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TÜRK- SOVYET ĠLĠġKĠLERĠ
(1923 – 1939)
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Nurhan AYDIN
Ferhat ACAR




Doç.Dr., Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü KARS
Öğr. Gör., Kafkas Üniversitesi SarıkamıĢ Meslek Yüksekokulu SARIKAMIġ

GĠRĠġ
Tarihsel olarak Türk-Sovyet münasebetlerinin temeli bulunduğu
coğrafya nedeniyle eskilere dayanmaktadır. Rus toplumun bulunduğu
coğrafya da Altın Orda ve Kasım ve Kazan Hanlığı gibi devletler
bulunmaktaydı. Rusya ilk olarak Knezlik olarak tarih sahnesine
çıkmaktadır. Türk-Rus iliĢkilerinin teması 15. yüzyılın ikinci dönemine
denk gelmektedir. Osmanlı Devletinin hâkimiyet sürdüğü yıllarda Türk–
Sovyet iliĢkilerinde değiĢkenlik göstermektedir. Özellikle ilk baĢlarda
ticari olarak baĢlayan iliĢkiler daha sonra ülkelerin çıkarları söz konusu
neticesinde mücadeleler, antlaĢmalar ile devam etmekteydi. Türk- Rus
toplumuna tarihi açıdan baktığımızda iç içe geçmiĢtir ve Osmanlı Devleti
ile Çarlık Rusya arasındaki iliĢkiler 3 Mart 1918 tarihinde kadar savaĢlar
ve antlaĢmalar çerçevesinde devam etmiĢtir.1914 ile 1918 yılları arasında
meydana gelen Birinci Dünya SavaĢında Osmanlı Devleti yenilmiĢti.
1919 ile 1923 yılları arasında gerçekleĢen Milli Mücadele Döneminde
Türk-Sovyet iliĢkilerinin dostluk içerisinde olduğu bir dönemdir.
Sovyetler Milli Mücadele Dönemi boyunca Türkiye‘yi desteklemiĢ ve
yardımlarda bulunmuĢtur. Lozan Konferansında da iki ülke birbirini
destelemekteydi.17 Aralık 1925 tarihinde Türkiye ile Sovyetler arasında
saldırmazlık ve tarafsızlık antlaĢması imzalandı (Karpat 2008: 473). 1927
tarihinde ticaret antlaĢması imzalanırken 1930‘lı yıllardan itibaren iki
ülke arasında ziyaretler gerçekleĢmekteydi. Türk- Sovyet iliĢkileri 1936
yılına gelindiğinde gergin bir dönem geçirdi. Montrö Boğazlar
SözleĢmesinde Türkiye ve Sovyetlerin Boğazlar üzerindeki talepler
konusunda farklılık oluĢmuĢtur.1939 ile 1945 tarihleri arasında Türk –
Sovyet iliĢkilerinde kopmalar meydana gelmiĢtir. Sovyet Rusya‘nın
giderek güçlenmesi ile beraber Türkiye‘ye olan bakıĢında değiĢkenlik
göstermeye baĢlamıĢtı. Türkiye‘den habersiz Almanya ile antlaĢma
imzalaması Türk- Sovyet iliĢkilerinde tedirginlik yaĢanmasına neden
olmuĢtur. ġükrü Saraçoğlu‘nun Moskova ziyareti sırasında Sovyetlerin
Boğazlar konusundaki istekleri iliĢkilere zarar vermeye baĢlamıĢtı.
Sovyetlerin Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında da Türkiye karĢılık baskısı
Türkiye‘nin taraf değiĢtirmesinde etkili olmuĢtur. 1945 -1953 yılları
arasında Türk Sovyet iliĢkileri kopmuĢ ve Sovyetlerin baskıcı talepleri
Türkiye‘nin Batılı Devletlerle iliĢkiler kurmuĢ ve yardımlar almıĢtır. 1953
yılından sonra iliĢkiler de gerginlik azalmasına rağmen etkili bir süreç
yaĢanmamıĢtır.
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1. Türk – Rus ĠliĢkilerinin Tarihsel GeliĢim Süreci
Türk–Rus ĠliĢkilerinin temeline baktığımızda iki devletin iliĢkilerinin
baĢlangıç temelinde farklılık olduğunu görmek mümkündür. ĠliĢkilerde
tarihsel sürecin baĢlangıcı Osmanlı Devleti ile Moskova Knezliği
arasında meydana gelen yazıĢmalarda görmekteyiz. Ancak bu iki
topluluğun aynı coğrafyada yer alması nedeniyle iliĢkilerin baĢlangıcının
eskiye dayandığını söylemek mümkündür. Türklerin Türkistan‘dan göç
etmeye baĢlaması ile birlikte özellikle kuzey kısmında yer alan Türkler
yıllar boyunca Ukrayna bozkırlarında yaĢamıĢlardır. Türkler ile Ruslar
arasında iliĢkinin temelinde Rusya‘nın kuzeyde hâkimiyet kurması ve
Osmanlı Devletinin bölgedeki hâkimiyetine son vermek istemesinden
kaynaklanmaktaydı. Türk–Rus iliĢkilerinin resmi baĢlangıcı olarak II.
Bayezid döneminde olmuĢtur. Osmanlı Devletinin Avrupa‘nın yanı sıra
Balkanlarda güçlü bir sistem kurarken Rusların ise daha önce Türklerin
hâkimiyeti elinde bulunan Doğu Avrupa ve kuzey bölgesine yönelmesi
iki topluluğun karĢı karĢıya gelmesine ve iliĢkilerin baĢlamıĢında etkili
olduğu söylenebilir. Türk –Rus ĠliĢkilerini; Osmanlı –Rus ĠliĢkileri, Milli
Mücadele Dönemi ĠliĢkileri ve Ġkinci Dünya SavaĢı Sonrası Türk –Rus
ĠliĢkileri olarak üç baĢlık altında ele alınabilir.
1.1. Osmanlı – Rus ĠliĢkileri
Osmanlı Devlet ile Rus Devletinin diplomatik iliĢkileri Osmanlı
Hükümdarı II. Bayezid ile Rus lideri III. Ġvan zamanında Rus
tüccarlarının Osmanlı toprağı olan Kırım ve Azak Ģehirlerinde yaptıkları
ticaret neticesinde baĢlamıĢtır. Osmanlı–Rus iliĢkilerinin baĢlangıcı 15.
yüzyılın ikinci yarısında meydana gelmiĢtir. Osmanlı Devleti ile Rus
iliĢkilerinin baĢlamasında elçilerinde rolü büyük olmuĢtur. Çarlık
Rusya‘sının lideri olan III. Ġvan Osmanlı Devleti ile ticari iliĢkileri
baĢlatmak için ilk önce Mihail PleĢçeyev‘i ve daha sonra ise Aleksey
Golohvastov‘u Ġstanbul‘a elçi olarak göndermiĢtir (Topsakal 2016: 34).
Osmanlı Devleti bu dönemde yükselme dönemi sürecinde iken Rusya ise
Knezlik idi. Osmanlı Devleti Rusya ile doğrudan münasebet kurmamıĢ ve
iliĢkilerin ticaretle baĢlamasının yanı sıra münasebetler Osmanlı
hanedanlığına tabii olan Kırım Hanları ile yürütülmekteydi. Osmanlı ile
Rusya arasındaki iliĢkiler dolaylı yoldan olmuĢsa da belirli bir süreden
sonra resmiyete geçmiĢtir.
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Rusya güçsüz bir konumda iken daha sonra Batı Türkistan‘da yer alan
Kazan Hanlığı, Kasım Hanlığı ve bunun yanı sıra Altın Orda Devletinin
bulunduğu topraklara sahip olarak bir nevi güçlü konuma gelmiĢtir.
Osmanlı Devleti Rusya ile doğrudan bağlantı kurmayı uygun görmezken
bu iĢlerin yapılması için bunu dönemin Kefe Valisi Mehmet tayin
edilmiĢtir. 16.yüzyılın ilk yarısında Kefe‘ye Rusya‘dan Andrey Kutuzov
isimli Rus elçisi gelmiĢtir. Buna karĢılık Rusya‘ya Kefeden Alagöz adlı
bir Türk elçisi Moskova‘ya gitmiĢtir. Bu kiĢi Osmanlı Devletinden
Rusya‘ya gönderilen ilk Türk elçisidir (Kurat 2014: 134). 16. yüzyıldan
itibaren ise Rusya Kazan Hanlığı ve Altın Orda Devletinin yanı sıra
Osmanlı toprağı olan Kırım ile ilgilenmeye baĢlamıĢlar ve Karadeniz‘i
ele geçirmek için yakından takip etmiĢlerdir (Ġnancık 1948: 163). 17.
yüzyıldan itibaren Rusya Ukrayna topraklarını ele geçirerek Karadeniz ve
Azak Denizinde hâkimiyet kurmak içim Osmanlı Devleti ile mücadele
etmeye baĢlamıĢtır. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki iliĢkilerin
temelinde ticaret yatarken giderek Rusya‘nın güçlenmesi ve Kırım
üzerindeki politikaları nedeniyle Osmanlı – Rus iliĢkilerinin giderek
bozulmasında etken olmuĢtur. Özellikle Kazan Hanlığının Ruslar
tarafından ele geçirilmesi ve daha sonra Hacıtarhan Hanlığının da
Rusların eline geçmesi burada yer alan Osmanlı hanedanına bağlı beyler
Ġstanbul‘a gelerek durumu Payitahta bildirmiĢlerdir. Bu sorunun yanı sıra
Osmanlı Devleti ile Rusya‘yı karĢı karĢıya getiren meselelerde yer alır.
Rusya‘nın giderek Kuzey Kafkasya Bölgesine yönelmesi ve Don Volga
Nehrine yaklaĢması ve AĢağı Ġdil Yolu ile Ġran coğrafyasını tehdit etmeye
baĢlaması da etkili olmuĢtur (Kurat 2014: 174). 16. Yüzyıllardan itibaren
Rusya giderek güçlenmeye baĢlaması hem bölge açısından hem de
Osmanlı Devleti ile iliĢkilerinin bozulmasında etkili olduğunu belirtmek
gerekmektedir. Rusya 1552 yılında Kazan Hanlığını, 1556 yılında da
Astrahan Hanlığını ele geçirmiĢti. 1678 yılından itibaren Rusya Kırım
coğrafyasına hâkim olmak için giriĢimlere baĢlamıĢtır. Özellikle
Rusya‘nın baĢına gelen devlet adamlarının birçoğunun politikası sıcak
denizlere olmak olmuĢtur. Rusya‘nın sıcak denizlere inmek için Ġsveç ve
Osmanlı Devleti ile mücadele etmeye baĢlamıĢtır. Osmanlı Devleti ile
Rusya arasında ilk çatıĢma Ejderhan Seferi iken ilk barıĢ antlaĢması da
Bahçesaray AntlaĢmasıdır. Rusya daha sonra diğer Avrupalı Devletlerle
Kutsal ittifaklar içerisinde Osmanlı Devletine karĢı savaĢmıĢtır (Uçarol
2013: 67).
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Osmanlı–Rus mücadelesinin diğer geliĢmelerinden biri de Rusya‘nın
Avrupalı devletler ile beraber hareket ederek Osmanlıyla savaĢmasıdır.
Bu savaĢ sonucunda Osmanlı ile Kutsal Ġttifak üye devletleri arasında
1699 yılında Karlofça AntlaĢması imzalanmıĢtır. Bunun arkasından
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1700 yılında Ġstanbul AntlaĢması
imzalanmıĢtır. Bu antlaĢma ile beraber Osmanlı Devleti Karadeniz
Bölgesi açısından önemli olan Azak Kalesini Ruslara bırakmak zorunda
kalmıĢtır. Böylece Rusya sıcak denizlere inme politikasında bir adım
atmıĢtır. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında bir savaĢ
yapıldı ve Rusya bu savaĢta Osmanlı Devletine yenildi. Böylece
Karadeniz açısından önemli olan Azak Kalesi tekrar Osmanlı Devleti‘ne
geçti Rusya 1711 yılında yapmıĢ olduğu Prut AntlaĢması ile birlikte
Rusya Karadeniz‘den çekilmeye baĢladı ve Osmanlı Ġmparatorluğu
tekrardan bu bölgede hâkimiyetini yeniden sağlamıĢ oldu. 1718 yılında
Osmanlı Devleti Pasarofça AntlaĢmasını imzalamıĢ ve denge siyaseti
kurmuĢtu. Sultan I. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti ile Rusya
arasında iliĢkiler yeniden gergin bir döneme girmeye baĢlamıĢtı. Bu
dönemde Avusturya‘nın Lehistan meselesine dâhil olması ve Rusya‘nın
imzalamıĢ olduğu Prut ve Edirne AntlaĢmasına uymayarak Avusturya‘nın
yanında yer alması ile birlikte yeni bir savaĢın çıkmasında etkili oldu.
Böylece Osmanlı Devleti ile Rusya‘nın da dâhil olduğu ittifak ile 1736
yılında yeni bir savaĢ baĢladı. Rusya‘nın Lehistan meselesine dâhil
olması ve bunun üzerine Osmanlı toprağı olan Azak kalesine saldırması
sonucu Osmanlı Ġmparatorluğu Rusya‘ya 6 Haziran 1736 tarihinde savaĢ
ilan etti (Karagöz 2008: 27). Osmanlı Devletinin baĢarıları sonucu hem
Avusturya ile hem de Rusya ile 1739 yılında Belgrad AntlaĢması
imzalanmıĢtır. 1739 yılında Birinci Mahmut tarafından dönemin Rus
Çariçesi olan Anna Ġvanovna Belgrad AntlaĢmasını içeren bir Ahitname
verilmiĢtir (Kurtaran 2014: 227). Rusya ile Osmanlı Devleti iliĢkilerinin
kırılma noktasında diğer bir etken ise 21 Temmuz 1774 yılında imzalanan
Küçük Kaynarca AntlaĢması olmuĢtur. Bu antlaĢma ile birlikte Osmanlı
Devletinin Karadeniz Bölgesinde yer alan Kırım siyasi yönden bağımsız
olurken dini yönden Osmanlı Devleti‘ne bağlı olacaktı (Köse 2006: 112).
Rusya bir nevi Karadeniz bölgesine inmeyi sağlamıĢ ve sıcak denizlere
inme aĢamasında bir baĢarı daha elde etmiĢ oldu. Osmanlı Devletinin
giderek zayıflaması da toprak kaybetmelerinde büyük rol oynamaktadır.
18. yüzyıldan itibaren Türk –Rus iliĢkilerinde bir nevi düzelme
olmuĢsa da bu fazla sürmemiĢtir. Özellikle Rusya‘nın Kırım üzerinde
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etkili olmak istemesinin yanı sıra Rusya‘nın Balkanlarda da Osmanlıya
karĢı diğer Avrupa Devletleri ile ortak hareket etmesi mücadelelerin
sürmesine ve yeni bir seferin çıkmasında pay sahibi olmuĢtur. Bu
dönemde Rusya‘nın baĢında bulunan II. Katerina Avusturya Ġmparatoru
ile ittifak kurarak yeniden Osmanlıya karĢı harekete geçme giriĢiminde
bulunmuĢtur. Rusya‘nın Kırım halkına zulümde bulunması, Osmanlı
Devletin tarafından tepki ile karĢılanmıĢtır. Osmanlı Devleti bu durum
karĢısında Prusya ve Ġsveç ile ittifak antlaĢması imzalamıĢtır. Osmanlı
Devleti ilerleyen geliĢmeler sonucunda 19 Ağustos 1787 tarihinde
Rusya‘ya savaĢ ilan ederken Avusturya‘da Rusya‘nın yanında yer alarak
yaklaĢık olarak altı ay sonra 9 ġubat 1788 tarihinde Osmanlı Devleti‘ne
savaĢ ilan etmiĢtir (Uçarol 2013: 74). 1787 yılında baĢlayan savaĢ
yaklaĢık olarak 4 yıl sürmüĢtür. SavaĢ sonucunda Osmanlı Devleti,
Avusturya ve Rusya arasında 9 Ocak 1792 yılında YaĢ AntlaĢması
imzalanmıĢtır (Armaoğlu 2010: 22). Bu savaĢ Osmanlı Devleti‘nin
yenilgisi ile sona ermiĢtir. Bu antlaĢma ile Kırım tamamen elden
çıkmıĢtır. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki münasebetlerde daha
sonra 1829 yılında Osmanlı-Rus SavaĢı, 1877- 1878 Osmanlı- Rus Harbi
ve ardından Birinci Dünya SavaĢı süreci yaĢanmıĢtır. 1914 – 1918 yılları
arasında yaĢanan Birinci Dünya SavaĢı‘nda Osmanlı Devleti ilk etapta
Ġngiltere, Fransa‘nın dâhil olduğu grupta yer almak istemiĢ ise de bu
ittifak gerçekleĢmemiĢtir. Osmanlı ile Rus arasındaki iliĢkilerde
Rusya‘nın 16 yüzyıldan itibaren giderek güçlenmesi ile beraber Osmanlı
ile Rusya‘nın Karadeniz ve Kafkasya coğrafyasında mücadeleleri söz
konusu olmuĢtur. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki iliĢkiler 1682
yılından itibaren 1918 yılına kadar mücadele, savaĢlar, antlaĢmalar ve
dostluklar içerisinde sürmüĢtür (Topal : 314). Birinci Dünya SavaĢı‘nda
Osmanlı Devleti‘ne karĢı Ġtilaf grubu içerisinde yer almıĢ ve Osmanlı
Devleti‘ne karĢı doğu cephesinde mücadele etmeye baĢlamıĢtır. Rusya
özellikle Birinci Dünya SavaĢı sırasında Osmanlı‘nın paylaĢımı için
Avrupalı devletlerle birlikte hareket ederek antlaĢmalara dâhil olmuĢtur.
Ancak Rusya içerisinde yaĢanan karıĢıklık nedeniyle ihtilal oldu ve
Sovyet Rusya Osmanlı Devleti ile 3 Mart 1918 tarihinde Brest- Litovsk
AntlaĢması‘nı yaparak savaĢtan çekildi (Bal : 35).
1.2. Milli Mücadele Dönemi Türk –Rus ĠliĢkileri
1914 -1918 yılları arasında gerçekleĢen Birinci Cihan Harbi iki blok
arasında meydana geldi. Osmanlı Devleti‘nin de içerisinde yer almıĢ
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olduğu Ġttifak Bloğu yenilmiĢ ve ayrı ayrı devletler ile mütarekeler
imzalanmıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı sırasında Ġtilaf bloğunun içerisinde
yer alan Rusya ise ülke içerisindeki karıĢıklık nedeniyle sarsıldı ve
iktidara BolĢevikler gelmiĢtir. BolĢeviklerin Rusya‘da iktidara gelmesiyle
yüksek hâkimiyetin Muvakkat Hükümete ait olduğunun bildirilmesi ile
birlikte 303 yıllık Romanovlar hanedanın hâkimiyeti sona ermiĢtir (Kurat
: 457). Osmanlı Devleti ile Ġtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918
tarihinde Mondros Mütarekesi imzalandı ve Mondros Mütarekesini
imzalayan Osmanlı Heyetinde; Rauf Orbay, Sadullah Beyler, ReĢat
Hikmet, Tevfik Bey ve Ali Türkgeldi Bey bulunurken, Ġtilaf Bloğunun
heyetinde ise Amiral Calthorpe, Albay Byons, BinbaĢı Dickens, Teğmen
Cormrod ve Albay Burmster yer almaktaydı (Ural 2008: 31). Milli
Mücadele Döneminde Türk –Rus iliĢkilerinde olumlu geliĢmeler
meydana gelmiĢtir. Bu dönemde dostlukların yaĢandığı bir dönem
olmuĢtur. Anadolu coğrafyasında 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa
Kemal PaĢa‘nın önderliğin de baĢlamıĢtı. Bu dönemde Ankara Hükümeti
gibi Sovyetler de iç ve dıĢ düĢmanlara karĢı direnmekte olup Rusya
Birinci Dünya SavaĢı sırasında imzalanan gizli antlaĢmaları içeren
bildiriyi Sovyet Halk Komiserleri Meclisi 3 Aralık 1917 tarihinde
açıkladı ve Çarlık Rusya‘nın imzalamıĢ olduğu bu antlaĢmaları
feshedildiğini belirtti (Gönlübol-Sar : 37). Rus ihtilalinin yaĢanmasından
sonra Çarlık Rusya‘nın yerine Sovyet Rusya kurulmuĢtur. Sovyet
Rusya‘nın baĢında bulunan BolĢevikler Milli Mücadele döneminde
Ankara hükümeti ile yakın iliĢkiler kurmuĢtur. BolĢeviklerin bu
yaklaĢımındaki etken Anadolu coğrafyasında kurulacak yeni bir müttefik
yapı ile beraber Kafkasya bölgesi rahat bir nefes alacaktı. Sovyet Rusya
hem Anadolu da kendine yakın bir ideolojinin kurulabileceği düĢüncesi
de hâkimdir. Sovyet Rusya yeniden oluĢturulacak bir yapı ile birlikte Batı
kapitalizminin zayıflatılacağını ve bu yerlerde Sovyet rejimleri ön plana
çıkacak ve böylece Sovyet rejimi kurulacaktı. Sovyet Rusya 1919 Mart
ayından sonra Türkiye‘ye karĢı da aynı ümitler içererek hareket etmiĢ ve
Milli Mücadele de Türkiye‘ye bakıĢının ve davranıĢının temel noktası bu
Ģekilde olmuĢtur (Armaoğlu 2015: 276).
Milli Mücadele döneminde Türk–Sovyet iliĢkilerinde heyetlerin
karĢılıklı olarak gittikleri ve yardımların olduğu bir süreç olmuĢtur.
Özellikle 16 Mart 1920 tarihinde Ġstanbul‘un iĢgal edilmesi ve
beraberinde gelen süreç Mustafa Kemal PaĢa‘nın dıĢ politika da
Sovyetlerin izlenmesinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. Yeni
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Meclis açılıncaya kadar karĢılıklı Rus ve Türk heyetleri karĢılıklı
ziyaretlerde bulunmuĢlar ve 4-11 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas
Kongresinden sonra Mustafa Kemal PaĢa silah, cephane ve para yardımı
ve Sovyetler ile iliĢikleri geliĢtirmek için Halil Kut PaĢa‘yı Moskova‘ya
göndermiĢtir. Buna karĢılık Sovyet Rusya Sivas Kongresi‘ne gözlemci
olarak Mahmudov adli bir temsilciyi göndermiĢtir (Topal : 316). Sovyet
Rusya DıĢiĢleri Halk Komiseri Çiçerin Sivas Kongresinin bitiminden iki
gün sonra yani 13 Eylül 1919 tarihinde yayınlamıĢ olduğu bildiri de;
Türkiye‟deki işçi ve köylü sınıfına hitaben Batılı emperyalistleri geri
püskürtmek ve güçsüz kalması için Sovyet Rusya‟nın gereken yardımı
esirgemeyeceğini belirtmiştir(Konak 2017: 253). Büyük Millet
Meclisinin açılmasına kadar iki ülke arasındaki iliĢkilerde hazırlık
temasları yaĢanmıĢtır. Bu girimlerden biri de Milli Mücadelenin lideri
olan Mustafa Kemal PaĢa ile Rus Albayı Semen Budenny görüĢmesidir.
Diğer görüĢme ise Balıkesir de General Kazım Özalp ile yapılan
görüĢmedir (Özalp 1985: 74). 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara‘da Büyük
Millet Meclisinin açılmasından üç gün sonra 26 Nisan 1920 tarihinde
Mustafa Kemal PaĢa Sovyet Lideri Lenin‘e bir mektup göndermiĢtir.
Mustafa Kemal PaĢa‘nın göndermiĢ olduğu mektup 3 maddeden
oluĢmaktadır. Mektup Büyük Millet Meclisinin Moskova Hükümetine
Birinci Teklifnamesi baĢlığıyla Ģu Ģekildedir;
1. Bolşevik kuvvetleri Gürcistan üzerine harekâtı askeriye yapar
veyahut takip edeceği siyaset ve göstereceği tesir ve nüfuzla
Gürcistan‟ında Bolşevik ittifakına dâhil olmasını ve içlerindeki
İngiliz kuvvetlerini çıkarmak üzere bunlar aleyhine harekâta
başlamasını temin ederse Türkiye Hükümeti de Emperyalist
Ermeni Hükümeti üzerine harekâtı askeriye icrasını ve
Azerbaycan Hükümetini de Bolşevik zümre-i düveliyyesine ithal
etmeyi taahhüt eyler.
2. Emperyalist Hükümetler aleyhine harekâtı ve bunların tahtı
tahakküm ve esaretinde bulunan mazlum insanların tahlisi ve
gayesini istihdaf eden Bolşevik Ruslarla tevhidi mesai ve harekâtı
kabul ediyoruz.
3. Evvela milli topraklarımızı tahtı işgalde bulunduran Emperyalist
kuvvetleri tard ve atiyyen emperyalizm aleyhine vuku bulacak
mücadelat-ı müşterekemiz için kuvayı dâhiliyemizi taazzuv
ettirmek üzere şimdilik ilk taksit olarak beş milyon altının ve
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takarrür ettirilecek miktarda cephane vesair vesaiti fenniye-i
harbiye ve malzeme-i sıhhiyenin ve yalnız şarkta icrayı harekât
edecek kuvvetler için erzakın Rus Sovyet Cumhuriyetince temini
rica olunur. İhtiramatı faike ve hissiyatı samimanemizin
kabulünü rica ederiz (Atatürk‘ün Tamim, Telgraf…1991: 318).
Büyük Millet Meclisi Hükümeti 5 Mayıs 1920 tarihinde yaptığı
oturumunda Moskova‘ya bir heyet gönderme kararı almıĢtır. Mustafa
Kemal Atatürk Nutukta da bu duruma da yer vermiĢtir. Moskova‘ya
gönderilen heyetin baĢkanlığında dönemin DıĢiĢleri Bakanı Bekir Sami
Bey bulunurken, Ġktisadi Vekili Yusuf Kemal Bey bulunmaktadır
(Mustafa Kemal Atatürk: 315). Mustafa Kemal Atatürk‘ün 26 Nisan
tarihinde yazmıĢ olduğu mektuba Sovyet DıĢiĢleri Komiseri Çiçerin
Haziran 1920 tarihinde vermiĢ olduğu cevapta ittifaktan askeri yardımdan
bahsetmeksizin, iki devlet arasında derhal diplomatik münasebetlerin
kurulmasını istemiĢtir (Gönlübol-Sar : 21). Sovyetler ile ilk görüĢmeler
dolaylı yollardan olmuĢ iken ilk resmi münasebet Milli Mücadele‘nin
önderi olan Mustafa Kemal Atatürk‘ün 26 Nisan 1920 tarihli mektubuyla
olurken ikinci resmi münasebet ise Büyük Millet Meclisi‘nin almıĢ
olduğu karar ile Moskova ile antlaĢma yapmak için heyet göndermesidir.
Ayrıca Mustafa Kemal PaĢa Sovyetlere mektubu yazdıktan sonra karĢılık
gelmeksizin 11 Mayıs 1920 tarihinde 5 kiĢilik bir heyeti Trabzon- Batum
– Bakü yolu ile Moskova‘ya göndermiĢtir (Çolak 2007: 47). 19 Temmuz
1920 Moskova‘ya gelen Türk heyeti Çiçerin tarafından 24 Temmuz 1920
tarihinde kabul edilmiĢti. Moskova‘ya antlaĢmak için gelen Türk Heyeti
umdukları gibi bir görüĢme sağlayamadı. Sovyet iki devlet adamı Türk
Heyetinden bazı yerlerin kendilerine verilmesini istemiĢtir. Türk Heyeti
tarafından bu durum ret edilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sonucunda 24
Ağustos‘ta antlaĢmanın taslağı hazırlanmıĢtır (Konak : 274-275).
1.2.1. 1921 AntlaĢmalarında Türk- Sovyet ĠliĢkileri
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin kabulü neticesinde Moskova‘ya
giden Bekir Sami Bey ve yanında bulunan heyet 19 Temmuz 1920
tarihinde Moskova‘ya ulaĢmıĢ ve 24 Temmuz 1920 tarihinde Sovyet
Rusya DıĢiĢleri Komiseri Çiçerin tarafından kabul edilmiĢtir. Türk Heyeti
ile Rus Heyeti görüĢmeler sonucunda 24 Ağustos 1920 tarihinde
yapılacak antlaĢama taslağı kabul edilmesine rağmen antlaĢma
sağlanamamıĢtır. Sovyet Rusya DıĢiĢleri Komiseri Kafkasya bölgesine
yakın olan yerlerin Ermenilere bırakılması hususundan dolayı antlaĢma
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gerçekleĢmemiĢtir. Ermenilerin Türkiye‘de bir vilayetinin olmadığı halde
böyle bir teklifte bulunulması Sovyetlerin Türkiye‘nin toprak
bütünlüğüne açıkça tehdit olarak algılamak mümkündür. 1920 yılında
yaĢanan geliĢmelerden biri de Moskova ve Bakü‘de düzenlenen
kongrelerdir. Bu kongrelerin en önemlisi 1-8 Eylül 1920 tarihinde
toplanmıĢ olan Doğu Halklarının Birinci Kongresidir. Bu kongreye
toplam 37 ülkeden 1891 delege katılmasına rağmen Türkiye Büyük
Millet Meclisinden herhangi bir temsilci davet edilmediği için
katılmamıĢtır. Bu sıralarda bulunan Ġbrahim Tali Bey sadece kongreye
gözlemci olarak katılmıĢtır (Çolak : 58-60). Bu geliĢmeler yaĢanırken
Anadolu coğrafyasında Milli Mücadele devam etmekteydi. Yunanlılar
Batı Anadolu‘da büyük bir taarruza geçtiklerinde Ermenilerde harekete
geçmiĢtir. Sovyetlerden toprak talepleri neticesi de dikkate alınarak Türk
ordusu Kazım Karabekir komutasında 30 Eylül 1920‘de SarıkamıĢ‘ı 30
Ekimde Karsı ve 7 Kasım‘da Gümrü dâhil olmak üzere Arpaçay‘ın
doğusunda yer alan kısımlar Ermenilerden alınmıĢtır. Ermenilere karĢı
gerçekleĢen bu zaferden sonra Ermenilerle 3 Aralık 1920 tarihinde
Gümrü AntlaĢması imzalanmıĢtır (Kalaycı 2007: 36). Moskova‘daki
görüĢmelerin kesilmesinde Ermeni meselesi ve Sovyetlerin Türklere
yaptıkları yardımların kendilerine karĢı kullanıp kullanılmayacağı
endiĢesi hâkimdir. Türk kuvvetlerinin Batı‘da Yunanlıları yenmesi ve
Doğu‘da da Ermenilerin yenilgiye uğratılması Türk Hükümetinin
Sovyetler karĢısında elini güçlü hale getirmiĢtir. Türk Heyeti ile Rus
Heyeti arasında görüĢmeler baĢladı ve 16 Mart 1921 tarihinde TürkSovyet Dostluk AntlaĢması imzalanmıĢtır. Bu antlaĢma ile birlikte
Sovyetler Ankara Hükümetini tanımıĢtır (Gönlübol-Sar : 27).
Türk Heyeti ile Rus Heyeti‘nin katılımlarıyla imzalanan Moskova
AntlaĢmasının bazı maddelerindeki kararların uygulanmasında bazı
pürüzler çıkmıĢtır. Moskova AntlaĢmasının maddeleri gereğince Kafkas
Cumhuriyetlerinin bu antlaĢmayı kabul ettiklerine dair bir belgenin
verilmesi, Türklerin antlaĢma gereğince belirlenen alanlara geri çekilmesi
ve Wrangel ve Denikin ordusundaki subayların serbest bırakılması
meselesi iliĢkiler de yeni bir pürüz ortaya çıkarmıĢtır. Yeni bir gerginliğin
çıkmasındaki etken Nahcivan –Ermenistan sınırı idi. Nahcivan bölgesinin
nüfusunun Türk olması ve Türkiye‘nin hamiliğinim Azerbaycan‘a
devredilmesini istenmekteydi 1921 yılındaki sorunlar bu Ģekilde devam
etmekteydi. Bu pürüzlerin giderilmesi ve iliĢkilerin yeniden
güçlendirilmesi için çalıĢmalara baĢlanıldı. Sorunların giderilmesi için
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taraflar Kars‘ta bir araya gelmiĢtir. Ankara Hükümeti adına Doğu
Cephesi Komutanı Kazım Karabekir, Türkiye‘nin Azerbaycan temsilcisi
Memduh ġevket Bey yer alırken, Ermeniler adına Ġskinaz Maradya,
Azerbaycan adına Behdut ġah, Gürcistan adına ġalva Ġlyava, Sovyet
Rusya adına da Jak Halski‘nin katılımlarıyla 13 Ekim 1921 tarihinde
Kars AntlaĢması imzalanmıĢtır (Okur 2011: 82-84).
Gümrü, Moskova ve Kars AntlaĢmaları Türk- Sovyet iliĢkilerinde
geliĢme gösterdiği aĢikârdır. Bu antlaĢmalar ile hem doğu sınırı
çözülürken hem de Ankara Hükümetinin dıĢ politika da zafer
kazandığının göstergesidir. 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Kars
AntlaĢması 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova AntlaĢması ile
benzerlik göstermektedir. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması
Ankara Hükümetinin Sovyet Rusya karĢısında önemli derece de
saygınlığını arttırmıĢtır. Sovyet Rusya‘dan Türk Hükümetine verilecek
olan yardımların gecikmesi nedeniyle Moskova‘da bulunan diplomatik
temsilci Ali Fuat Bey hem bu durumu konuĢmak hem de Türk
Hükümetinin Fransa ile yapılacak antlaĢma ile ilgili Sovyetlerin
kaygılarını yatıĢtırmak için daha sonra Sovyetlerin baĢına gelecek olan
kiĢi Stalin ile görüĢmüĢtür. Türk Hükümeti ile Rusya arasındaki
iliĢkilerin yeniden düzgün bir hale gelmesi için Sovyet Orduları
BaĢkomutanı General Mihail Frunze baĢkanlığında bir heyet gönderdi.
GörüĢmeler sonucunda 2 Ocak 1922‘de bir antlaĢma daha yapılmıĢtır
(ġener 2010: 48-49).
2.1923-1939 Yılları Arası Türk – Sovyet Münasebetleri
1923 – 1939 yılları Türk Sovyet iliĢkileri genel itibari ile dostlukların
kurulduğu ve uluslararası antlaĢmaların imzalandığı bir dönemdir. Bu
dönem iki ülke arasındaki birbirine benzer durumlarla karĢılaĢıldığı bir
dönem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Milli Mücadele baĢarı ile
sonuçlanmıĢ ve barıĢ müzakerelerine geçilmiĢtir. Sovyet Rusya da
Türkiye‘nin yanında yer almıĢtır. Ancak Montrö Boğazlar sözleĢmesinde
gerginler ortaya çıkmıĢtır. Özellikle Sovyetler Montrö sözleĢmesinde
Türkiye‘nin yanında yer almasının yanı sıra kendi çıkarlarının etkisi söz
konusudur. Türkiye bu dönemde batılı devletlerin tehditlerine karĢılık
Sovyetlere yaklaĢırken, Sovyetlerde aynı Ģekilde Türkiye ile iliĢkilerin
ileri derece de geliĢmesi hususunda Türkiye ile iĢbirliği içerisinde
olmuĢtur. Bu dönemde dikkat çeken husus iki ülke arasında yapılan
antlaĢmalar ve boğazlar üzerindeki hâkimiyet konusudur.
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2.1. Lozan Konferansının Ana Hatları ve Türk- Sovyet
Münasebetleri
1919 yılında baĢlayan Milli Mücadele 1922 yılının sonuna
gelindiğinde askeri olarak baĢarı ile sonuçlanmıĢtır. Milli Mücadele
süresince yapılan savaĢlar sonucunda Türk ordusunun zaferi ile
sonuçlanmıĢ ve barıĢ görüĢmeleri için giriĢimlere baĢlanılmıĢtır. Ġlk
etapta Ġtilaf Devletleri ile 3 Ekim 1922 yılında Mudanya‘ya görüĢmelere
baĢlanılmıĢ ve yapılan görüĢmeler sonucunda 11 Ekim 1922 tarihinde
taraflar arasında Mudanya Mütarekesi imzalanmıĢtır. Mudanya
mütarekesine taraflar barıĢ antlaĢmasının toplanması hususunda
görüĢmelere baĢlamıĢlardır. Ankara Hükümeti 4 Ekim 1922 tarihinde
yapılacak olan konferansın 20 Ekim 1922 tarihinde Ġzmir de toplanılması
hususunda ve boğazlar hususunda Sovyet Rusya, Ukrayna ve
Gürcistan‘ın katılmasını istemiĢtir (Uçarol : 737). Bu durum karĢısında
Ġtilaf Devletleri konferansın 13 Kasım 1922 tarihinde Lozan da yapılacağı
belirtilmiĢtir. Ġtilaf Devletleri savaĢı kaybetmelerine rağmen
amaçlarından hala vazgeçmemiĢlerdir. Yapılacak konferansta karıĢıklık
çıkarmak amacıyla hem Ġstanbul Hükümetini hem de Ankara Hükümetini
çağırmıĢlardır. Bu duruma Ankara Hükümeti tepki göstermiĢ ve yapılan
toplantı sonucunda 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırılmıĢtır.
Saltanat kaldırıldıktan sonra padiĢah ve hanedan 17 Kasım 1922 tarihinde
ülkeyi terk etmek zorunda kalmıĢtır (Gönlübol-Sar : 48).
Lozan Konferansına gidecek heyetin kararlaĢtırılması için 2 Kasım
1922 tarihinde Büyük Millet Meclisi toplandı. Bu sıralarda dıĢiĢleri
bakanlığın da Yusuf Kemal Bey bulunmaktaydı. Lozan Konferansına
gidecek heyet belirlenirken Mustafa Kemal PaĢa, Ġsmet PaĢayı uygun
görmüĢtür. DıĢiĢleri Bakanlığında bulunan Yusuf Kemal Bey görevinden
istifa ederek yerine Ġsmet PaĢa getirilmiĢtir. Ġsmet PaĢa baĢ delege olarak
görevlendirilirken heyetin içerisinde Sinop Mebusu Doktor Rıza Bey,
Trabzon Mebusu Hasan Bey de bulunmaktadır (Ali 2008: 46). Lozan
Konferansına Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Türkiye, Yunanistan, ABD
(gözlemci), Romanya, Yugoslavya ve Japonya yer alırken, Boğazlar
konusu konuĢulurken Sovyet Rusya, Ukrayna ve Gürcistan temsilcileri
yer almıĢtır. Ankara‘dan yola çıkan Ġsmet PaĢa beraberindeki heyet 11
Kasım 1922 tarihinde Lozan‘a gelmiĢtir. Ancak Ġtilaf Devletleri
konferansı 20 Kasım 1922 tarihine ertelediğini Türk Heyetine
bildirmemiĢ ve bu durum karĢısında Ġsmet PaĢa Ġtilaf Devletlerine birer
protesto telgrafı çekmiĢ ve basın toplantısı yapmıĢtır (Yel 2009: 24).
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Lozan Konferansı üç defa toplanmıĢtır. Lozan Konferansı 21 Kasım 1922
tarihinde baĢlamıĢtır. Ġsmet PaĢa konuĢma yaparak Türkiye‘nin egemen
ve bağımsız bir devlet olduğunu belirtmiĢtir. Lozan Konferansı 20 Kasım
1922 tarihinde Ġsviçre‘nin Lozan Ģehrinde saat:15.30‘da Montbenon
Gazinosunda yapılmıĢtır. Konferansın açılıĢ konuĢmasında ilk olarak
Ġsviçre Konfederasyonu BaĢkanı olan M.Haab‘ın konuĢurken, daha sonra
Ġngiltere adına Lord Curzon ve Türkiye adına ‗da Ġsmet PaĢa
konuĢmuĢtur (Meray 2001 :1-3). Lozan Konferansının konuları: sınırlarla
ilgili olan meseleler, Musul Sorunu, Kapitülasyonlar, Boğazlar Sorunu,
Azınlıklar Sorunu ve Osmanlı Devletinden kalan meselelerdir. Özellikle
Lozan Konferansında Boğazlar ve Kapitülasyonlar meselesi konferansın
ana belirleyici konusu olmuĢtur. Lozan Konferansında görüĢmeler üç
komisyon üzerinde yapılmıĢtır. Birinci Komisyona Ġngiltere baĢkanlık
ederken Ġkinci Komisyonun baĢkanlığını Ġtalya yönetmekteydi. Üçüncü
Komisyonun baĢkanlığında ise Fransa yer almaktaydı (Çatalcam 2008:
10-11).
Lozan Konferansı belli aĢamalarda olmuĢtur. Konferans 21 Kasım
1922 tarihinde baĢladı ve 4 Kasım 1923 tarihinde kesintiye uğrarken 23
Nisan 1923 yılında tekrar baĢladı ve 24 Temmuz 1923 tarihinde sona
ermiĢtir (Gönlübol-Sar : 49). Lozan Konferansında üçüncü komisyonda
yani arazi komisyonunun çözümlemeye çalıĢtığı konulardan biri de
boğazlar meselesidir. Birinci Dünya SavaĢı‘nda büyük bir pay alarak
çıkan Ġngiltere bu konferanstan da etkili olmuĢtur. Milli Mücadele
döneminde Sovyetler ile Türkiye arasındaki iliĢkiler Ġtilaf Devletlerinin
dikkatinden kaçmamıĢtır. Ġngiltere baĢta olmak üzere diğer Avrupa
Devletleri Türkiye ile Sovyetlerin arasını açmaya çalıĢmıĢlardır. Türkiye
özellikle boğazlar konusunu görüĢülürken Sovyetlerin, Gürcistan‘ın yanı
sıra Ukrayna‘nın da katılmasını istemiĢtir. Ancak Ġngiltere masada da
kazanmak istediği için engeller çıkarmıĢtır. Ġngiltere Musul konusunda
olduğu gibi Boğazlar konusunda da üstünlüğü kimseye bırakmak istemiĢ
ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmek istemiĢtir. Bu sebepten
dolayı Ġngiltere bu devletlerin konferansa katılmasını geciktirmiĢ ve
engellemeye çalıĢmıĢtır. Türkiye boğazlar konusunda Karadeniz‘e
kıyıdaĢ olan devletlerinde katılması gerektiğini belirtmiĢtir. Boğazlar
meselesine 4 Aralık 1922 tarihinde Sovyet Rusya‘da Lozan Konferansına
katılmıĢtır. Sovyet Rusya‘nın katılması ile beraber Türkiye ilk etapta
yalnız iken Sovyetlerin gelmesiyle bir nevi diplomatik destek
kazanmıĢtır. Lozan Konferansında Boğazlar meselesi görüĢülürken üç
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istek ortaya çıkmıĢtır. Bunlar Ġngiltere‘nin Sovyetlerin ve Türkiye‘nin
istekleridir. Ġngiltere‘nin boğazlar konusunda tezi belirli dönemlerde
değiĢiklik göstermiĢtir. Lozan Konferansında Ġngiltere daha önce
boğazların kendi kontrolünde olmasını isterken konferansta bu
politikasından vazgeçmiĢtir. Milli Mücadelenin baĢarılı olmasıyla birlikte
ve bu neticede Sevr antlaĢmasının yürürlüğe girmemesi Ġngiltere‘nin
boğazlar üzerindeki politikasını değiĢtirmesinde etkili olmuĢtur. Ġngiltere
boğazları kontrol etme politikasından vazgeçmiĢ ve uluslararası su geçiĢ
yolu haline gelmesini istemiĢtir. Ġngiltere‘nin böyle bir politika
izlemesinin en önemli etkenlerinden birisi Hindistan Müslümanlarının
Ġngiltere‘nin Türkiye politikasına göstermiĢ olduğu tepkilerdir ve
Hindistan da bulunan Hindu Lider Gandi‘nin bağımsızlık mücadelesinde
Müslümanlar ile iĢbirliği yaparak Türkiye‘ye destek vermesidir (Yel : 2829). Ġngiltere boğazlar dıĢında gerginlik ortamı çıkardığı konulardan
diğeri de Musul meseledir. Musul meselesi Türkiye ile Ġngiltere arasında
çetin geçen mesele olmuĢtur.
Boğazlar konusundaki diğer görüĢ ise Sovyetlerindir. Sovyetlerin
görüĢüne göre kendi çıkarlarına göre hareket etmek istemiĢtir. Sovyet
Rusya Türkiye‘yi desteklerken boğazların sadece Karadeniz‘e sahildar
olan ülkelere açık olması gerektiğini ve bunun dıĢındaki diğer ülkelere is
belirli kısıtlamalar çerçevesinde geçiĢ verilmesini istemiĢtir. Sovyet
Rusya savaĢ gemilerine hem barıĢta hem de savaĢta gemilerin geçiĢine
kapatılmasını istemiĢtir. Türkiye‘nin görüĢü ise Ġstanbul ve Marmara‘nın
güvenliklerini tehlikeye sokacak durumların ortadan kaldırılması ve
boğazlar üzerindeki Türk hâkimiyetinin tam olarak verilmesidir. Lozan
Konferansında Sovyetler ile Türkiye arasında görüĢ ayrılığı ortaya
çıkmıĢtır. 1 ġubat 1923 tarihinde yapılan görüĢmelerde Ġsmet PaĢa Türk
askerlerinin Trakya‘daki durumuna iliĢkin kararın kaldırılmasıyla
Boğazlar SözleĢmesinin kabul edilebileceğini iletmiĢtir. Bu durum
Sovyetler tarafından tepki ile karĢılanırken Türkiye–Sovyet iliĢkilerin
bozulmasında etkili olmuĢtur. Bu durumu özellikle Moskova temsilcisi
Aralov 4 ġubat 1923 tarihinde kaleme almıĢ olduğu mektubunda Ģu
ifadelerle belirtmiĢtir; “Türklerle olan ilişkilerimiz günden güne giderek
kötüleşiyor, aslında bakılırsa zengin, hatta bazen düşmanca bir karakter
kazandırıyor. Elçilik yaşamının gündelik en küçük ayrıntılarından
başlayıp, yüksek politikaya kadar mukavemet görüyoruz ve ne Dışişleri
Komiserliği ne de Türk yönetimi hiçbir konuda karşılık vermiyorlar ve
küçük iğneleme ve mukavemetlerle çileden çıkarmaya çalışıyorlar”
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demiĢtir (Meyer 2009: 262). Lozan Konferansı‘nda 4 ġubat 1923
tarihinde kapitülasyonların çözümü konusunda görüĢmeler kesilmiĢtir.
Mustafa Kemal PaĢa Lozan Konferansının kesilmesinden sonra 17 ġubat
1923 tarihinde Ġzmir de ilk Ġktisat kongresini topladı. Türkiye ile Ġtilaf
Devletleri arasındaki görüĢmeler tekrardan Lozan‘da 23 Nisan 1923
tarihinde baĢlamıĢtır. Yapılan görüĢmeler sonucunda tarafların
anlaĢmasıyla 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan BarıĢ AntlaĢması
imzalanmıĢtır. Lozan BarıĢ AntlaĢması beĢ bölüm ve 143 maddeden
oluĢmaktadır (Uçarol : 765). Lozan BarıĢ AntlaĢması 23 Ağustos 1923
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 227 milletvekilinin 213‘ü
milletvekilinin oyları ile kabul edilmiĢtir (Gönlübol-Sar : 56). 1919
yılında baĢlayan Milli Mücadele Türk ordusunun ve milletinin zaferi ile
sonuçlanmıĢtır. Bunun en önemli kanıtı Lozan BarıĢ AntlaĢmasıdır.
2.2. 1925 Dostluk ve Tarafsızlık AntlaĢması ve Akabindeki
GeliĢmeler
Türkiye- Sovyet Münasebeti 1923 Lozan AntlaĢmasından sonra da
devam etmiĢtir. Türkiye Milli Mücadelenin baĢarısı sonucunda Lozan
BarıĢ AntlaĢmasını imzalamıĢtır. Ancak Lozan Konferansında kalan
sorunlarda bulunmaktadır. Türkiye 1923 yılından sonra Lozan
Konferansında kalan sorunları çözmek için giriĢimlere baĢlarken 1930
yıllarına kadar denge politikası uygulamıĢ ve Yurtta sulh cihanda sulh
ilkesi çerçevesinde dıĢ politikasını yürütmüĢtür. Lozan BarıĢ
Konferansından kalan meselelerden biri de Musul meselesidir. Ġngiltere
bu dönemde en güçlü devlet olma sıfatına sahiptir. Türkiye batılı
devletler karĢısında yalnız kalmamak için iliĢkilere önem vermiĢtir.
Sovyet Rusya da bu dönemde yalnız kalmamak için kendisini Avrupa
Devletlerine kabul ettirmeye çalıĢmaktadır. Ancak 1917 ile 1936 yılları
arası Sovyetlerin güçsüz bir dönemidir. Birinci Dünya SavaĢından sonra
iliĢler bakımından kalan ülkelerden biri de Almanya olmuĢtur. Batılı
Devletler Çarlık Rusya‘sından kalan borçların istenmesi durumunu
görüĢmek için Cenova da konferans toplanmasına karar verilmiĢtir.
Cenova Konferansından sonra 16 Nisan 1922 tarihinde Almanya ile
Sovyetler arasında Rapollo da bir antlaĢma imzaladı ve böylece Sovyetler
ile Almanya arasında dostluk kurulmuĢtur (Özgüler 1996: 125).
Fransa‘nın Almanya‘ya kendisini garanti altına almak için diğer Avrupalı
devletler ile bu husus için çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır. ġubat 1925 yılında
Fransa, Ġngiltere, Ġtalya ve Almanya‘nın katılımıyla saldırmazlık
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konusunda görüĢmelere baĢlanılmıĢ ve görüĢmeler sonucunda taraflar
arasında 16 Ekim 1925‘te Ġsviçre‘de Locarno‘da antlaĢma yapıldı ve
Locarno AntlaĢması adını almıĢtır (Armaoğlu 2015: 149). Locarno
AntlaĢması ile Almanya‘nın Sovyet Rusya arasındaki münasebetlerde
durgunluk meydana gelmiĢtir. 1923 ile 1925 yılları arasında Türk–Sovyet
iliĢkilerini etkileyen unsur Türkiye‘de meydana gelen komünist
hareketleridir. Türkiye de ilk komünist partisi 1921 yılında Mustafa
Suphi tarafından kurulmuĢtu. Türkiye Sovyetlerden gelen yardımların
kesilmemesi hususunda komünist hareketlerine ilk etapta fazla
karıĢmamıĢ ancak Milli Mücadelenin baĢarıya ulaĢmasından sonra
komünizmin Anadolu güçlenmesinin önüne geçmek için kısıtlamalar
yapmıĢtır (ġen 2006: 55).
Sovyetler komünizmin Anadolu coğrafyasında da yayılmasını ümit
ederken 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve böylece
Türkiye‘nin yönetim Ģekli komünizm değil cumhuriyet olmuĢtur.
Cumhuriyet ilan edildikten sonra Sovyetler ile Türkiye arasındaki
iliĢkilerde soğukluk bulunmaktaydı. Bu soğukluğun temelinde Lozan
Konferansı sırasında boğazlar görüĢmelerinde Türkiye ile Sovyet
Rusya‘nın tutumlarında farklılık olmasıydı. Özellikle 1921 yılında
kurulan Türkiye Komünist Partisi taraflarının tutuklanması da soğukluk
yaĢanmasının nedenlerinden biridir. Sovyet Rusya bu geliĢmelere rağmen
Türkiye iliĢkilerin normalleĢmesi hususunda hareket etmiĢtir. Özellikle
Lozan Konferansında çözülemeyen Musul Sorunu Türkiye ile Ġngiltere
arasında çözümlenmesine bırakılmıĢ ancak iki devlet arasında da çözüme
kavuĢturulamayınca sorun Millet Cemiyetine bırakılmıĢtı. Türkiye bu
dönemde Millet Cemiyetine üye değil iken Ġngiltere ise Millet
Cemiyetinin daimi üyelerindendir. Musul Meselesinde Ġngiltere Milletler
Cemiyetinde etkin rol oynamıĢ ve bunun en önemli göstergesi 16 Aralık
1925 tarihinde Miller Cemiyetinin kararının Türkiye aleyhine verilmesi
örnek teĢkil etmektedir. Türkiye açısından bu durum yaĢanırken Sovyet
Rusya da aynı benzer bir durum ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. Sovyetler de
ilk etapta Almanya ile iliĢkiler kurmasına rağmen imzalanan Locarno
AntlaĢması ile Avrupa karĢısında yalnız kalmıĢtır. Türkiye‘nin Avrupa
karĢısında yalnız kalması ve Sovyetlerinde benzer bir durumda karĢı
karĢıya olması iki devletin yeniden iĢbirliği yapma sürecine itmiĢtir. 16
Mart 1921 yılında imzalanan Moskova AntlaĢmasının geniĢletilmesi
hedeflenmiĢtir. Bu aĢama da ilk teklif Sovyet Rusya‘dan Eylül 1924
yılında gelmiĢtir. Teklif Ġsmet PaĢa tarafından olumlu karĢılanmıĢtır.
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Moskova AntlaĢması ile atılan dostluk giderek geliĢmiĢtir ve 29 Mart
1925 tarihinde Ġstanbul‘da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği DıĢ
Ticaret Bankası açılmasıyla iliĢkiler sadece siyasi alanda değil ticari
alanda da geniĢletilmiĢtir (Kalaycı : 131). Sovyetler Birliği ile Türkiye
arasındaki iliĢkilerde geliĢme görülmesine rağmen bazı olumsuzluklarda
meydana gelmiĢtir. Türkiye‘nin uğraĢtığı Musul Meselesinin yanı sıra
ġeyh Sait Ayaklanmasındaki Sovyetlerin Pravda gazetesinde yayınlanan
harita buna örnek teĢkil etmektedir (Benhür 2008: 122). 1924 yılında
yapılan Rusya‘nın teklifi kabul edilmiĢ ancak Türkiye‘nin Musul
meselesi ile uğraĢtıkları için antlaĢma imzalanamadı ve antlaĢma bir sene
iki ay sonra yapılabilmiĢtir.
Türkiye ile Sovyetler arasındaki antlaĢma 17 Aralık 1925 tarihinde
Türkiye adına DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras ve Sovyetler adına da
Çiçerin tarafından Paris‘te imzalanmıĢtır. Bu antlaĢmanın adı Dostluk ve
Tarafsızlık AntlaĢmasıdır ve iki ülke arasındaki ilk saldırmazlık
antlaĢmasıdır. Bu antlaĢma üç madde, üç protokol ve bir gizli mektuptan
oluĢmaktadır. Bu antlaĢmanın maddeleri Ģu Ģekildedir:
1. İki devletlerden herhangi biri aleyhine bir veya birkaç devlet
tarafından bir saldırı olursa, diğer taraf birinci devlete karşı
bağımsızlığını koruyacaktı.
2. İki ülke de birbirlerine karşı saygı olacak ve siyasi ekonomik ve
her türlü tecavüzden kaçınacak, herhangi birine karşı
oluşturulacak ittifaka ve siyasi nitelikte bir antlaşmaya
katılmayacak ve düşmanca tavırlardan kaçacaktı.
3. Antlaşmanın süresi üç yıl olacaktı ve bu sürenin ermesinden altı
ay önce herhangi bir taraf feshetmediği takdirde antlaşma
kendini bir yıl yenilemiş olacaktı (Uçarol : 801).
Sovyetler ile Türkiye arasında imzalanan bu antlaĢmadan sonra
iliĢkiler sadece siyasi olarak kalmamıĢtır. Dönemin Sovyetler DıĢiĢleri
Komiseri Yardımcısı Litvinov 24 Aralık 1925 tarihinde yapmıĢ olduğu
açıklamada imzalanan antlaĢmanın barıĢçıl bir antlaĢma olduğunu ve
herhangi bir devlete karĢı imzalanmadığını belirtmiĢtir. 17 Aralık 1925
tarihinde imzalanan Dostluk ve Tarafsızlık AntlaĢması 1929, 1931 ve
1935 yıllarındaki yenilemelerle antlaĢma yaklaĢık 20 yıl yürürlükte
kalırken Türkiye ile Sovyetler arasındaki iliĢkilerde önem arz etmektedir.
Bu antlaĢma Türkiye Büyük Millet Meclisinde 11 ġubat 1926 tarihinde
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onaylanmıĢtır. Musul‘un Ġngiltere gözetimindeki Ġngiltere‘ye bırakılması
Türkiye‘nin Milletler Cemiyetindeki uğradığı baskı Türkiye ile Bat
arasında iliĢkilerin gerginleĢmesine sebep olurken Sovyetler ile
yakınlaĢmasına etki olurken bunun sonucunda saldırmazlık antlaĢması
imzalanmıĢtır. Bu antlaĢma 19 Mart 1945 tarihine kadar Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birliğinin antlaĢmayı fesh etme kararı alıncaya kadar
yürürlükte kalmıĢtır (Atatürk‘ün Milli DıĢ….1992: 127). 1925 yılındaki
antlaĢmadan sonra Türkiye ile Sovyetler arasındaki iliĢkiler giderek
geliĢmiĢtir. Bu sadece siyasi olarak geliĢmemiĢ ve ekonomik alanda da
iliĢkiler geliĢme göstermeye baĢlamıĢtır. Ġki ülkenin geçmiĢten beri
yaĢamıĢ olduğu benzerlikler iliĢkilerin geliĢmesinde rolü olduğu gibi
bölgesel açıdan da geliĢme göstermiĢtir.
Sovyetler ile Türkiye arasındaki geliĢmelerden biride iki ülke arasında
imzalanan ticaret antlaĢmasıdır. Sovyetler ile Türkiye arasındaki iliĢkiler
siyasi yönde baĢarılı olurken ekonomik iliĢkilerde durgunluk yaĢamıĢtır.
Ekonomik iliĢkilerin geliĢmemesinde Sovyetlerin içinde bulunmuĢ
olduğu siyasi ve iktisadi sorunlar, Türkiye‘nin Milli Mücadele içinde
savaĢ durumunda olması etkili olmuĢtur. 1922 yılından itibaren Sovyetler
ile Türkiye arasında ticari temsilcilikler açılmıĢtır. 1926 yılında ise
Türkiye‘den ithal edilen malların Sovyetler tarafından sınırlama
getirilmesi ticari iliĢkilerin geliĢmediğinin göstergelerinden sadece
biridir. 1926 yılı Mayıs ayında Odesa Limanı Türkiye‘den gelen mallara
kapandı ve kısıtlamalar getirildi. Kasım 1926 yılında Odesa‘da Türk
Heyeti ile Sovyet Heyeti arasında görüĢmeler baĢlamıĢtır. Sovyetler adına
Çiçerin yer alırken Türk Heyeti adına Tevfik RüĢtü Aras katılmıĢtır. 1927
yılı ticari anlamda Sovyetler açısından kötü bir dönem içerisindedir.
Sovyetler en büyük ticari ortağı olan Ġngiltere ile arası bozulmuĢ ve
Sovyetler, Türkiye ile yakınlık kurmuĢtur. Sovyetler ile Türkiye arasında
yapılan görüĢmeler sonucunda 11 Mart 1927 tarihinde Ankara‘da Ticaret
ve Seyrisefain AnlaĢması imzalanmıĢtır (Çolak : 105-107). Bu antlaĢma
ile birlikte iki ülke arasındaki iliĢkiler 1925 yılında imzalanan
antlaĢmadan sonra gayet olumlu bir duruma girmiĢtir. Sovyet Rusya ile
Türkiye arasındaki imzalanan ticaret anlaĢması ile:
a. Sovyetler İle Türkiye arasındaki ticari temsilciliklerinin
ayrıcalıkları yeniden düzenlenmiştir. Ticari yetkililer,
yardımcıları ve binalara yönelik statü verilerek dokunulmazlık
kazanmışlardır. İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, Konya,
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Erzurum ve Eskişehir de Sovyetler anlaşma şartı nedeniyle Ticari
Temsilcilikler açmıştır.
b. İki ülke diğer bir devlete gönderilecek malların gümrüğe tabi
olmadan kendi ülkelerinden geçiş hakkı tanıyacaklardı. Türkiye
de Batum üzerinden imtiyaz elde etmiştir.
c. İki ülke ihracat oranlarında yıllık sınırlama getirmiştir (Tellal :
317).
Sovyetler ile Türkiye arasında bu antlaĢma ile birlikte ticari
münasebetler kurulmuĢ ise de pek baĢarı gösterilememiĢtir. Ġki ülke
birbirlerini uluslararası dengelerde birbirlerinin yanında olmuĢ ve
desteklemiĢlerdir.
Sovyetleri ile Türkiye arasında imzalanan Ticaret AntlaĢmasından
sonra iliĢkiler olumlu bir dönem içerisinde devam girmiĢtir. 1928 yılına
gelindiğinde ise iliĢkilerde yeni antlaĢmalar yapılmıĢtır. 17 Aralık 1925
tarihinde imzalanan Dostluk ve Tarafsızlık AntlaĢması üç yıllık süresi
dolmuĢtur. Ancak antlaĢmanın üçüncü maddesi gereği hiçbir taraf
antlaĢmayı feshetmediği için antlaĢma kendisini otomatik olarak
yenilemiĢtir. 1926 yılında yapılan Odesa görüĢmelerinde Sovyetlerin
Balkan politikaları da görüĢülmüĢtür. Sovyet Rusya‘nın temsilcisi Çiçerin
Türkiye‘nin Balkanlarda politikalarını tehlikeye atmayacaklarını
bildirmiĢtir. Sovyetler Birliği‘nin önerisi ile Türkiye Milletler
Cemiyetinin Silahsızlanma Konferansına davet edilmiĢtir. Sovyetler
Birliği ile Türkiye arasındaki iliĢkilerde bazen kopukluk olmuĢtur.
Bunlara neden olan olaylardan biri Türkiye‘nin 30 Mayıs 1928 tarihinde
Ġtalya ile imzalamıĢ olduğu antlaĢmadır. Sovyetler ve Türkiye uluslararası
alanda birbirlerini desteklemeyi sürdürmüĢlerdir. 27 Ağustos 1928
tarihinde ABD ve Fransa‘nın DıĢiĢleri Bakanları tarafından hazırlanan,
saldırı savaĢlarını önlemek ve barıĢı desteklemek amacı olan KellogBriand Paktında yer almıĢlardır. Sovyet Rusya 31 Ağustos 1928‘de
katılırken Türkiye ise 8 Eylül 1928 tarihinde katılmıĢtır. Ancak bu paktın
bir türlü yürürlüğe girmemesi Sovyet Rusya tarafından endiĢe ile
karĢılanmıĢtır. Sovyet Rusya komĢu ülkeler ile görüĢmeler yaptıktan
sonra Polonya, Romanya, Letonya, Estonya ve Sovyetler arasında 9
ġubat 1929 tarihinde Litvinov adlı protokol imzalanmıĢtır. Türkiye de bu
pakta 1 Nisan 1929 yılında katılmıĢtır (Karaboran 2016: 70). Sovyet
Rusya ile Türkiye arasında iliĢkilerin bozulmasında etkenlerde
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bulunmaktadır. Bu etkenlere baktığımızda Ģu Ģekilde sıralamak
mümkündür;
a) 30 Mayıs 1928 tarihinde Türkiye ile İtalya arasında imzalanan
Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması.
b) 1928 yılında Osmanlı Devletinin borçlarına dair Türkiye‟nin
Batılı Devletler ile anlaşma sağlanması.
c) 1929 yılında Türkiye de yer alan komünizm taraftarlarının toplu
bir şekilde toplanması.
d) 1929 yılında İngiltere‟nin Akdeniz donanma komutanın
İstanbul‟a gelmesi ve ziyaretin kabul edilmesi (Gürün 2010:
129).
Türkiye ile Sovyetler arasındaki iliĢkiler giderek dostane bir tutum
haline gelirken 1928 yılında imzalanan antlaĢma ile 1925 yılındaki
antlaĢma bir yıl uzatılmıĢtır. Sovyet Rusya ile Türkiye arasında
Ankara‘da 17 Aralık 1929 tarihinde yapılan yeni bir antlaĢma ile 17
Aralık 1925 Dostluk ve Tarafsızlık AntlaĢmasını iki yıl uzatılmıĢtır
(Uçarol : 803). Sovyet Rusya Türkiye‘nin Batılı devletler ile olan
iliĢkilerinden rahatsız olmuĢ ve Türkiye olan iliĢkilerini sağlamlaĢtırmak
istemiĢtir. Ancak bütün durumlara rağmen Türkiye‘nin Batılı Devletler
ile iliĢki kurmasına engel olamamıĢtır. 1930 yılına gelindiğinde Türk –
Sovyet münasebetleri olumlu bir Ģekilde devam etmiĢtir. Türkiye Batılı
Devletler ile olan meselelerini çözerken Sovyetler Türkiye‘yi kaybet
endiĢesi yaĢamaya baĢlamıĢtır. Ġki ülke arasında ziyaretlerde sürmüĢtür.
12 Aralık 1928 tarihinde Sovyet Hariciye Komiseri Yardımcısı Karahan
ilk olarak Ġstanbul‘a daha sonra ise Ankara‘yı ziyaret etmiĢtir. Türkiye
DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras Eylül 1930 yılında Moskova‘ya
giderken bir sene sonra Sovyet DıĢiĢleri Bakanı Litvinov Türkiye‘yi
ziyaret etmiĢ ve yapılan görüĢmeler sonucunda 1925 yılında imzalanan
Dostluk ve Tarafsızlık AntlaĢmasının uzatılması için karara bağlanmıĢtır
(Gönlübol-Sar : 81).
Türkiye‘nin 1930 yılından itibaren Batılı
Devletlerle olan sorunlarını çözmesi ve giderek dıĢ politika da değiĢimin
yaĢanması sebebiyle Moskova‘dan davet gelmiĢtir. Türkiye ayrıca bu
dönem Yunanistan ile sorun olan mübadele meselesi ilk etapta 10
Haziran 1930 tarihinde yapılan antlaĢma ile bir kısmı çözüme
kavuĢturulurken özellikle Ġtalya‘nın da gayretleri sonucunda 30 Ekim
1930 tarihinde Dostluk, Tarafsızlık, UzlaĢtırma ve Hakem AntlaĢması
imzalanmıĢtır (Kulkıra 2015: 46-47). Böyle Yunanistan ile Türkiye
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arasındaki mübadele sorunu çözüme kavuĢturulurken Türk-Yunan
iliĢkileri de yumuĢama sürecine girmiĢ ve iki ülke arasında karĢılıklı
ziyaretler meydana gelmiĢtir. Ġsmet PaĢa‘nın Moskova‘ya ziyareti 25
Nisan – 10 Mayıs 1932 tarihleri arasında meydana gelmiĢtir. Ġsmet PaĢa
Moskova‘ya giderken yanında kalabalık bir heyet ile girmiĢtir. Ġsmet PaĢa
sadece Moskova‘dan değil Yunanistan‘dan ve Ġtalya tarafından da davet
edilmiĢtir. Ġsmet PaĢanın Moskova‘ya yaptığı ziyaret sonunda SSCB‘nin
endiĢeleri giderilmeye çalıĢırken kredi de alınmıĢtır. 1934 yılında ise
iliĢkilerde yol ayrımı meydana gelmeye baĢlamıĢtır. Türkiye‘nin 9 ġubat
1934 tarihinde Balkan Paktına katılması endiĢe yaratmıĢtır.
2.3. Montrö Boğazlar SözleĢmesi ve Türk- Sovyet ĠliĢkileri
Türkiye Milli Mücadele sonunda 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan
AntlaĢmasını imzalamıĢtır. Lozan Boğazlar sözleĢmesine göre boğazlar
uluslararası bir komisyona bırakılmıĢ ve silahlardan arındırılmıĢtır.
Boğazlar Komisyonunun baĢında Türkiye yer almaktaydı. Türkiye‘nin
baĢarı kazanmasına rağmen böyle bir taviz vermesi yeni bir savaĢtan
çıktığı için karĢı koyacak durumunun olmamasından kaynaklanmaktaydı.
1930‘lı yıllardan itibaren geliĢen olaylar Türkiye‘nin Boğazlar konusunda
harekete geçmesine etken olmuĢtur. 1931 yılında Japonya‘nın
Mançurya‘yı iĢgal etmesi, Ġtalya‘nın faĢizm hareketleri ve 1935 yılında
HabeĢistan‘ı iĢgal etmesi ve Milletler Cemiyetinin bu duruma sessiz
kalması, 1933 yılında Almanya da iktidar değiĢikliği ve yeni gelen
iktidarın politikaları Türkiye‘yi endiĢelendirmiĢtir. Türkiye boğazlar
konusunda ilk defa 1933 yılında Silahsızlanma Konferansın da
Boğazların statüsünün değiĢtirilmesini istemiĢtir. Türkiye özellikle kendi
güvenliğini sağlamak için harekete geçmiĢtir.1935 yılından sonra Versay
BarıĢ AntlaĢmasının ağır Ģartları nedeniyle Almanya antlaĢmayı
bozduğunu açıklamıĢ ve orduyu silahlandırmaya baĢlamıĢtır. Türkiye
1933 yılındaki değiĢtirme talebinden sonra 1935 yılında Milletler
Cemiyeti Konseyi ve Milletler Cemiyeti Genel Kurulunda da dile
getirmiĢtir. Türkiye 10 Nisan 1936‘da Türkiye‘nin güvenliği açısından
Lozan Boğazlar SözleĢmesinin yenidünya düzeninde eksik kaldığını
sözleĢmenin tekrardan gözden geçirilmesi hususunda Lozan Boğazlar
SözleĢmesini imzalayan devletler olan Ġngiltere, Fransa, Ġtalya,
Yugoslavya, Japonya, Bulgaristan ve Yunanistan‘a birer nota
göndermiĢtir. Türkiye‘nin bu teklifi Lozan Boğazlar SözleĢmesini
imzalayan devletler olumlu cevap verirken Ġtalya bu duruma karĢı
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çıkmıĢtır (Armaoğlu : 309). Sovyetler Birliği Lozan Boğazlar
SözleĢmesini kendi güvenliği açısından olumsuz yaklaĢmıĢ ve sözleĢmeyi
imzalamamıĢtır. Taraf Devletleri olumlu cevap vermesinden sonra 22
Haziran 1936 tarihinde Ġsviçre‘nin Montrö kentinde Ġtalya hariç Türkiye,
Avustralya, Ġngiltere, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Romanya,
Japonya, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya‘nın yer aldığı Montrö
Konferansı toplanmıĢtır (Gönlübol-Sar : 822). Montrö Konferansının
açılıĢ konuĢmasını Ġsviçre Siyasal Federal Daire BaĢkanı B.G.Motto
yaparken Türkiye adına Tevfik RüĢtü Aras, Numan Menemencioğlu,
Ziyaeddin Kızıltan ve Suat Tavas‘ın yer aldığı heyet katılmıĢtır (Yel :
94).
Lozan Konferansı sırasında devletlerin boğazlar üzerine tezi olduğu
gibi Montrö Konferansında da devletlerin boğazlar üzerine tezi ve
görüĢleri hâkim olmuĢtur. Boğazların statüsünün değiĢmesini isteyen
Türkiye on üç maddelik proje ile katılmıĢtır. Ġtalya Konferansın
ertelenmesini istemiĢ ise de baĢarılı olamamıĢtır. Türkiye Boğazların
statüsünün değiĢmesi hususunda 23 Haziran 1936 tarihinde Lozan
Boğazlar SözleĢmesinin yerine geçmek üzere bir sözleĢme tasarısı
sunarak 6 Temmuz 1936 yılına kadar konferansa katılan devletler ile
görüĢmeler içerisinde olmuĢtur (Alpyavuz 2009: 27). Türkiye kendi
açısından güvenliğini sağlamak ve boğazlar üzerindeki hâkimiyetin
sağlanması hususunda boğazlara verilmesi istenen statülerinin bir kısmı
Ģu Ģekildedir;
1. Boğazlar savaĢ ve barıĢ zamanında ticaret gemilerine açık olacak
ama yalnız savaĢ zamanında bazı kısıtlamalar getirilecektir.
2. Boğazlardan yabancı devletlerin savaĢ gemileri Türkiye‘nin yanı
sıra Karadeniz‘de yer alan devletlerin güvenliklerini ihlal
etmediği sürece ve Ģartları taĢıdığı sürece geçiĢ hakkına sahip
olacaktır.
3. Türkiye Milletler Cemiyeti üyesi olduğu için geçiĢ hususunda
kurallar MC‘nin kurallarına uygun olacak ve Milletler Cemiyeti
bu hususta yeni kurallar koyarsa Türkiye tarafından kabul
edilecektir.
4. Türkiye‘nin milli bütünlüğüne zarar veren bağımsızlığına gölge
olan Lozan Boğazlar SözleĢmesi sonucu kurulan Boğazlar
Komisyonu tamamen kaldırılacak ve tam egemenlik Türkiye‘ye
verilecektir (Meray 1976: 38).
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Milli Mücadele Döneminden itibaren dostane bir Ģekilde
münasebetlerin devam ettiği Türk- Sovyet iliĢkilerinde Montrö
Konferansında ilk baĢlarda olumlu bir durum söz konusu tarafların
boğazlar üzerindeki görüĢleri ortaya çıktığında Türkiye ile Sovyetler
arasında farklılık ön plana çıkmıĢtır. Sovyetler Birliğinin Boğazlar
üzerindeki görüĢleri Ģu Ģekildedir; Sovyet Rusya Boğazların yeniden
silahlandırılması, savaĢ gemilerinin boğazlardan geçiĢi hakkındaki
tutumu Türkiye ile aynıdır. Ancak Karadeniz‘e kıyısı bulunan devletlerin
savaĢ
gemilerinin
Boğazlardan
geçiĢlerde
sınırlandırılmasını
istememiĢtir. SavaĢ zamanında Türkiye tarafsız ise Milletler Cemiyetince
belirlenen yükümlülüklere sahip olacak savaĢ gemilerine Türkiye‘nin
koĢulsuz geçiĢ izni vermesini istemiĢtir.
Fransa, Balkanların, Karadeniz‘e ait geçiĢlerde Sovyetleri
desteklemesindeki etken 1935 yılında Sovyetleri ile Fransa arasında
imzalanan antlaĢmadan kaynaklanmaktadır (Gönlübol-Sar : 124). Montrö
Konferansın da Sovyetlerin, Türkiye‘nin ve Ġngiltere‘nin tasarıları etkili
olurken konferansın ikinci oturumunda gemilerin geçiĢi hususunda
tartıĢmalar yaĢanmıĢtır. Ġngiltere‘nin Boğazlar üzerindeki tasarısı ise ilk
etapta tepki ile karĢılanmıĢ ve Ġngiltere 4 Temmuz 1936 tarihli tasarısı
Türkiye‘nin sunmuĢ olduğu öneriden farklı olarak Lozan Boğazlar
SözleĢmesinde kurulan Boğazlar Komisyonunun kaldırılmasını istemez
iken, savaĢ tehlikesi durumunda Türkiye‘nin uygulayacağı sistemi kabul
etmekte ve Boğazlarda savaĢ gemilerinin geçiĢi konusunda serbestlik
ilkesini benimsemekte ve Karadeniz‘e kıyısı olmayan devletlerin savaĢ
gemilerinin geçiĢi konusunda bazı kısıtlamaların getirilmesini istemiĢtir
(Alpyavuz : 28).Yapılan konferans çalıĢmaları sonucunda Türkiye‘nin
Boğazlar üzerindeki egemenliğini içeren tasarı konferansa katılan
devletler tarafından kabul edildi. Taraflar arasında yapılan çalıĢmalar
sonucunda 20 Temmuz 1936 tarihinde Ġngiltere, Türkiye, Fransa,
Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Yunanistan da yer
aldığı devletlerarasında boğazların statüsünü değiĢtiren Montrö
SözleĢmesi imzalanmıĢtır. Montrö SözleĢmesi 29 madde 4 Ek ve 1
Protokolden oluĢmakla birlikte 9 Kasım 1936 tarihinde yürürlüğe
girmiĢtir. Montrö sözleĢmesine alınan karar neticesinde 2 Mayıs 1939
tarihinde Ġtalya sözleĢmeye katılırken Japonya ise 8 Eylül 1951 tarihinde
Montrö sözleĢmesinden çekildiğini belirtmiĢtir (Mustafaoğlu 2008: 16).
Montrö SözleĢmesinin özetlenmiĢ maddeleri Ģu Ģekildedir;

32 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

a) Taraflar Boğazlarda denizden geçiş ve gidiş – geliş serbestliği
ilkesini kabul eder ve doğrularlar. Boğazlara giren her gemi
uluslararası sağlık kuralları çerçevesinde Türk yasalarıyla
konulmuş olan sağlık denetimi için Boğazların girişine yakın
sağlık istasyonunda duracaktı.
b) 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi gereğince Uluslararası
Komisyonun yetkileri Türk Hükümetine geçecekti. Türkiye,
Boğazlar bölgesini hemen yeniden silahlandırabilecekti.
c) Sözleşmenin süresi yirmi yıl olacaktı. Ancak, bu sürenin
bitiminden iki yıL önce hiçbir taraf sözleşmeyi sona erdirme ön
bildirimi vermemiş ise sözleşme sona ermesinden iki yıl
geçinceye kadar yürüklükte olacaktı.
d) Barış zamanında ve Türkiye‟nin katılmadığı savaş halinde
Ticaret gemileri, gündüz ve gece bayrak ve yük ne olursa olsun
sağlık denetimi dışında hiçbir işleme bağlı olmadan Boğazlardan
geçiş ve gidiş- geliş serbestliğinden yararlanma imkânı
olacaktır(Uçarol : 823-826).
Montrö Boğazlar sözleĢmesi ile birlikte boğazlar üzerinde tam bir
hâkimiyet kurmuĢtur. Ancak Montrö‘den sonra Türk- Sovyet iliĢkilerinde
durgunluk ve soğukluk meydana gelirken Türkiye batı ile olan iliĢkilerini
geliĢtirmeye baĢlamıĢtır. Sovyet Rusya Montrö Konferansında Lozan‘da
uygulamıĢ olduğu politikayı bırakarak Türkiye aleyhine politika
izlemiĢtir. Sovyet Rusya Montrö SözleĢmesindeki politikası ile birlikte
hem Akdeniz‘e inmeyi amaçlarken diğer devletlerinde Karadeniz‘e
girmesini engellemek istemiĢtir. Sovyetler Birliği Türkiye‘nin Boğazlar
üzerindeki isteklerine karĢı çıkmıĢ ve boğazların geçiĢi hususunda ve
Türkiye‘nin boğazlar konusunda tek baĢına söz sahibi olmasına karĢı
çıkmıĢtır. Bu hususta Sovyet Rusya adına Litvinov; Karadeniz‘e sahili
olan bir devletin savaĢa girmesi durumunda Boğazlardaki geçiĢin en iyi
dostumuz olsa bile sadece Türkiye‘nin elinde olmasından hoĢlanmayız
diye açıklama yapması Türk – Sovyet iliĢkilerindeki dostluğun yerini
güvensizlik almıĢtır (Gürün 1991: 152). Sovyet Rusya Ġle Türkiye
arasındaki iliĢkiler gergin olmasına rağmen sürmeye devam etmiĢtir.
1937 yılında Türk- Sovyet ĠliĢkilerinde bir meselede sınır meselesi
görüĢülmüĢtür. Sınırda yaĢanan geliĢmelerden dolayı 11 Mart 1931
tarihinde antlaĢmalar imzalanmıĢ ancak çeĢitli sebeplerden dolayı iĢlemez
hale gelmiĢtir. Sınırda yaĢanan kaçakçılık iĢlerinin önüne geçilmesi için 9
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Mayıs 1938‘de yeniden bir antlaĢma imzalanmıĢtır (Kalaycı : 182).
Sovyetlerin Türkiye‘nin Batılı devletlerle ile yakın iĢbirliği içerisinde
olması endiĢe yaratırken bu durumun Sovyet Rusya‘ya karĢı tehlike
oluĢturulmayacağını anlatması için Mustafa Kemal Atatürk tarafından
Tevfik RüĢtü Aras ve ġükrü Kaya‘yı Moskova‘ya göndermiĢ ancak
herhangi bir sonuç alınamamıĢtır. 1938 yılında Türkiye ve Sovyet Rusya
birçok yerde konsolosluklarını kapatmıĢtır (Toprak 2011: 167).
1937 yılında Türk –Sovyet ĠliĢkilerini yakından ilgilendiren
olaylardan birisi de Ġtalya‘nın Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerinin yanı
sıra Ortadoğu‘ya yönelik hareketlerinden dolayı ve Ortadoğu da yaĢanan
geliĢmelerden dolayı kurulan Sadabat Paktı idi. Sadabat Paktı Ġran‘ın
Tahran Ģehrinde yer alan Sadabat Sarayında Türkiye, Ġran, Irak ve
Afganistan arasında imzalanmıĢtır. Sovyet Rusya bu paktın arkasında
Ġngiltere‘nin olduğunu düĢünürken 1931 yılında Irak‘ın Ġngiltere
mandaterliğinden kurtulması ve Ortadoğu da yer alan devletler ile
iĢbirliği sürecine girmesini bu düĢüncesini destekler nitelikte olmuĢtur
(Armaoğlu : 312-313). Sovyet Rusya ile Türkiye arasındaki gerginliğin
artmasında meydana gelen olaylardan biriside Nyon AntlaĢmasıdır.
Ġtalya‘nın Akdeniz bölgesindeki faaliyetleri hem Türkiye hem de
Sovyetler ile diğer devletler tarafından izlenmekteydi. Akdeniz de
Sovyetlerin gemilerinin Ġtalya tarafından batırılması ve bu olayın Türkiye
karasuları içerisinde olması iki devleti de tehdit eder hale gelmiĢtir.
Ġsviçre‘nin Nyon kentinde bu meselesinin görüĢülmesi için toplanılmıĢtır.
Sovyetler ve Türkiye bu toplantıda dostluktan çıkarları neticesinde
beraber hareket etmiĢlerdir. 10 – 11 Eylül 1937 tarihinde Ġngiltere,
Fransa, Yugoslavya, Yunanistan, Sovyetler Birliği, Mısır, Bulgaristan ve
Türkiye‘nin katılımı sonucunda Nyon Konferansı düzenlenmiĢtir
(Gönlübol-Sar : 114). Ġtalya‘nın Akdeniz bölgesindeki denizaltı
saldırılarına karĢı 14 Eylül 1937 tarihinde Nyon AntlaĢmasını
imzalamıĢlardır. Bu konferanstan sonra Türkiye ile Sovyetler arasındaki
münasebetlerde yol ayrımı meydana gelmiĢtir. Bunun sebebi Türkiye‘nin
giderek batılı devletler ile yakınlaĢmasının Sovyetler açısından endiĢe ile
karĢılanmaya baĢlamıĢtır.
Milli Mücadele Döneminden itibaren giderek geliĢen Türk–Sovyet
iliĢkileri özellikle Montrö Boğazlar konferansında çıkan görüĢ
ayrılığından itibaren iliĢkilerde durgunluk gelmesinde etkili olduğu gibi
iki ülke arasındaki iliĢkilerde her ne kadar da dostane bir biçimde devam
etmiĢ ise kopmanın baĢladığının göstergesi ile görmek mümkündür.
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Türkiye‘nin Batı ile olan iliĢkileri geliĢtirmeye baĢlamıĢı Sovyetleri
zaman zaman endiĢe içerisinde süreci takip etmiĢtir. Türk –Sovyet
iliĢkileri 1936 yılından itibaren durgunlaĢmıĢ ve iki ülke arasında soğuk
rüzgârların esmeye baĢladığı bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. 1937
yılında görüĢmeler meydana gelmiĢ ise de iliĢkilerde durgunluk
yaĢanmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢının baĢlaması ile birlikte yaĢanan
geliĢmeler sonucunda iki ülke arasındaki iliĢkiler giderek kopmaya
baĢlamıĢtır.
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GĠRĠġ
Taklit davranıĢının gerekçeleri analiz edilirken Sosyal Taklit
Teorisinin kurucusu Gabriel Tarde‘ın yaklaĢımı benimsenmiĢtir. Tarde,
ön sözünü Franklin H. Giddings‘in yazdığı ―The Laws of Imitations
(1903)‖ adlı kitabında sosyal taklidi açıklarken söze evrensel tekrar
kavramını açıklayarak baĢlamaktadır. Buna göre Tarde‘ın evren anlayıĢı;
fizik, biyoloji ve sosyal hayatta gözlemlediği taklit yasasına dayalı bir
evrensel geri dönüĢüm sistemidir. Bu sistem, fizikte (kainatta) dalgalar
(ondülasyon); biyolojide (uzviyette) kalıtımsal olarak soy aracılığıyla ve
sosyal hayatta (toplumda) taklit davranıĢı yoluyla süreklilik arz
eder(Topçuoğlu,1961:178). Taklit davranıĢının toplumsallığın süreklilik
kazanmasında esas etken olduğunu düĢünen Tarde, taklit davranıĢını
açıklarken anne ile çocuk arasındaki taklit iliĢkisine (öğrenmeye dayalı
sosyal taklit yaklaĢımları); gazetenin bir medya aracı olarak
toplumlardaki zihin birliğini ve taklidin sürekliliğini sağladığına (iletiĢim
araçlarıyla sosyal taklit) değinmiĢtir. Ayrıca toplum olmanın anlamının
karĢılıklı ekonomik iliĢkilerde değil, ortak kültür ve taklide dayalı benzer
yaĢam biçimlerinde yer aldığını (toplumsallaĢmaya dayalı sosyal taklit
yaklaĢımları) ortaya koymuĢtur. Tarde, Ekonomik Psikoloji(1903) adlı
çalıĢmasında da yine sosyal taklit iliĢkilerine yer vermiĢ, klasik ekonomi
yaklaĢımının temel insan tanımı olan homoeconomicus‘u eleĢtirmiĢ ve
gerçek insanın tanımlandığı kadar rasyonel olmadığını, ―üstün olanın
aĢağı tarafından taklidi‖ne dayanan (ekonomik analize dayalı sosyal taklit
yaklaĢımları) ve günümüz ifadesiyle hegemonyanın alt sınıflar tarafından
taklit edildiğini ortaya koyan yaklaĢımını açıklamıĢtır. Dolaysıyla sosyal
taklit teorisinin hak ettiği analize kavuĢabilmesi için ihtiyaç duyduğu bir
teorik çerçeve mevcuttur.
1.1. Sosyal Taklit Teorisi
Sosyal taklit teorisi kurucusu Tarde‘ın günümüzde sosyal psikolojide
kullanılan analiz biçimi baĢta olmak üzere öğrenme psikolojisi içerisinde
yer alan Bandura‘nın Sosyal Öğrenme Kuramından, Thaler‘in davranıĢın
altındaki güdüleri açıklayan ve Nobel Ekonomi Ödülü (2017) kazanan
davranıĢsal iktisat alanındaki dürtü yaklaĢımına kadar pek çok alanla
iliĢkilidir. Bu bakımdan Tarde‘ın analizine bağlı kalarak ve sosyal taklit
teorisini bu biçimde açıklayan bir baĢka akademik yazının sosyoloji
literatüründe bulunmadığını da dikkate alarak, bu geniĢlikte bir teorik
çerçeve sunmanın yerinde olduğuna karar verilmiĢtir.
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Sosyal taklit kavramı, taklit davranıĢının sergilenebileceği mecraların
çeĢitliliğinden dolayı birkaç bilim alanında birden yer almıĢtır. Sosyal
taklidi bir tüketim davranıĢı olarak ele aldığımızda ekonomiye, taklit
ederek öğrenme biçiminde ele aldığımızda eğitim alanına, iletiĢim
araçlarının yarattığı taklit davranıĢını ele aldığımızda da iletiĢim alanına
girmiĢ oluruz. Bu bakımdan sosyal taklidi içerisinde yer aldığı bilimsel
alana göre ayırarak analiz etmek yerinde olacaktır. Sosyal taklidi,
öğrenmeye dayalı eğitim yaklaĢımları, sosyal iliĢkilere dayalı
toplumsallaĢma yaklaĢımları, bir tüketim davranıĢı olarak taklidi ele alan
ekonomi temelli yaklaĢımlar ve iletiĢim araçlarının yarattığı sosyal
taklide dayalı iletiĢim teorilerine iliĢkin yaklaĢımlar olarak dört bölümde
inceleme nedenimiz budur.
1.2. Öğrenme Temelli YaklaĢımlar
ÇağdaĢ öğrenme teorilerinin kökleri geçmiĢe dayanmakta ve felsefi
bir bakıĢla epistemoloji baĢlığı altında, öğrenmenin nasıl mümkün olduğu
Platon ile baĢlayan uzun bir tarihsel süreçten beri tartıĢılmaktadır. Bu
süreçte Platon, Descartes ve Kant‘ın görüĢleriyle Ģekillenen akılcılık ve
Aristo, Locke, Berkeley ve Hume gibi düĢünürlerce tartıĢılmıĢ olan
deneycilik
fikirleri
çağdaĢ
teorilerin
kökenlerini
oluĢturmaktadır(Schunk,2011:11-2). Öğrenmenin psikolojik alt yapısının
araĢtırılmasında, yapısalcılık ve iĢlevselcilik iki temel bakıĢ açısı olarak
ortaya çıkmıĢtır. Buna göre yapısalcılık Edward Titchener‘ın bir tür
kiĢisel analiz olan iç gözlem yöntemini benimserken; iĢlevselcilik John
Dewy, James Angelle ve William James‘in görüĢleriyle ĢekillenmiĢ,
bilincin bütünlüğü, uyarıcı-tepki nesnelerinin bilinç ve öğrenme edimi ile
iliĢkisi gibi konulara yönelmiĢtir(Schunk,2011:14-5). Dolayısıyla
öğrenmeye iliĢkin teorilerin psikoloji ve özellikle de yirminci yüzyılın
ikinci yarısında Amerikan psikolojisi üzerinde etkili olan davranıĢ
psikolojisi ile sosyal psikoloji alanlarında yapılmıĢ çalıĢmalar olduğu
görülmektedir.
Öğrenme, insan vücudundaki otomatik uyum süreci olan hemostatik
mekanizma (nefes alma, terleme, kalp ritmi, tansiyon vs.) dıĢında kalan
tüm yaĢamsal süreçler için zorunlu bir metot olmakta ve hiçbir canlı
kendi ihtiyaçları için çevresini nasıl kullanacağını bilmeden, öğrenmeden
yaĢamını sürdürememektedir(Senemoğlu,1997:93). Bu nedenle öğrenme,
bireyin ve diğer canlıların yaĢamlarını sürdürmelerini sağlayan ve uyum
sağlamayı öğreten temel bir gerekliliktir. Bireylerin davranıĢlarının
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çoğunluğu öğrenilmiĢ olduğundan bu davranıĢları anlamanın ve
anlamlandırmanın yolu, onların nasıl öğrenildiğinin sorgulanmasından
geçer. Öğrenme ―büyüme ve vücutta değiĢik etkilerle oluĢan geçici
değiĢmelere atfedilmeyecek, yaĢantı ürünü olarak meydana gelen
davranıĢta ya da potansiyel davranıĢtaki nispeten kalıcı izli
değiĢmedir‖(Senemoğlu,1997:94). Öğrenme edimi davranıĢta göreli
olarak bir süre devam eden bir değiĢiklik yaratır. Organizmanın her tür
etkinliğine
davranıĢ
denilmektedir
ve
davranıĢlar
üçe
ayrılmaktadırlar(Senemoğlu,1997:97):
 DoğuĢtan gelen davranıĢlar (içgüdüsel ve refleksif)
 Geçici davranıĢlar (alkol, hastalık vs. gibi nedenlerden
kaynaklanan)
 Sonradan kazanılan davranıĢlar (öğrenme ürünü)
o

Ġstendik davranıĢlar (planlı eğitim ürünü)

o

Ġstenmedik davranıĢlar (kötü kültürel koĢullar altında
veya eğitimin hatalı yan ürünü olarak)

DavranıĢı değiĢtirme gücüne sahip olan öğrenme, psikoloji biliminde
önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle öğrenme psikolojisi baĢlığı altında
öğrenme kuramları geliĢmiĢtir. Öğrenme kuramları Hass‘a göre;
 Uyarıcı tepki koĢullama kuramları
 Gestalt alan kuramı
 Psikodinamik kuram
 Sosyal öğrenme kuramları
olarak dört baĢlık altında incelenebilir(Senemoğlu,1997:99). Bütün
öğrenme kuramlarını incelemek konumuzun dıĢında olmakla birlikte,
sosyal taklidi görebilmek adına öğrenim teorilerindeki model alma ve
taklit ederek öğrenme yaklaĢımlarını incelemekle yetineceğiz.
Model alma ―birden fazla modeli gözlemleme sonucu oluĢan
davranıĢsal, biliĢsel ve duygusal değiĢikliklere atfedilen genel bir
terimdir‖(Schunk,2011:82). Model alma süreci taklit temelinde
Ģekillenmekte ve taklit teorilerinin bakıĢ açılarına göre varsayımlar
değiĢmektedir. Buna göre(Schunk,2011:82-5):
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 Taklit içsel bir unsur olarak, ortaya konan davranıĢlar içsel
dürtülerin sonucudur. Taklidin bir içgüdü olarak açıklandığı
yaklaĢım Gabriel Tarde‘ın, bir sonraki bölümde yer verilecek
olan çalıĢmalarında görülmektedir. William James taklidin
sosyalleĢtirme etkisi üzerinde durmuĢ, John B. Watson
içgüdüsel davranıĢların eğitimle kazanıldığını iddia etmiĢtir.
 Taklit geliĢimsel bir unsur olarak çocukların biliĢsel yapıları
ve öğrenme süreçleri çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Jean
Piaget‘e göre taklit geliĢimden sonra gelir ve çocuklar kendi
biliĢsel düzeylerine uygun olarak taklit ederler. Taklidin bir
geliĢim unsuru olarak destekleyici rolüne vurgu yapılmıĢtır.
 Taklit koĢullu bir tepkiye bağlı olarak, pekiĢtirildikçe davranıĢ
haline gelir, genelleĢir. Taklidin koĢullanmayla olan iliĢkisi
Skinner‘in koĢullanma teorisi ile analiz edilmiĢtir. Örneğin;
uyarıcı olarak ailenin modelliği, çocuğun onları taklit etmesinin
sürekliliği ile sonuçlanmıĢtır.
 Taklit araçsal bir davranıĢ olarak taklit edilen davranıĢın
pekiĢtirilmesi ikincil bir dürtü haline gelir ve taklit davranıĢı
sonucunda dürtü azalır. Miller ve Dollard‘ın taklit teorisine göre
taklitçi, modelin davranıĢını önceden öğrenmekte ve
denemektedir. Ancak pekiĢtireci elde ettiğinde genel bir
davranıĢ haline getirmektedir. Böylece taklit davranıĢı araçsal
bir rol kazanır.
Taklit, model alma ve gözlem yoluyla öğrenme üzerine ortaya konan
teoriler, aĢağıda daha ayrıntılı olarak incelenecektir.
1.2.1.

Mark Baldwin ve Taklit Teorisi

Psikolojide sıkça yapılan sosyal fenomenlerin açıklanması sürecinin
sonucunda en çok karĢılaĢılan sonuç taklit teorisidir ve bu teori ilk olarak
Fransa‘da Gabriel Tarde tarafından formüle edilmiĢ, ardından
Amerika‘da Tarde‘dan bağımsız olarak Prof. J. Mark Baldwin tarafından
ĢekillendirilmiĢtir(Ellwood,1901:721).
Tarde‘ın
taklit
teorisi
toplumsallaĢmaya dair yaklaĢımlar baĢlığı altında incelenecektir.
Baldwin, taklit teorisine bireysel psikoloji açısından ve çocukların
zihinsel geliĢimi aracılığıyla yaklaĢmıĢ; çocukların zihinsel geliĢmeleri
üzerine yaptığı çalıĢmaların sonucunda, onların esas ve en temel öğrenme
metotlarının, diğer insanların duygu, düĢünce ve eylemlerinin taklitle
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içselleĢtirilmesi olduğunu ortaya koymuĢtur(Ellwood,1901:723). Buna
göre çocuklar, diğer insanların davranıĢ ve duygularını taklit ederek
öğrenir ve bir çocuğun öğrenme becerisi, taklit edebilme yeteneğine
bağlıdır. Bu yüzden taklit çocuk için kiĢisel geliĢiminde kullandığı bir
metottur, büyümesi için esas yöntemdir. Eğer toplum bireylerin
fonksiyonel bir toplamı ise, bireyde keĢfedilmemiĢ veya bireyin
içermediği hiçbir Ģeyi toplum da içeremez. Sosyal hayatın iĢleyiĢi
bireysel hayatın iĢleyiĢine de uygulanabilir. Eğer taklit, bireysel geliĢim
sürecinde önemli bir metot ise toplumsal süreci de açıklayabilmelidir.
Baldwin bu çıkarımı yapmıĢ ve bireysel geliĢimdeki taklit kurallarını
topluma da uygulamıĢtır. Baldwin‘e göre ―toplum, bireysel düĢüncelerin
genelleĢtirilmiĢ bir taklidi olarak büyür‖ ve bu yüzden ―taklit bir
toplumsal organizasyon metotudur‖ (Ellwood,1901:724).
Bireysel
icatların taklit edilmesi bir süreklilik gerektirmekte ve uzun vadeli bir
süreç ortaya koymaktadır. Dolayısıyla birey zihinsel ve ahlaksal olarak
geliĢimini taklit ederek sürdürdüğü sırada, toplumda lider veya deha
dediğimiz birkaç bireyin düĢüncelerini taklit etmeyi ve değiĢmeyi
sürdürdürmektedir. Baldwin sosyal organizasyonun içeriği ile metodu
veya süreci arasında ayrım yapmıĢ ve taklidin, sosyal organizasyonun
içeriği olarak değil de süreci ve yöntemi ile alakalı olduğunu ortaya
koymuĢtur. Taklit, sosyal hayatın bir metodu bir uygulama biçimidir.
Fakat sosyal hayatın konusu ve içeriği taklit değildir.
Baldwin‘in sosyal
organizasyon
içermektedir(Ellwood,1901:725):

yaklaĢımı

dört

önerme

 Sosyal organizasyonun özü düĢüncedir.
 Sosyal organizasyonun yöntemi taklittir.
 Sosyal organizasyonu oluĢturan düĢünceler birey kaynaklıdır.
 Bu düĢüncelerin özelliği bireyler tarafından taklit edilmesi ve
sonra toplum tarafından taklit yoluyla genelleĢtirilmesidir.
GeliĢimsel süreç teorisini ayrıntılı bir Ģekilde ortaya koyan Baldwin,
çocuğun sosyal çevresi tarafından garanti edilemeyecek bir geliĢim
sürecinin bir ölçüde çocuğun kendi faaliyetinin ürünü olduğunu iddia
eder. Burada taklit temel rol oynamaktadır zira çocuğun eylemi yalnızca
bir uyarıya tepki değil, edinilen izlenimin yeniden üretildiği döngüsel bir
süreçtir(Danziger,1985:324). Böylece birey çevre iliĢkisi bir uyarıcı-tepki
formu olmaktan çıkar ve bir kopyalama-yeniden üretme sürecine dönüĢür
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ki bu süreç objektif bir unsurun sübjektif bir karĢılık ortaya koyacak
Ģekilde yeniden üretilmesi anlamına gelir. Çünkü modelin aynen taklidi
bir baĢarı değildir. Modelin taklit edilmesi, çocuğun geliĢimsel
sürecindeki yeni eylemler ve izlenimlerin süreklilik içeren kaynağını
meydana getirir(Danziger,1985:325). Böylece Baldwin için taklit üretken
bir aktivite anlamı kazanır. Baldwin‘in ortaya koyduğu taklidin yeniden
üretime dönüĢme süreci, geliĢimsel psikolojide halen yer alan bir
yaklaĢımdır. Taklidi eğitim ve öğrenme konularında ilk kullanan ve
çağdaĢı Dewey gibi filozof olan Baldwin, taklidin geliĢimsel psikolojide
yer almasında önemli bir katkı sağlamıĢtır.
1.2.2.

John Dewey ve Deneyimsel Eğitim YaklaĢımı

Deneyim, nesnel ve iç koĢullar arasında uygun bir etkileĢime sahip
olmalıdır. Çünkü deneyimin bireysel bileĢenleri ve çevresel bileĢenleri
uyumlu çalıĢırsa hem deneyimi yaĢayan hem deneyimlenen içerik bütün
bir deneyimden etkilenir ve değiĢir(Aedo,2002:1). Dewey‘in deneyim
teorisi etkileĢim ve sürekliliğe dayanır. O‘nun geliĢtirdiği deneyimsel
eğitimin kökeni Platon‘a kadar gitmekte ve eğitim müfredatına vahĢi
yaĢam, topluluk geliĢimi, gençlik geliĢimi, staj çalıĢmaları, yurt dıĢında
çalıĢma, sanat ve müzik gibi yaĢamın tüm unsurlarının dâhil edilmesi
amacını taĢımaktadır(Aedo,2002:3).
Dewey 1896‘da Chicago Üniversitesinde kurduğu ―Laboratuvar
Okulu‖ ile aktif öğretim yöntemlerinin öncüsü olmuĢtur(YeĢiltaĢ ve
Kaymakçı,2009:228). Atatürk‘ün davetiyle Türk Eğitim Sistemi‘ni
incelemek üzere iki ay süreyle (19 Temmuz—10 Eylül 1924) Türkiye‘ye
de gelmiĢ olan Dewey‘in eğitim anlayıĢı, hayat boyu süren bir faaliyet
olarak öğrenmenin çocuğu merkeze alan dinamik, yaparak öğrenen ve her
türlü ideolojiden uzak bir felsefi anlayıĢı barındırır(YeĢiltaĢ ve
Kaymakçı,2009:227-9).
―Dewey, kavramlar ile yaĢantıların, gözlemler ile
davranıĢların iç içe olduğunu ileri sürmektedir. Bu
bağlamda, öğrenmenin güdü, gözlem, bilgi ve karar olmak
üzere dört basamaktan oluĢan bir döngüyle gerçekleĢtiğini
açıklamaktadır. YaĢantılar sonucu bireyde içsel tepkiler
oluĢmakta, çevrenin gözlenmesiyle bilgi edinilmekte, bu
durum bireyi davranıĢ geliĢtirmeyle ilgili karar aĢamasına
getirmekte ve belirli bir sonuca ulaĢtırmaktadır. Bu sürecin
sonunda edinilen düĢünceler bireyde tekrar içsel tepki
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yaratmakta
ve
öğrenme
döngüsüne
kazandırmaktadır‖(Gencel,2007:122).

süreklilik

Dewey‘in yaklaĢımı eğitimde gözlemin ve öğrenmede çevrenin
etkisini dikkate almak bakımından kurucu bir yere sahiptir.
1.2.3.

Edward Thorndike ve BağlaĢımcılık YaklaĢımı

Gözlem yaparak öğrenme düĢüncesi Platon‘a kadar gitmekle birlikte
―gözlem yoluyla öğrenmeyi deneysel olarak açıklamaya çalıĢan ilk kiĢi
Thorndike‘dir‖(Senemoğlu, 2000:221). Thorndike‘a göre en temel
öğrenme davranıĢ olarak ortaya çıkan uyarıcı algılamaları ile tepkiler ve
dürtüler arasındaki bağlantıdan doğar(Schunk,2011:29). Buna bağlı
olarak hayvanlar üzerine yaptığı deneyler sonucunda, davranıĢın deneme
yanılma yoluyla geliĢtirilen ve öğrenilen yapısını ortaya koymuĢ,
insanların öğrenme süreçlerinin ise analitik yetenekleri ve sezgileri
sayesinde çok daha komplike olduğunu fakat benzer temellere
dayandığını ifade etmiĢtir. Thorndike‘ın kediler üzerinde yaptığı ünlü
Bulmaca Kutusu deneyi göstermiĢtir ki, hayvanlar baĢlarda bir keĢfetme
süreci yaĢamakta ve diğer seferlerde ilk deneyimlerinden yararlanarak
öğrendiğini uygulamaktadır(Alıcı,2012:36).
Thorndike‘ın uyarıcı ile taklitçinin tepkisi arasında kurduğu, karĢılıklı
varlık nedenine dayanan iliĢki, doyum sağlayıcı (ödüllendirici)
durumlarda artan; rahatsız edici (cezalandırıcı) durumlarda azalan bir bağ
Ģeklindedir. Bu bağ ―uyarıcı ve tepki arasında‖ kurulan sinirsel bağa atıf
yapmakta ve Thorndike‘ın yaklaĢımının bağ psikolojisi ya da
bağlaĢımcılık
olarak
adlandırılmasının
nedenini
oluĢturmaktadır(Senemoğlu, 2000:136-7).
Bağın oluĢma süreci öncesinde bir hazırlık safhası vardır. Buna göre
bağın kurulması için gerekli Ģartlar sağlanmalı, kiĢi ilgili davranıĢı
göstermek için hazırlıklı ve istekli olmalıdır. Aksi halde bireyde kızgınlık
ortaya çıkar. Bağ kurulduktan sonra tekrar yasası iĢler. Buna göre tekrar
edilmeyen bağlar zayıflar ve yok olur. Bağın sürekliliği yarattığı doyum
veya verdiği rahatsızlığa bağlı olarak sürer veya sonlanır(Senemoğlu,
2000:138-141). Thorndike‘ın ―bir davranıĢ ile ortaya çıkardığı sonuç
arasındaki bu iliĢkiye Etki Yasası‖ adı verilir(Alıcı,2012:105).
Thorndike‘ın etki yasaları, hazırlık yasası ve yer değiĢtirme ilkeleri
temelde eğitimle ilgili olan yaklaĢımları olup; onun bu katkıları,
Amerikan Psikoloji Birliğinin Eğitim Psikolojisi Bölümü tarafından
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eğitim psikolojisine katkı sağlayanlara verilen onur ödülünde adının yer
almasına neden olmuĢtur(Schunk,2011:29-31). Thorndike‘ın yaklaĢımı
taklit edilen ile taklit eden arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak bakımından
mühimdir. Taklidin yaygınlaĢması ve genel bir davranıĢ haline
gelebilmesi için taklitçilerinin sürekliliği ve fazlalığı önemli bir etkendir.
Bu yaklaĢım sosyal medyadaki grup veya sayfaların varlıklarını
sürdürmek adına takipçilerine göre Ģekillenebildiği, karĢılıklı etkileĢime
dayanan iliĢkilerini açıklamak adına önemli bir bakıĢ açısı sunmaktadır.
1.2.4.

Burrhus Frederic Skinner ve Edimsel KoĢullanma
Teorisi

Skinner bir davranıĢçı olarak, Thorndike‘ın Etki Yasası‘na katkılarda
bulunmuĢ, Thorndike‘ın deneylerine benzer ve daha geliĢmiĢ deneylerle
Edimsel KoĢullama Teorisi‘ni ortaya koymuĢtur(Alıcı,2012:36-7).
Skinner‘ın klasik uyarıcı tepki psikologlarından farkı, ―uyarıcının
olmadığı yerde tepki yoktur‖ görüĢünü eleĢtirmesi ve oluĢan ile
oluĢturulan
tepki
arasındaki
farkı
ortaya
koymasıdır(Senemoğlu,1997:152). Skinner‘a göre iki tür davranıĢ
bulunmaktadır(Senemoğlu,1997:153-4):
 Tepkisel davranıĢ: KoĢulsuz tepkilerin tümünü ve karanlıktaki göz
bebeklerinin hareketleri gibi refleksleri kapsar. DavranıĢlar bir
uyarıcı tarafından meydana getirilir. PekiĢtireç davranıĢtan önce
gelen bir uyarıcı konumundadır.
 Edimsel davranıĢ: Önce davranıĢ ortaya konur ardından davranıĢın
yarattığı tepkilere dayalı olarak davranıĢ tekrarlanır ve terk edilir.
Buradaki ayrım pekiĢtirici davranıĢtan önce ve uyarıcı olmaksızın
davranıĢın ortaya konulması ve ardından gelen tepkilere göre devam
edilmesi sürecidir.
Skinner‘ın yaklaĢımı ―yaparak öğrenme‖ Ģeklinde özetlenebilir ve bir
pekiĢtireç olmadan da gözlemlenen davranıĢın taklit edildiğini ve bu yolla
öğrenildiğini ortaya koyar(Schunk,2011:59). Skinner‘a göre insanların
batıl davranıĢlar edinmesi de bir edimsel davranıĢ olup, deneylerinde de
ortaya koyduğu üzere deneklerin veya insanların baĢka zamanlarda
rastlantısal olarak maruz kaldıkları pekiĢtireçler, onların birtakım batıl
davranıĢlar edinmesine yol açmıĢtır(Alıcı,2012:108-9).
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1.2.5.

Albert Bandura ve Sosyal BiliĢsel Kuram

Sosyal öğrenme kuramı ya da sosyal biliĢsel kuram insanların
birbirinden öğrenmesi olgusunu ilk ortaya koyan Dewey‘den baĢlayan ve
Rus psikolog Vygotsky, sosyal öğrenme kavramını ilk kez kullanan
Julian Rotter ve günümüzde sosyal öğrenme deyince ilk akla gelen isim
olan Bandura‘ya kadar uzanan bir tarihsel geçmiĢe sahiptir. Bu bakımdan
tek bir sosyal öğrenme kuramından bahsetmek mümkün değildir(Özgün
ve Aslan,2009:273).
Rotter, sosyal öğrenme teorisini geliĢtirirken, bu alandaki Freud‘ın
psikanaliz yaklaĢımının ağırlıklı bir etkisine karĢı çıkarak, içgüdüsel
temelli psikanalizden ve sürüĢ teorisine dayalı davranıĢçılıktan
ayrılmıĢtır(http://psych.fullerton.edu/jmearns/rotter.htm). Rotter‘a göre
psikolojik bir teorinin psikolojik motivasyon ilkeleri olmalıdır ve bu
ancak ampirik etki kanunu olabilir. Etki kanununa göre insanlar bir
davranıĢı gerçekleĢtirmek için olumlu pekiĢtirece veya uyarıcıya ihtiyaç
duyanlar ve olumsuz pekiĢtireçten veya uyarıcıdan kaçınanlar olarak
ikiye ayrılmaktadır. Rotter‘ın sosyal öğrenme teorisinin ana fikri
bireylerin kiĢilikleri, onların çevreleriyle olan iliĢkilerinin ve
etkileĢimlerinin
bir
temsili
olduğu
fikrine
dayanır
(http://psych.fullerton.edu/jmearns/rotter.htm). Çevresinden bağımsız ve
yalnız içerden kaynaklanan bir kiĢilikten söz edilemez. DavranıĢ, çevresel
uyarıcılara karĢı verilen otomatik bir cevap olmamaktadır ve davranıĢı
anlayabilmek için hem çevre (bireyin farkında olduğu ve cevap verdiği)
hem kiĢilik (bireyin hayatındaki öğrenme ve deneyimlerin tarihi) birlikte
ele
alınmaktadır
(http://psychology.jrank.org/pages/550/Julian-BRotter.html). Rotter kiĢiliği ve buna bağlı olarak davranıĢı, her zaman
değiĢebilen bir olgu olarak görür. KiĢinin düĢünme biçimi veya cevap
verdiği, tepkide bulunduğu çevre değiĢtiğinde, davranıĢ da değiĢecektir.
Rotter‘ın sosyal öğrenme modeli davranıĢları tahmin ederken dört temel
kaynaktan
beslenir(http://study.com/academy/lesson/julian-b-rottersocial-learning-theory-locus-of-control.html).
Bunlar
davranıĢ
potansiyeli, beklenti, pekiĢtireç değeri ve psikolojik durumdur. Potansiyel
davranıĢ bireyin belli bir durumda gösterme ihtimali olan davranıĢ
biçimidir. Her durumda gerçekleĢme ihtimali olan pek çok davranıĢ
biçimi vardır ve bunlardan hangisinin potansiyeli yüksekse o gerçekleĢir.
Beklenti, belirli bir sonuca veya pekiĢtiriciye neden olacak olan bir
davranıĢın sergilenme olasılığını ifade eder ve bu olasılık özneldir.
KiĢinin davranıĢının sonuçlarından biri olan pekiĢtirecin değeri,
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sonuçların istenilme derecesine doğrudan bağlıdır. Olmasını istediğimiz
sonuçların pekiĢtireç değeri yüksektir. Eğer elde edilecek olan
pekiĢtirecin değeri ve beklentiler aynı ise, en yüksek değere sahip
pekiĢtireci elde etmek üzere, ilgili davranıĢı sergileriz. Rotter‘a göre her
bireyin çevre kaynaklı deneyimi benzersiz olduğundan, hep akılda tutmak
gerekir ki farklı insanlar benzer durumları farklı yorumlayabilir. Bunun
nedeni
farklı
psikolojik
durumlardır
(http://psychology.jrank.org/pages/550/Julian-B-Rotter.html.)
Sosyal biliĢsel kuram, insanların yalnız kendilerine gelen uyarılara
cevap veren pasif birer canlı olmadığı, her zaman pekiĢtirece ihtiyaç
duyulmadığı, taklidin öğrenilme gerçekleĢir gerçekleĢmez değil de
ilerleyen zamanlarda sonradan bir davranıĢ olarak ortaya koyulabileceği
görüĢleriyle davranıĢçı yaklaĢımdan ayrılır. Bandura davranıĢçı
yaklaĢımın kısıtlarından bahseder ve her davranıĢın pekiĢtirici
gerektirmesi durumunda ilk davranıĢın açıklanmaya muhtaç kaldığını
belirtir. Ayrıca Bandura temel ilkelerini yeniden değerlendirip tutarlı bir
Ģekilde bir araya getirdiği sosyal biliĢsel kuramda ―taklit etmeye temel bir
görev‖ vermiĢtir(Özgün ve Aslan,2009:273).
Miller ve Dolard‘ın taklit yoluyla öğrenmeye iliĢkin yaklaĢımları
1960‘lara kadar psikolojide önemli bir yer teĢkil etmiĢse de Bandura, bu
görüĢleri geniĢleterek gözlem yoluyla öğrenme haline getirmiĢ,
―DüĢünme ve Etkinliğin Sosyal Temelleri (1986)‖ adlı kitabında teorisini
―Sosyal BiliĢsel Kuram‖ olarak adlandırmıĢtır (Senemoğlu, 2000:221).
Miller ve Dolard‘a göre taklit davranıĢı pekiĢtirme ile desteklenirse
tekrara ve öğrenmeye dönüĢerek ―genellenmiĢ taklit‖ ortaya çıkmaktadır
(Senemoğlu, 2000:221). Bu taklit davranıĢındaki etkili unsurlar olumlu
pekiĢtirme, taklit edilenle girilen etkileĢim, gözlem yapma ve tepkide
bulunma etmenleridir. Skinner‘a göre de benzer Ģekilde öncelikle model
gözlemlenir. Model, bir ―ayırt edici uyarıcı rolü‖ üstlenmekte
(Senemoğlu, 2000:223) ve taklit pekiĢtirilerek sürekli bir davranıĢa
dönüĢtürülmektedir.
Bandura‘nın farkı bu gözlemleme sürecinin basit bir taklit davranıĢına
dönüĢmekten öte ―biliĢsel bir iĢleme‖ içerdiğini ortaya koymasıdır
(Senemoğlu, 2000:223). Buna göre birey gözlem yoluyla bir davranıĢın
getireceği olumsuzlukları görebilir ve bu davranıĢtan kaçınmayı taklit
etmeden gözlem yoluyla öğrenmiĢ olabilir. Böylece gözlem yoluyla
öğrenme salt davranıĢın taklidini değil, bireyin zihninde geçirdiği biliĢsel
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süreç sonucunda bir yargıya vardığını ve taklit edip etmemeyi seçtiğini
ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Bandura yaptığı deneylerden bireyin
davranıĢlarında çevresinin ve diğerlerinin yaĢantı biçimlerinin de etkili
olduğunu ve her gözlemlenen ile öğrenilen bilginin bir biliĢsel unsur
olarak iĢlendiğini ortaya koymuĢtur.
Bandura‘ya göre öğrenmeyi etkileyen dolaylı etmenler Ģunlardır:


Dolaylı
pekiĢtirme:
Bir
davranıĢın
pekiĢtirildiğinin
gözlemlenmesi, o davranıĢın tekrarlanmasına ve gözlemciler
tarafından da taklit edilmesine yol açar.



Dolaylı ceza: Bir davranıĢın cezalandırıldığının gözlemlenmesi, o
davranıĢtan kaçınmayı sağlayabileceği gibi, gözlemcilerin,
cezalandırma sırasında saldırganlık sergileyen cezalandırıcının da
taklit edilmesine yol açabilir.



Dolaylı güdülenme: Bir ön hazırlık sürecinden geçen davranıĢın
pekiĢtirilmesini gözlemleyen bir kiĢi için, pekiĢtirme süreci, gizli
bir motivasyon kaynağı ve kendi yeteneklerini değerlendirme
fırsatı olabilir.



Dolaylı duygu: Bir davranıĢ sergileyen bireyi gözlemleyen kiĢi,
izlediği kiĢinin duygularından etkilenerek, karĢısındakinin
kaygılarını veya korkularını içselleĢtirip taklit edebilir.

Gözlem yoluyla öğrenme sürecinde dikkat etme, hatırlama, davranıĢ
haline getirme, güdülenme aĢamaları bulunmaktadır. Bu aĢamalarda
biliĢsel bir süreci de içermek Ģartıyla taklit, önemli bir öğrenme aracı
olmakla birlikte, Bandura‘nın gözlem yoluyla öğrenmenin mümkün
olduğu ve aynı hareketin taklit edilmesine ihtiyaç duyulmadan da
öğrenmenin gerçekleĢtiği fikri, 1950‘lere kadar sosyal bilimlerde etkin bir
yere
sahip
olan
klasik
koĢullanma
teorilerini
yerinden
etmiĢtir(Schunk,2011:78). Gözlem yoluyla öğrenme temelinde sosyal
biliĢsel teori, insanların yalnız baĢkalarına göre değil kendi
değerlendirmeleri ve kiĢisel standartları çerçevesinde hareket ettiklerini
ve öz denetim yoluyla tutarlı davranıĢlar sergilemeyi açıklaması
bakımından,
öğrenme
konusunda
önemli
bir
yer
iĢgal
etmektedir(Schunk,2011:78-9).
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1.2.6.

David Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Teorisi

Kolb‘un deneyimsel öğrenme yaklaĢımı, ―öğrenmede deneyimi temele
alan Dewey, öğrenme sürecinde bireylerin etkin olmasının önemini
vurgulayan Lewin ve zekayı sadece doğuĢtan gelen bir özellik olarak
görmeyip kiĢiler ile çevre arasındaki etkileĢimin bir sonucu biçiminde
nitelendiren Piaget‘in çalıĢmalarına dayanmaktadır‖(Gencel,2007:122).
Kolb‘a göre öğrenme, bir deneyimleme sürecidir. Bu yüzden Kolb bir
öğrenme stili geliĢtirmiĢ ve dört öğrenme aĢaması belirlemiĢtir. Bunlar;
 Somut deneyim (sezgi)
 Yansıtıcı gözlem (içsel yansıtma)
 Soyut kavramsallaĢtırma (anlayıĢ)
 Aktif
deneyim (dıĢsal
(Gencel,2007:122).

hareket)

olarak

sıralanır

Bu dört aĢamada öğrenen sırasıyla yerleĢtirme, değiĢtirme, özümseme
ve ayrıĢtırma aĢamalarından geçmektedir(Cömert,2015). Buna göre
öğrenen önce deneyimler, sonra bu deneyimi içselleĢtirir; kavrar, anlar,
soyutlaĢtırır, ardından kendi deneyimi haline getirir ve harekete geçer.
Böylece öğrenme, öğrenenin aktif bir rol aldığı ve gözlemleyerek,
deneyimleyerek öğrendiği bilgiyi, içselleĢtirip yeniden ürettiği bir
mekanizma haline gelir. Böylece öğrenme kiĢinin fizyolojik niteliklerini
aĢan ve toplumsal çevresiyle iliĢkili bir nitelik haline gelir.
1.3. ToplumsallaĢmayla ĠliĢkili YaklaĢımlar
ToplumsallaĢma kavramı sosyoloji, antropoloji ve psikoloji
bilimlerinin ortak çalıĢma konularından olmakla birlikte, bu kavramın ilk
tartıĢması sosyoloji alanında yapılmıĢ, sosyolojik bir tanımlamayla ilk
kullanan ise 1895 tarihli ―The Problem of Sociology‖ makalesiyle
Simmel olmuĢtur(ÇoĢtu,2009:121-2).
ToplumsallaĢma (socialization); topluma benzeme, benzeĢme, uyum
içinde olabilme, toplumun uygun bir üyesi olabilmek için gereken
nitelikleri taĢır hale gelme sürecidir. Buna göre bireyin toplumsallaĢması,
toplumun norm ve beklentilerini anlaması, kabul etmesi, sosyal
değerlerinin farkında olmasını gerektirdiği gibi bireyin kendisinin ve
davranıĢlarının, diğerleriyle olan iliĢkilerindeki değerinin karĢılığının da
farkında olmasını içerir. Bu süreç kültürleĢmeyi, öğrenmeyi ve en
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önemlisi de taklidi barındırır. ToplumsallaĢma bireylerin sosyal normları,
inançları ve değerleri nasıl öğrendiklerini açıklayan bir sosyolojik
terimdir (Little,2016:227). Simmel‘e göre toplum, gözlemciye ihtiyaç
duymayan ve kendisini oluĢturan etkenlerin bizatihi bilinçli ve
sentezleyici olduğu bir yapı olup, toplumsal bütünleĢme kendisini
oluĢturan bireyler dıĢında bir unsura da ihtiyaç duymamaktadır
(Simmel,2009:34). Bu bakımdan toplumsallaĢmanın asli unsurunu birey
oluĢturmaktadır. Bireyin kendine özgülüğü ve diğerleriyle benzerlikleri
üzerinden kurduğu etkileĢimler toplumsallaĢmanın sürekliliğini
yaratmaktadır. Birey toplumu –farkında olmadan- yeniden yaratırken
geliĢtirdiği ve öğrendiği davranıĢlar ile değiĢkenliğini, geliĢimini,
özgünlüğünü ortaya koymaktadır.
ToplumsallaĢmayı sağlayan araçlar aile, eğitim sistemi, medya,
arkadaĢ ortamı, iĢ ortamı, devlet ve toplumsal faaliyetler yürüten örgüt ve
derneklerdir (Zencirkıran,2017:21). Bu araçlar taklidin üretildiği
kaynaklardır. Aile toplumsallaĢmanın ilk köklendiği ortamdır. Toplumsal
cinsiyet, din, ırk, dil gibi en temel kültürel unsurların anne babadan
çocuğa aktarıldığı ailede, birey; toplum tarafından hangi davranıĢların
takdir göreceğini hangilerinin utanca sebep olacağını öğrenerek, belirli ön
kabullerle diğerlerinin arasına karıĢır. Tarde, anne ile çocuk arasında
kurulan ve kültürel aktarmayı gerçekleĢtiren bu toplumsallaĢma sürecini,
birey ile toplum arasındaki iliĢkiye benzetir (Tarde,2015:11). Çocuğun
hayatı ve toplumu öğrenme çabası, annesinin ona öğrettikleri temeller
üzerine kuruludur. Öğrenmenin en temel yöntemlerinden biri olan taklit
sayesinde çocuk, kendi cinsiyetiyle özdeĢlik kurarak seçtiği ebeveyni
tanır, anlar ve taklit eder. Bir çocuğun en temel davranıĢlarının kökeni,
anne babası veya bu konumda olan kimselerin davranıĢlarında saklıdır.
Eğitim sistemi belirli davranıĢ ve düĢüncelerin bir sistem içerisinde,
belirli bir zamanda öğretilerek yayılmasını, öğretilen unsurların
sürekliliğini ve tekrarını sağlayan en etkili kurumdur. Devlet adına
iĢleyen bir ideolojik aygıt olarak nitelendirilmiĢ olması, eğitim
mekanizmasının ne kadar etkin bir Ģekilde önemli bir iĢlevi yerine
getirdiğinin en kolay ispatıdır. Medyanın kullanım sıklığı artarsa,
Tarde‘ın kamusal alanın ögeleri içinde saydığı sohbet de artar ve
etkileĢimle birlikte taklit mekanizması daha etkili çalıĢır (Katz,2006:269).
Medya toplumun üyeleri arasında etkileĢimi artıran ve kamuoyunu
yaratan önemli bir unsurdur. Artan etkileĢim düzeyi toplumsallaĢmayı da
kolaylaĢtırır. ĠĢ ve arkadaĢlık ortamları ve bu ortamlarla benzerlik
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gösteren örgüt ve dernek gibi sosyal organizasyonlar etkileĢimin arttığı ve
toplumsallaĢmaya olumlu katkılar sağlayan birlikteliklerdir.
Toplumsal etkileĢim bireylerin karĢılıklı rolleri üzerinden kurulur.
―Bir kiĢi bir rol üstlenmeyi istese de istemese de önünde sonunda bir rol
üstlendiğini anlayacaktır‖ (Goffman,2017a:15). Roller kiĢiden beklenilen
davranıĢ standartlarıdır (Zencirkıran,2017:20). Roller bireyin toplum
içerisinde karĢılık geldiği değeri belirler. Toplumun üyelerinin kendisine
gösterdiği davranıĢı biçimlendirir ve temellendirir. Böylece birey,
edindiği rolü toplumsallaĢtırarak toplumsal bir rol ve toplumsal bir yüz
edinir. Bunun karĢılığında toplumdan, çeĢitli durumlarda kendisinden
tekrar alınabilme ihtimali bulunan bir değer, saygınlık talep etmiĢ olur.
Birey toplumsallaĢarak, toplumun kendisi haline gelir ve kurduğu
birlikteliklerle de toplumun somut halini meydana getirir. Ardından
içselleĢtirmenin her bireyde gerçekleĢmesiyle, birey topluma karĢı,
dıĢardan, yabancı bir varlık algısı geliĢtirir ve toplumsallaĢmasını da
bilinçsizce sürdürür. Toplum dediğimiz kavram, belirli bir bölgede
karĢılıklı etkileĢim kuran ve aynı kültürü paylaĢan bir grup insana atıf
yapar (Little,2016:161). Bu insan grubu, sosyolojinin temelinde yer alan
bireysel hayat ile toplumsal hayat arasındaki iliĢkiyi ve dengeyi düzenler.
Simmel‘e göre toplumsal hayatı esas alan makro sosyolojik yaklaĢımlar,
herhangi bir zamanda belirli bireyler arasında gerçekleĢen benzersiz
etkileĢimlerin toplamından baĢka bir Ģey değildir ve eğer sosyologlar bu
etkileĢimlere, tüm niteliklerini dikkate almadan odaklanırlarsa, bazı
etkenleri gözden kaçırırlar (Little,2016:5).
Taklidin bir toplumsal davranıĢ olarak değerlendirildiği yaklaĢımlar
Ġbn-i Haldun‘un Öykünme Kuramı, Tarde‘ın Taklit Teorisi temel olmak
üzere, Mead‘in ve Cooley‘in Benlik Kuramları, Simmel‘in bireysellik
bakıĢ açısı ve Goffman‘ın gündelik yaĢam çerçevesinde benlik sunumunu
dramaturjik kuramıyla açıkladığı etkileĢim teorisi olarak sıralanabilir.
1.3.1.

Ġbni Haldun ve Öykünme Kuramı

Ġbni Haldun‘un Mukaddime adlı eserinde bir sosyal kanun olarak yer
verdiği öykünme (taklit) kuramı hem bireyler hem de toplumlar açısından
ele alınmıĢ, insanların ve toplumların çeĢitli saiklerle baĢka insan ve
toplumlara öykündüğü ortaya konulmuĢtur (Uygun,2008:60). Ġbni
Haldun‘a göre mağlup milletler, kendilerinden güçlü gördükleri milletleri
taklit etmeye baĢlamıĢlardır. Bu davranıĢın sebebi ise taklit yoluyla galip
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milletler gibi olma ve kendi benliği ve toplumsal yapısından uzaklaĢma
isteğidir (Adıgüzel,2016:17).
―Ġnsan her zaman kendini yenende bir üstünlük
bulunduğuna, ona boyun eğilmesi gerektiğine inanır. Ya çok
saydığı için onun üstün olduğuna inanır. Ya da ona boyun
eğmenin, onun doğal yengisinden ileri gelmediği ve onda
üstün bir yetkinlik bulunduğu yolundaki yanlıĢa kapıldığı
için inanır. Bu yanlıĢlığa düĢünce ve inancını bağlayınca,
artık yenenin tüm yol ve yöntemlerini benimser, ona uymaya
çalıĢır‖ (Ġbni Haldun,1977:344).
Bu benzeme çabasını çocuk ile babası arasındaki iliĢkiye benzeten
Ġbni Haldun, çocuğun babasındaki üstünlük ve yetkinliğin hayranı
olmasından ve hayranlığın taklit davranıĢına yol açmasından bahseder
(Uygun,2008:60). Dolayısıyla taklit davranıĢının nedenlerinden biri taklit
edilen modele duyulan hayranlık ve ―onun gibi olma‖ dürtüsüdür. Üstün
ve yetkin olana öykünme toplumlar arasında ve kültürel seviyede
görülmekte, giyim, yemek alıĢkanlıkları, dil, yaĢam biçimleri gibi tüm
kültürel unsurlar taklidin konusu olabilmektedir. Ġbni Haldun‘a göre
devletlerarası savaĢta kültürel düĢmanlıklar ve birbirinin kültürünü
aĢağılama sıkça görülen bir tavırdır. Bu yüzden galip devletler yenilgiye
uğrayan devletlerin kültürel yapılarını reddederek, yenilmiĢ olan kültürün
zaman içinde yok olmasına neden olabilirler (Uygun,2008:62). Yenilgiye
uğrayan devletin vatandaĢları da galip devleti taklit etmeye yöneldikçe,
bu kültürel eksilme ve zaman içinde kaybolma süreci hızlanır. Ġbni
Haldun‘un taklit kuramı toplumlar arası kültürel etkileĢimi açıklaması, kır
toplumunun kentsel yaĢamla girdiği etkileĢim sonucunda değiĢime
uğraması ve taklit davranıĢının nedenlerinin anlaĢılması bakımından
önemli bir yere sahiptir. Ġbni Haldun toplumlar arası taklitte etkileĢime de
yer vererek, taklidin yalnız ―yüksek uygarlıktan aĢağı uygarlığa‖ doğru
ilerleyen bir süreç olmadığını da ortaya koymuĢtur (Uygun,2008:66).
1.3.2.

Gabriel Tarde ve Taklit Yasası

Jean-Gabriel Tarde (1843-1904), 19. yüzyıl Fransa‘sının en göze
çarpan, en saygın ve en güçlü üç sosyoloğundan biri sayılmaktadır ancak
görüĢ ve düĢüncelerine August Comte ve Emile Durkheim kadar önem
verilmediği de ortadadır (Çebi, 2012:2). Tarde‘ın sosyolojinin kurucuları
kadar temel çalıĢmaları olmasının yanında tanınmamasının en temel
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nedeni Durkheim ile temel kavramlar üzerinde ters düĢmesi ve karĢılıklı
girdiği polemiklerdir. Mikro sosyoloji ile ilgilenen bir sosyolog olarak
kabul edilen Tarde, adeta Durkheim‘ın gölgesinde kalmıĢtır (Djellal ve
Gallouj, 2014:1). Kriminolog ve sosyal psikolog unvanı taĢıyan ve hukuk
eğitimi almıĢ olan Tarde, sosyolojiyi, temel gücü taklit ve yenilik olan
bireyler arasında, mikro boyuttaki psikolojik etkileĢimler üzerine inĢa
etmiĢtir(https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Tarde). Taklit teorisi ilk
olarak Tarde tarafından formüle edilmiĢtir ve bu nedenle teorinin
kurucusu sayılmaktadır (Ellwood,1901:721).
Tarde insan doğasının nedenleri ve insan davranıĢlarına kaynaklık
eden güdüler üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Kariyerinin baĢlarında ve Bentham,
Cournot, Menger ve Walras‘dan çok daha önce, güdülerin inanç ve
arzular tarafından Ģekillendirildiğini ve aynı zamanda belli Ģartlar altında,
her Ģeyin hesaplanabileceğini iddia eden yaklaĢıma dayanarak güdülerin
de ölçülebilir olduğunu iddia etmiĢtir (Michaelides ve Kostas,2010:362).
Tarde‘ın Türk sosyolojisindeki yeri Batı sosyolojisinden pek farklı
değildir.
―Tarde‘ın kendi ülkesinde ve sosyoloji camiasının
genelinde maruz kaldığı bu tutum, Türk sosyolojisi için de
aynen geçerlidir. Tarde, evrim basamağında sıçrama
yapmaya çalıĢan bir topluma ilerlemenin bir illüzyon
olduğunu söylemektedir. Devleti kurtarmaya, toplumu
dönüĢtürmeye çalıĢan aydınlara, devlet ve toplumun her
Ģeyin temelindeki nihai amaç değil, pek çok Ģeye bağımlı bir
oluĢum olduğunu göstermektedir. MedenileĢirken kendi
harsını muhafaza etmeye çalıĢan siyasetçilere harsın da
medeniyetin de yalnızca nominal bir değere sahip olduğunu
anlatmaktadır. Toplumun adandığı değerleri kökten
eleĢtiren, ulaĢılmaya çalıĢılan gayelere hiç iltifat etmeyen bu
tür bir anlayıĢ gerek akademi öncesi gerekse akademi
sonrası sosyolojide kabul edilmeyecektir. Bu sebeple
sosyolojimiz, mevcut toplum tasarılarına daha uygun olan
Durkheimcı metodolojiyi tercih ederek ona ideal sosyoloji
muamelesi yaparken; Tarde, sosyolojik genel kültürün bir
parçası haline gelecektir. Bu bağlamda Tarde ya taklit gibi
birkaç kavramıyla matuf Ģekilde tanıtılacak ya da
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düĢünceleri, belirli bir probleme açıklık kazandırılmasında
kullanılacaktır‖ (Balcı,2014:295).
Tarde‘a göre toplum bireylerden oluĢur ve bireyler arası iliĢkilerden
doğan sosyal psikoloji ise sosyal yapıyı ve değiĢimi meydana
getirir(Katz,2006:264). Deleuze ve Guattari‘nin birlikte yazdıkları
eserinde Tarde‘ın taklit yaklaĢımı hakkında Ģu ifadelere yer verilmektedir
(https://larvalsubjects.wordpress.com/2007/09/05/gabriel-tarde-and-theindividuation-of-social-classes/):
―…Tarde‘ın uzun zamandır unutulmuĢ çalıĢması,
Amerikan sosyolojisi ve özellikle mikro sosyolojinin
etkisiyle yeniden önem kazanmıĢtır. Tarde‘ın sosyolojisi
Durkheim ekolü tarafından bastırılmıĢtı. Durkheim
genellikle ikili, rezonant ve aĢırı kodlanmıĢ büyük, genel
açıklamaları çalıĢmayı tercih etmiĢtir. Tarde ‗milyonlarca
insanın benzerliğini‘ açıklama fikrine hizmet eden
genellemeleri reddetmiĢtir. Tarde‘ın, asıl meselenin temsilin
kısa özetleri olan küçük taklitler, karĢıtlıklar ve icatlar gibi
dünyanın detaylarıyla veya sonsuz derecede küçük
parçalarıyla ilgilenmesinin nedeni budur. Tarde‘ın en iyi
çalıĢmaları çok küçük bürokratik veya dilbilimsel icatları
analiz etmesidir. ... Taklit bir akıĢ yayılma sürecidir; zıtlık
bir ikililiktir ve ikili bir akıĢ gerektirir; icat, farklı akıĢların
bağlantı kurmuĢ veya birleĢmiĢ halidir. Tarde‘a göre akıĢ
nedir? Ġnanç ve arzudur (ki bunlar her sosyal birleĢmenin iki
görünümüdür), akıĢ her zaman inanç ve arzudur. Ġnanç ve
arzular, her toplumun temelini oluĢturur, çünkü hisler nitel
ve temsiller basit bileĢkeler olduğundan, inanç ve arzu
ölçülebilir ve gerçek sosyal niceliklerdir.‖
Tarde‘ın taklit anlayıĢı, onun topluma bakıĢ açısının bir
sonucudur. Bu nedenle taklit yasası, Tarde‘ın toplumsal anlayıĢıyla
birlikte değerlendirilmelidir. Tarde‘ın toplum hakkındaki analizleri
genel olarak The Laws of Imitation (1903) kitabında ve özellikle
―What Is A Society?‖ baĢlıklı üçüncü bölümde ortaya konulmuĢtur.
Tarde bireyler arası iliĢkilerin toplum sosyolojisinin temelini
oluĢturduğuna inanır. Buna göre toplumları büyük ve genel geçer
teorilerle açıklamak, sosyolojiye hata yaptırır. Çünkü her toplumun
kültürel ve tarihsel yapısı farklıdır. Dolayısıyla toplumların

58 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

sosyolojik yapısı benzer genel teoriler yerine, ilgili toplumun
sosyolojik iliĢkileri nasıl yeniden ürettiğini gösteren açıklamalara
muhtaçtır. Bu tür bir sosyolojik bakıĢ açısı psikoloji, tarih ve
ekonomi bilimleriyle inter-disipliner çalıĢmalar yapmayı zorunlu
kılar. Tarde‘ın, sosyoloji anlayıĢında temel kavram olan taklit
yasasını anlatırken benzer disiplinlerden de faydalanarak analiz
yapmasının nedeni budur. Tarde‘ın sosyolojisinde üç temel kavram
bulunur: taklit, karĢıtlık ve adaptasyon. Bu üç kavram birbiri arkasına
sıralandıkça devamı sonsuz olan bir zincir meydana gelir
(Tarde,2015:55). Taklit toplumsal yapının en belirgin ve değiĢmez
niteliğidir. Tarde‘a göre toplum, ―belirli bir zihin birliği olmalıdır ya
da bu birlik hiçbir zaman kusursuz olmadığı için, birbiriyle mümkün
olan en az Ģekilde çeliĢen veya zıtlaĢan kararlar ve tasarılar topluluğu
olmalıdır‖ (Tarde,2015:12). Bu toplum tanımından yola çıkarak
Tarde, birey ve toplum iliĢkisini bir anne ile çocuğu arasındaki
iliĢkiye benzetir. Bu türden bir mikro bakıĢla çok daha net görülür ki
toplumsallaĢmanın temeli taklitten ibarettir. Çocuğun hayatı,
öğrenme sürecinde annesinin ona öğrettikleri temeller üzerine
kuruludur. Öğrenmenin en temel yöntemlerinden biri olan taklit, bir
yeniliğin topluma yayılmasında da etkin rol oynar. Tarde‘ın S eğrisi
Ģeklinde tablolaĢtırdığı taklidin hızı ve zaman iliĢkisinde önceleri az
sayıda insanın taklit davranıĢını kabul ettiği görülürken zamanla
kabul etme oranı artmıĢtır (Örün vd. ,2015:65). Annenin çocuğa taklit
yoluyla öğrettiği davranıĢ biçimlerinin belirlenmesinde iki yol vardır:
Ġlkinde çocuk (değiĢen özne) annenin (değiĢtiren özne) davranıĢlarını
aynen taklit eder. Ġkincisinde ise nadir olarak değiĢen özne, değiĢtiren
öznenin tam zıttı davranıĢ kalıpları ortaya koyar. Fakat bu türden
doğrudan ve birincil iliĢkilerdeki taklidin bir özelliği vardır: bu iliĢki
iki kiĢi arasındaki sosyal bağı birleĢtirecek veya sıkılaĢtıracak
biçimde kurulduğunda asıl olandan taklit olana doğru, aktif öznenin
izlerinin pasif öznede yansımalar yarattığı görülür. Öte yandan aktif
özne, pasif öznenin zihninde kendisinden tamamen farklı bir zihin
durumu da yaratabilir ki bu durumda zihinler, öznelerin birbiri
arasında gerçekleĢen etkileĢim öncesindeki yabancılık durumunu
korur. Örneğin; bir manzara bir peyzaj ressamında herhangi bir
duyguyu uyandırdığında manzara ile ressam bir sosyal iliĢkiye girmiĢ
olmazlar (Tarde,2015:14). Sosyal bağın bu türden bir zihinler arası
hareketten ibaret olmayıp, ortak uyum gerektirmesi toplumlarda da
kendini gösterir ve toplumun uyumlu bir sistem oluĢturmasını sağlar.
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Taklidin yayılması ancak bu durumda mümkün olur. Toplum
üyelerinin ortak hareket etmesi değiĢtirici öznenin önemini artırır.
DeğiĢtiren öznenin imajı olumsuz ise sosyal uyumun sonucu savaĢ
veya tartıĢma olabilir. Bu aĢamada toplum ve birey arasındaki
iliĢkinin kökenine bakmak yerinde olur.
Brian Fay, kültürü tanımlarken Ģu metaforu kullanır (Fay,2001):
GösteriĢli ve geniĢ bir koridordan geçerek büyük bir masanın
etrafında oturan insanları gördüğünüzü düĢünün. Oturanların ne
zaman geldiği ve ne zaman kalkacakları belli değil. Hararetle hep bir
ağızdan bir Ģeyler tartıĢıyorlar. Siz de yeni gelen olarak sessizce
ilerleyip masada boĢ bir yere oturuyor, bir süre etrafınızdaki
tartıĢmayı dinliyor ve insanları izliyorsunuz. Belirsiz bir süre sonra
siz de etrafınızdakilerle tartıĢmaya ve tıpkı diğerleri gibi
çevrenizdekilerle benzer tavırlar göstermeye baĢlıyorsunuz. ĠĢte
kültür, bireylerin ne zaman dahil oldukları net sınırlarla ayrılamayan
fakat her yeni gelenin bir süre sonra diğer katılımcılarla ortak
değerleri benimsediği, aslında toplumu ve toplumsallaĢma sürecini
özetleyen bu metafordaki davranıĢ biçimidir. Tarde‘ın toplumun
temeline taklidi koyması, toplumu oluĢturan bireylerin bir süre sonra,
toplumdan daha az önemli hale gelmesi anlayıĢına gösterdiği tepkinin
sonucudur. Öyle ki, Tarde intiharın gerekçesi olarak bile bu durumu
görmektedir:
―Bireyin dıĢında ve bireyden üstün olan toplumun
boyunduruğu altındaki birey adeta ilahi bir birey gibi
davranan toplumun kısıtlaması altında olduğundandır. Bu
toplum anlayıĢındaki temel hata Ģudur: Durkheim toplumu
ĢahsileĢtirip farkında olmadan toplum kavramının etrafında
bir mitoloji inĢa eder ve sosyolojide mitoloji kurgudan
ibarettir. Tarde için, Durkheim‘ın mistik sosyoloji
anlayıĢındaki tüm fenomenlerin nihai kaynağı, doğal taklit
sürecidir‖ (Niezen,2015:105).
Durkheim‘ a göre intihar sosyal uyum probleminden kaynaklanır.
Düzen ve dayanıĢmadaki aĢırılık ve yetersizlik durumları intihar ile
sonuçlanır. Tarde‘a göre ise tam tersine intihar, taklit ve icat süreci
esnasında ortaya çıkan değiĢebilir fikirlerin bir ürünüdür
(Niezen,2015:96). Tarde‘a göre kompleks endüstri toplumunun
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bireyleri genellikle kurumsal uzmanlaĢma ve Ģehir hayatı yüzünden
birbirlerinden ayrı, uzak ve uyumsuz bir biçimde yaĢamaktadırlar.
Tarde, Durkheim‘ın toplum tanımını Ģu sözlerle eleĢtirir
(Latour,2002:10):
―[Benim anlayıĢım], kısaca, Bay Durkheim‘ın tam
zıddıdır. Her Ģeyi, belirli bir düzen içerisinde kendini tekrar
etmeye ve yeniden üretmeye zorlayan evrim kanununa
atfederek açıklamak yerine; büyük Ģeylerle küçük Ģeyleri
açıklamak yerine; ben, genel benzerlikleri basit eylemlerin
toplamıyla, büyüğü küçükle, geniĢi detaylarla açıklarım.‖
Tarde büyük yapının, diğer bir deyiĢle toplumunun kendisinin,
toplumu meydana getiren küçük Ģeyler olarak bireylerden daha üstün
bir konuma getirilmesini eleĢtirmiĢtir. Toplumun yaratıcıları olan
bireyler, toplumsal düzenin basit ögeleri olmaktan daha fazla anlam
taĢırlar. Ona göre toplumun yaygın tanımı olan ―birbirlerine hizmet
eder bir yapıdaki (iĢ bölümü) bireylerden oluĢan grup‖ ifadesi
yetersiz ve hatalıdır (Tarde,1903:59). Toplumsal iliĢkiyi iĢ bölümü
üzerine kurmak, ekonomik bir bakıĢ açısı ile tutarlıdır: Bireyler
yalnızca kendilerine faydalı olabilecek kiĢilerle sosyal iliĢkiler kurar.
Ayrıca böylesi bir kural üzerine inĢa edilmiĢ toplumları hayvan
gruplarında da görmek olasıdır (Tarde,1903:59). Oysa gerçek sosyal
iliĢkiler, aynı dine inanmak veya aynı ideolojiyi savunmak, yalnız
bireysel isteklerle diğerlerinden ayrılmak, birbirine yardım etmekten
tatmin olmak gibi olgular üzerinden inĢa edilir. Dolayısıyla toplumu
iĢ bölümü temelli tanımlamak dar bir bakıĢ açısıdır. Yukarda bahsi
geçen inançlar ve amaçların uyumu ve zihni benzerlik, aynı dönemde
doğmayan ve tabi ki benzer iĢ bölümleri sergilemeyen pek çok
insanın karakterini Ģekillendirebilmektedir. Tarde toplumsal
iliĢkilerin bireylerin birbirleri üzerinden sağladığı faydaya ve iĢ
bölümüne dayandırılması analizini, bu türden toplum tiplerinin
örneğini hayvan gruplarında vererek eleĢtirir. O‘na göre, beyaz
karıncalar, arılar ve atlar arasında bile daha bağımlı bir karĢılık
iliĢkisi kurulmaktadır. Dolayısıyla bu türden bir bakıĢ açısına göre,
insanlar arasındaki sosyal bağın gücü, iĢ bölümleri sonucu doğan
karĢılılık iliĢkilerindeki fayda analizine ve en yararlının en yukarda
olduğu bir toplumsal düzene iĢaret eder. Demek ki, soylu ve serf
arasındaki veya Hindu savaĢçı ile Hindu tüccar arasındaki sosyal bağ;
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özgür Sparta vatandaĢları arasındaki veya feodal soylular arasındaki
veya aynı kasabadaki köle ve serfler arasındaki bağdan çok daha
kuvvetlidir. Kapitalist ile proleter arasındaki iliĢkinin proleterler arası
iliĢkiden ve sosyal bağdan daha güçlü olması bir diğer örnektir.
Üstelik bağları daha zayıf olanlar, proleterler gibi aralarında dinsel,
dilsel ve kültürel olarak çok daha fazla ortaklığa sahip de olabilirler
(Tarde,1903:61).
Toplumu tanımlarken iĢ bölümü ve karĢılıklı faydacılık temelinde
tanımlar yapılması nasıl yanlıĢsa, toplumu yasal iliĢkiler çerçevesinde
ve ekonomi temelli tanımlamak da o derece yanlıĢtır. Tüm yasal
iliĢkilerin kontratlara, resmi belge ve iĢlemlere, seçimlere ve
nihayetinde parlamenter sistemlere dayanması, gözden kaçacak kadar
içselleĢtirilmiĢ durumdadır. Oysa toplum Tarde‘a göre karĢılıklı
anlaĢmalar, kabuller, haklar ve ödevler ile karĢılıklı hizmetlerden çok
daha fazlasıdır. Bu nedenle kabul gören toplum tanımları ticari ve
politizedir. Toplumu iĢ bölümlerinde uzmanlaĢmıĢ ve ekonomik
üretim düzeylerine göre sınıflandırmıĢ isek, ekonomistlerin gizli
isteklerini yerine getirmiĢ oluruz (Tarde,1903:62). Böylesi ön
kabuller, toplumsal iliĢkileri inĢa ederken içselleĢtirdiğimiz yasal
fakat sömürgeye dayalı gizil yapıları görmemize engel olmaktadır.
Sömürünün dil ve yasalar karĢısında legal hale gelmesi ve toplumun
temel yapısı olarak kabul edilmesinde en büyük paylardan biri,
taklidin en sistemli yayılma aracı olan eğitimindir. Bir diğer araç
dindir. Hristiyan propagandası 12.yy da en etkili ve derin zihni
asimilasyonu
üretmiĢ
ve
feodal
Avrupa‘yı
ĢekillendirmiĢtir(Tarde,1903:63).
Tarde‘a göre bir devlet ve toplum anlayıĢında fayda analizi ahlaki
analizden önce geliyorsa orada uygarlaĢma yoktur. Gerçek uygar
toplumun yarattığı birey, kendine birini asistan yapmadan, ondan
yardım almadan bir Ģeyler yapabilme ve üretme meyillidir
(Tarde,1903:63). Tarde‘ın analizinde sosyal iliĢkileri ve aidiyetleri
açısından rakip dahi olsalar, benzer eğitimi alıp benzer iĢler yapan
kiĢiler arasında, birbirlerine ihtiyaç duydukları için karĢılılık iliĢkileri
gereği sosyal bağ kuran kiĢilere kıyasla daha yakın ve sağlam bir
sosyal bağ kuruludur. Toplum hakimler, gazeteciler vs. gibi
profesyoneller üzerinden tanımlanamaz. Birbirleriyle aynı fikri
taĢımayan, aynı duyguları hissetmeyen gruplar sırf birbirleriyle
karĢılıklı hizmet servisinde bulunuyorlar diye toplum olarak
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adlandırılamaz. Bir fabrikada çalıĢan ve ticari anlaĢmalarla birbirine
bağlı olan iĢçiler toplum oluĢturmazlar.
Latour‘a göre Tarde, Durkheim karĢısında spirutualizm ve
psikoloji bilimine ağırlık vermekle suçlanıp geri plana düĢürülmüĢ ve
Durkheim takipçileri de Tarde‘ın fikirlerini inceleme zahmetine
katlanmadan reddetme yolunu seçmiĢlerdir. Kendisinin de benzer bir
hataya düĢtüğünü belirten Latour, Tarde‘ın düĢüncelerinin son
dönemde artan öneminden, aktör ağ teorisinin kurucusu olmasından
ve onun sosyal teoriye giriĢ yaptığı Monadoloji ve Sosyoloji
kitabında iki temel argümandan bahseder (Latour, 2002):
1- Toplum ve doğa ayrımı, insan etkileĢimlerinin dünyasını
anlamak çabası için gereksiz bir ön kabuldür.
2- Sosyolojideki makro mikro ayrımı, toplumun nasıl oluĢtuğunu
anlama çabasını baltalamaktadır.
Tarde‘ın aktör ağ kuramının kurucusu olduğunu ve O‘nun ağ
kuramı hakkındaki görüĢlerini anlayabilmek için belirli bir zaman
geçmesi gerektiğini belirten Latour, sosyolojideki Durkheim etkisinin
yerinde Tarde‘ın düĢüncelerinin yer alması halinde, sosyolojide, çok
daha farklı bir geliĢim izlenebileceğini iddia etmiĢtir. Baker‘a göre
tarde kelimesinin Fransızca‘da geç anlamına gelmesi boĢuna değildir
(Baker,2013:10). Tarde toplumsalın tanımını yeniden yaparak toplum
özellikleri göstermenin yalnız insanlara has bir özellik olmadığını ve
monadlardan oluĢan her topluluğun toplumsal özellikler
sergileyebildiğini iddia eder. Tarde monad kavramını tanımlayarak
iĢe baĢlar: ―Leibniz'in çocukları monadlar, doğumundan bu yana çok
yol kat etti. Monadlar bilim adamlarının kendileri tarafından
belirlenmemiĢ birkaç bağımsız yolla, çağdaĢ bilimin tam kalbine
sızmıĢlardır (Tarde,2012:5).‖ Monad evrenin inĢa malzemesidir fakat
tuhaf bir malzemedir çünkü hem yalnızca materyal bir madde
değildir hem de inanç ve arzular tarafından ele geçirilmiĢtir. ―Sahip
olmak‖ fiiline Tarde büyük önem vermiĢtir. Bu ifadede ne
spiritüalizm ne de idealizm yoktur çünkü monadlar tamamen
materyalisttir; ne üstün bir amaç tarafından yönlendirilirler ne büyük
tasarımlar içerirler. Son olarak monadlar metafiziğin indirgenmiĢ
versiyonuna gitmeye rehberlik eder çünkü küçük her zaman büyüğü
anlamanın anahtarını elinde tutar(Latour,2002:4).
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Tarde, birey üzerindeki toplumsal yapının etkisini tümüyle
yadsımaz fakat birey ve toplum arasındaki karĢılıklı etkileĢimden ve
bireyin toplum kavramı karĢısındaki etken ve dönüĢtürücü rolünden
bahseder. Bu karĢılıklı etkileĢimi açıklamak için Tarde, toplum
olmanın yalnız insanlara mahsus bir yapılaĢma olmadığını belirtir.
Sosyal olayları analiz ederken ilk elden deneyimleme Ģansımız
olmasına karĢın, hem kendi davranıĢlarımıza hem de tarihi oluĢturan
tek etken olan tüm insan eylemlerine karĢı körlük içinde olduğumuzu
belirten Tarde, sosyal bilimlerde kendimize bakmak yerine bize
dıĢardan dayatılan kurgularla hareket ettiğimizi ve gölgesine aldanıp
olguların kendilerini ve olguyu oluĢturan kökendeki insan eylemini
gözden kaçırdığımızı iddia etmiĢtir (Tarde,1903:1). Özellikle sosyal
bilimde ortaya çıkan bu davranıĢ, toplum kavramının bir üst yapı,
insanın üstünde ve insandan ayrı bir varlık muamelesi görmesine
neden olmuĢtur. Tarde‘ın eleĢtirdiği temel konu budur. Diğer bilim
dallarında atomlar, elementler karĢısında önemsiz ve edilgen değildir;
birer birer hücreler organizmaya kıyasla daha az ilgiyi hak etmezler.
Sosyal bilimler de toplumu incelerken özneyi geri plana itmemelidir.
Ġnsan, insanlığın kendisine gayriĢahsi anlamlar yüklemekte ve tüm
kibirli haliyle ve anlaĢılmaz bir dil kullanarak ―insanlığı‖ açıklamaya
çalıĢmaktadır. Tarde sosyal değiĢimi açıklama çabalarındaki bu
müphem idealizmin bırakılmasını ister ve icat ile buluĢ kavramlarının
her türden yeniliği, geliĢmeyi, geçmiĢ icatlara dayanan ikincil
yeniliklerin tümünü kapsadığını belirtir (Tarde,1903:2).
Tarde‘ın evren anlayıĢı fizik, biyoloji ve sosyal hayatta
gözlemlediği taklit yasasına dayalı bir evrensel geri dönüĢüm
sistemidir. Bu sistem fizikte (kainatta) dalgalar (ondülasyon);
biyolojide (uzviyette) kalıtımsal olarak soy aracılığıyla ve sosyal
hayatta (toplumda) taklit davranıĢı yoluyla süreklilik arz
eder(Topçuoğlu,1961:178). Bu sistem evren bilimindeki ―Genel
Tekrar Teorisi‖ne dayanır ve evrendeki tüm olguları üç Ģekilde
açıklar(Çebi,2012:4-5):
 Taklit veya tekrarlama (taklit formu)
 KarĢı koyma veya çatıĢma (zıtlık formu)
 Uyum veya buluĢ (adaptasyon formu)
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Bu sürece göre uygun koĢullarda bir ihtiyaçtan doğan, gerekliliği
olan yeni bir fikir, icat, inanç ya da tutum ortaya çıkar. Bu yenilik
eğer diğer insanlarca taklit edilmezse genelleĢip sosyale yayılmazsa
yenilik sıfatını taĢıyamaz. Ancak diğer insanlar tarafından uygun
görülüp taklit edilerek davranıĢa dönüĢtürülürse yenilik olur. Bu
aĢamada yeniliğin yayılması suya atılan bir taĢın yarattığı dalgalara
benzer. Yayılma sırasında üç ihtimal vardır. Ya bu yenilikle taban
tabana zıt bir baĢka yenilik karĢılaĢarak birbirinin etkisini ortadan
kaldırır, ya bu yenilik kendisinden daha az etkili bir yenilikle
karĢılaĢır ve onu asimile ederek kendine dönüĢtürür, ya da karĢılaĢtığı
yenilikle birleĢir ve üçüncü ve daha farklı bir yenilik ortaya çıkar. Bu
üçlü tahlilde Hegel‘in diyalektik anlayıĢının izleri görülmektedir
(Topçuoğlu,1961:179). Taklidin ilerleyebilmesi için homojen bir
toplum yapısı gerekir ki, bu homojenlik hem yoğun iletiĢim hem de
benzer algı ve davranıĢlar içerdiğinden yeniliğin yayılma hızı buna
bağlıdır. Yeniliği ortaya koyan bireylerin bir dahi olması gerekmediği
gibi, sürekli bir yenilik üretme sürecinden de bahsedemeyiz. Zıtlık
formunun gerçekliklerine yer veren Tarde fiziksel zıtlığa çarpıĢma
(hareketlerin çarpıĢması), canlı zıtlığa öldürme (bir bitkinin diğerini
havasız bırakması) ve sosyal zıtlığın en Ģiddetli haline de savaĢları
(insan kararlarının ve çıkarlarının çatıĢması) örnek vermiĢtir
(Tarde,2015:59)
Bilimsel geliĢmeler ve tüm bilgi türlerindeki ilerlemeler tekrara
bağlıdır. Bu durum Ģu üç önerme ile açıklanır (Tarde,1903:14):
 Astronomi, fizik veya kimyada gözlemlenen tüm benzerlikler
(örneğin bir vücuttaki atomlar, ıĢık ıĢını dalgaları) periyodik
olup, çoğu titreĢim kaynaklıdır.
 Dünya hayatının yaĢamsal kökenindeki tüm benzerlikler,
kalıtsal aktarımın bir sonucudur. Ġçte ve dıĢta organik yeniden
üretim süreci gerçekleĢir. Bu olay hücreler ve türlerin kendi
arasındaki iliĢkilerden kaynaklanır.
 Toplumdaki sosyal köken benzerlikleri, doğrudan veya dolaylı
olarak taklidin değiĢik versiyonlarının bir sonucudur. Bu
değiĢik versiyonlar gelenek taklidi, moda, sempati, itaat,
talimat, eğitim taklidi, kasıtlı taklit, kasıtsız taklit vs.
Dolayısıyla biyolojide kalıtım, fizik ve kimyada titreĢim, sosyal
hayatta taklit benzer iĢlevlere sahiptir.
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Tarde toplumsallık kabiliyetinin insanlara özgü olmadığını,
hayvan topluluklarında da benzer davranıĢların görüldüğünü iddia
eder. Buna en iyi örnek M. Espinas‘ın hayvan toplumlarını anlattığı
kitabıdır. Tarde‘a göre Espinas kitabında karınca topluluğunun göç
hikayesini açıklar: ―Bireysel inisiyatif ilkesini taklit ilkesi takip eder‖
(Tarde,1903:3). Buna göre karıncalar içgüdüsel olarak göç etmezler,
aksine bireysel inisiyatif alan lider karınca, harekete geçer ve
antenleriyle diğerlerini davet eder. Lider ve icatçı karıncanın
davranıĢı, diğerlerinde taklit duygusunu harekete geçirir ve göç
gerçekleĢir. Böylece toplumda olduğu gibi hücrelerde, fizik
dalgalarında, genetik kalıtımsal mirasın aktarılmasında ve tabi ki
sosyal bilimlerde diğer bilimsel alanlarda olduğu gibi taklit ve
benzerlik kuralları iĢler. Tarde lider karıncanın yaratıcılığından
etkilenmiĢ ve bu hissi, insan ruhundaki cesarete, dağların içinden
geçerek tüneller inĢa eden mühendisliğe, köprüler yapan ve kanallar
kazan yaratıcılığa benzetmiĢtir. Taklidin yayılma hızı yavaĢ veya
hızlı olabilir fakat ıĢık dalgaları gibi düzenlidir. Bu düzenlilik sosyal
olgularda da vardır fakat bu olguların içerisine girip analiz etmeden
düzenli yapısını algılayamayız. Bu türden bir analize giriĢmeyen
tarihçileri eleĢtiren Tarde, onların tarihi, tarihsel süreçteki fikirlerin
sahipleriyle açıklamak ve asıl tarihsel aktörleri göz ardı etmek
hatasına düĢtüklerini belirtir (Tarde,1903:3). Benzer bir hatayı
sosyologların yapmaması gerektiğini ve toplum bilimini yaratan
aktörün, bireyin ve onun davranıĢlarının sosyal bilimin temel konusu
olması gerektiğini ise Tarde, üstü kapalı bir biçimde ortaya koyar.
Tarde taklit kavramına sosyolojik taraftan bakarak yaklaĢmıĢ ve
suç, moda, kalabalık ve eğilimler üzerinde çalıĢmalar yapmıĢtır.
Bunun sebebi sosyal felsefe görüĢünü bu fenomenler yardımıyla
temellendirmesidir. Bir önerinin etkisi altında bireylerin birbirini
taklit etmesi, Tarde‘a göre sosyal gizemin anahtarıdır. Bir zihnin
diğerine bağlı olarak etki altında kalması ve devamında toplumdaki
tüm değiĢiklikler, öneri-taklit süreci tarafından yönlendirilmekte
olup, Tarde‘a göre ―toplum taklit‖ ve ―taklit bir uyurgezerlik hali‖
olarak açıklanmıĢtır (Ellwood,1901:722). Taklit bir ―saf sosyal
fenomen‖, ―temel sosyal olgu‖ olarak ―toplumu inĢa eden sosyalliğin
ve yalnızlığın temel ölçütüdür‖. Sosyal gerçekliğin hiç değiĢmeyen
özelliği taklit içermesidir ve bu temel nitelik sosyal olguya
mahsustur. Hem iĢlevsel hem yapısal yönleriyle toplumun bütünü,
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taklit sürecine bağlıdır. Sosyal hayatın temelini meydana getiren istek
ve zihinlerin içsel uyumu (zihinler arası birliktelik) doğal kalıtımsal
özelliklerden kaynaklanmaz; aksine öneri-taklit sürecinden
kaynaklanır ve bu süreç bir eylemin veya fikrin yaratılmasında ortaya
çıkan en ilkel yaratıcı tutkudan baĢlar, sonra komĢusuna sonra bir
baĢkasına geçer ve böyle devam eder. Buna bağlı olarak bireyin
toplumdaki her hareketi, basit ihtiyaçların tatmin edilmesinden tutun
da en güzel sanat eserlerinin yaratılmasına kadar, hepsi taklit
sürecinin bir sonucu ve kendisidir (Ellwood,1901:722).
Tarde‘a göre taklidin toplumda gerçekleĢme sürecinde 2 temel
kanun vardır (Ellwood,1901:723): Birincisi, tüm taklitler toplumda
geometrik bir Ģekilde ve bir karĢı-rakip taklitle karĢılaĢmadığı sürece
hızla yayılma eğilimi gösterir. Ġkincisi, ilk kanunda da geçerli olan bir
kanundur, her taklit kendi medyası tarafından yayılır. TitreĢimin
fiziğin; kalıtım ve alıĢkanlığın biyolojinin, yerçekiminin
astronominin kanunu olması gibi, taklidin bu kanunları da,
sosyolojinin temel kanunlarıdır.
Bilimsel bilginin temelinde taklit ve tekrar vardır. Bunu açıklamak
için Tarde Ģöyle bir metafor kullanır: ―Benzerlik ve tekrarın olmadığı
bir dünya hayal edelim,… her Ģeyin yeni ve öngörülemez olduğu,
yaratıcı hayal gücünün hafıza tarafından kontrol edilmeden tam
anlamıyla hareket edebildiği, yıldızların hareketlerinin seyrek,
gökyüzünün hareketlerinin ritimsiz, düzensiz olduğu, yaygın
kalıtımsal özellikleri taĢımayan baĢarılı jenerasyonların olduğu bir
dünya‖(Tarde,1903:5-6). Tarde, böyle bir ortamı hangisinin sebebi
hangisi ve hangisi diğerini etkiliyor bilinemeyeceğinden, bilimin
imkansız olacağı bir dünya olarak nitelenmektedir. Tekrar ve
benzerlikleri bilmeden bilimsel ölçüm ve değerlendirme
yapılamamaktadır. Esasen bilimsel çalıĢmalarda farkında olmadan
sürekli tekrar ettiğimiz yöntemlerde bu türden bir neden ve sonuç
iliĢkisi arayıĢı ve bu arayıĢın temellendiği ve hipotezler kurmamızı
sağlayan tekrar unsuru ve benzerlikler vardır. Bu süreklilik bir
dalganın baĢka bir dalgayı harekete geçirmesi veya hücreler
arasındaki aktarım gibi düzenli ve kesintisizdir. Ġçsel veya dıĢsal
olsun, benzerlik ve tekrarlar tüm olguların içindeki çeĢitlilik için
temel bir unsurdur. Yenilik söz konusu olduğunda Tarde‘ın günümüz
teknolojilerinden habersiz bir Ģekilde analiz yapmıĢ olmasına karĢın,
―karĢılıklı taklit eylemlerinin toplamından oluĢan modern endüstriyel
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sistemimizin geçirdiği devrimden daha büyük bir yenilik hareketi
olabilir mi‖ diye sorarken ki öngörüsü hala geçerlidir (Tarde,1903:5).
Tarde için tüm evrenin ortak noktası taklittir (Tarde,2015:20).
―Fiziksel dünyayı, uzayı ve kimyasal dünyayı yaĢayan
dünyadan hatta bu sonuncusunu bunların ĢaĢırtıcı devamı
olan sosyal dünyadan ayıracak kadar derin olan farklılıkları
düĢündüğümüzde, tüm bu heterojen dünyaların en değiĢik
Ģekiller altında temel geliĢmeyi ve aynı yayılmacı isteği
sunduğunu ve bu temel karakterden baĢka ortak bir Ģeye
sahip olmadıklarını görmekten ĢaĢkına döneriz. Ve eğer,
aynı evrensel geliĢim isteğiyle kendini gösteren formlarda
ortak olan Ģeyin ne olduğunu sorarsak, formların hepsinin
tekrarlardan meydana geldiğini fark etmekten yine ĢaĢkına
döneriz herhalde –alıĢkanlıklar gözlerimizi kör etmedikçe.
Tekrar, yani ıĢık, ısı ve ses dalgaları serisi, yıldızların çekim
kuvveti, moleküllerin iç dönüĢ hareketleri; yaĢamsal döngü,
beslenme, solunum, dolaĢım ve hepsini kapsayan bir nesille
baĢlayacak olan tüm organik fonksiyonlar; dil, din, bilgi,
eğitim, iĢ, tüm sosyal aktiviteler, tek kelimeyle: taklit‖.
Tarde‘ın kullandığı taklit kelimesi, kavramın içerdiği topluca,
düĢünmeden ve mekanik bir biçimde hareket etme anlamı yüzünden
olumsuz eleĢtiriler almıĢtır ve Katz, Tarde‘ın taklit yerine etkilenme
kelimesini kullanması halinde daha olumlu bir etki bırakabileceği
görüĢüne sahiptir (Katz,2006:266). Esasen taklit kavramı gönüllülük
içermektedir.
―Evrensel taklidin benim uzun zamandan beri belirttiğim
üç Ģekli var. Fiziksel Ģekil en çok yayılmıĢ olandır. Bu,
engellenmiĢ ve polarize edilmiĢ yayılmalarıyla cisimleri
derinliklerine kadar doldururken, küresel ve çapraĢık
ıĢımalarıyla sonsuz havayı dolduran dalgalanmadır. Canlı
güç sürekli artan ve hayvanların ve bitkilerin birbiriyle
yarıĢan topluluklarıyla toprağı, havayı ve denizleri örten
üremedir. Sosyal Ģekil taklittir‖ (Tarde,2015:57).
Sosyal yaĢamdaki taklit de buna benzer bir iĢleve sahiptir; kültür
dediğimiz yaĢam biçimi formu, sosyal taklit aracılığıyla aktarılarak,
korunarak ve zaman zaman da bireylerin etkisiyle Ģekillenerek
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ilerleyen jenerasyonlara aktarılır. Tarde bu aktarıma ―biriktirme
ilkesi‖ demektedir ve bu ilke, ―geri döndürülemezlik ilkesi‖ gibi tüm
formlara –adaptasyon, taklit, zıtlık- uygulanabilir (Tarde,2015:62).
Tarde‘a göre taklit yayılırken genellikle ―üstün olandan aĢağı olana
doğru‖ soylulardan aĢağı tabakaya, büyük Ģehirlerden küçük Ģehirlere
ve köylere doğru bir yayılma biçimi gösterir (Tarde,2015:27).
Tarde‘ın bir varlık nesnesi olarak önem atfettiği bireyi, tüm
tercihlerini egemen güçlerin etkisi altında yapan bir simülasyon
oyuncusu olarak görmek, bireyin özneliğini sorgulamaya neden
olacaktır. Bireyin hangi güdüler altında taklit davranıĢını
gerçekleĢtirdiği son bölümün konusu olmakla birlikte, burada,
taklidin yayılması sürecinde kültürel etkilerin ve baskın etkileme
gücüne sahip kültür ve/veya ülkelerin (Batı kültürü veya Amerika
gibi) varlığını görmek bakımından Tarde‘ın kültürel yayılmacılığına
bakmak yerinde olur.
―Tek bir ülke, bizim Ģu yuvarlak dünyamızda bile,
evrensel hakimiyetini geçici olarak kuramaz diye bir Ģey
yok; Ġngilizlerin emperyalist rüyası Ģu an pek de kaçıkça bir
Ģey değildir. Diğer uluslar onu ciddiye almamakla haksızlık
etmiĢ olurlar. Bir Ġngiliz rüyasının gerçekleĢtiğini farz
edelim, bu örnek boyun eğdirilen halklar arasında taklit
eğilimini uyandırmaz mı?‖ (Tarde,2015:44).
Tarde‘a göre dünyanın yuvarlak olması sayesinde, devletler ve
insanlar arasında tek yanlılık değil karĢılıklılık geçerli olmakta ve
taklit kaynağına, taklit davranıĢının ortaya çıktığı bölgeye, kültüre
dönebilmektedir. Tarde, günümüz Batı dünyasının göçmen sorununa
ciddi bir ileri görüĢlülükle, yıllar öncesinden yaklaĢmıĢtır:
―… sömürgeler, yeni topraklar, kötü mizaçlarımız için
yatıĢtırıcı hizmeti görmüĢtür, bağımsızlığımız için korunak
ya da gerçekleĢmeyecek düĢlerimizin boĢ kuruntusu ve
tutkularımızın kurbanı oldukları gibi. Afrika‘ya, Uzak
Doğu‘ya,
Güney
Amerika‘ya
taĢıdığımız
tüm
acımasızlığımız, tüm açgözlülüğümüz, tüm düzensizliğimiz
ve aynı Ģekilde tüm fetihçi eylemimiz, tüm o cömertliğimiz
bize geri döndüğünde, kendi göğsümüzde ortaya çıktığında
ne olacağız, bize ne olacak? Bunlar çoktan sorulmuĢ olması
gereken büyük sorular‖ (Tarde,2015:50).
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Taklit, eninde sonunda kaynağına dönme eğilimindedir. Bu
kaynağa dönüĢ bir üretim biçimini, farkında olarak ya da olmayarak
bir yeniden üretimin sürekliliğini de ortaya koyar. Tarde için taklit
evrensel tekrar yasasının bir parçası olarak, toplumu meydana getiren
en temel inĢa malzemesidir. Ġnanç ve davranıĢların tekrarıyla
kültürün devamlılığı sağlanırken, ―toplum taklit ile vücut bulmakta‖,
―modern toplum, bir kiĢinin düĢünce veya davranıĢının zihinler arası
iliĢkiler veya etkileĢimler yoluyla baĢka zihinlerde yansıması, diğer
kiĢiler tarafından taklit edilmesiyle oluĢmaktadır‖ (Çebi,2012:8).
Taklit yasaları Ģu iki etken unsurla Ģekillenir (Tarde,2015:244-5):
 Taklit edilecek modelin, örneğin doğasına bağlı olan etkiler (Bu
etkileri yöneten yasalara mantıksal –rasyonel- yasalar denir.)
 Bu modelleri, örnekleri sunan, ortaya koyan kiĢilerin doğasına,
bu örneklerin meydana geldikleri zamana ve mekana bağlı olan
diğer etkiler. (Bu etkileri yöneten yasalara mantık dıĢı-irrasyonelyasalar denmektedir.)
Bu yasalar sayesinde aynı anda aynı bölgede neden bir icat veya
örnek yayılırken, diğerleri kabul görmedi veyahut neden bir sınıfta
veya bir dönemde yayıldı da diğer sınıflar arasında kabul görmedi
sorularını yanıtlamak mümkün hale gelmiĢtir. Tarde toplumları bir
taklit biçimi olarak sunmakla kalmaz, aynı zamanda nasıl taklitlerle
farklılaĢtığını veya benzeĢtiğini de ortaya koyar. Buna göre
mantıksal yasalar bir buluĢun veya örneğin taklit edilebilmesi için
onun, akla ve mantığa uygun, rasyonel bir davranıĢ olmasını
gerektirir. Örneğin elektrik ve kandil aynı anda bulunabilmektedir ve
elektriği kullanmayı tercih ve kullananları taklit etmek bir mantıksal
çıkarımdır. Rasyonel olmayan yasalar ise duygulara, statü arzusuna
ve etkilenmelere dayalı olarak iĢler. Örneğin tamamen statü ortaya
koyma kaygısıyla belirli bir model arabayı tercih ve kullananları
taklit etmek bu türdendir. Genellikle taklit edilen sınıfın veya bireyin
konumu taklit etmek ve taklit edilen örneğin yaĢam biçimine karĢı
duyulan aidiyet hissinin dıĢa vurumu temel amaçtır.
1.3.3.

Benlik Kuramları ve Taklit ĠliĢkisi

Taklit, bir sosyal etkileĢim biçimi olarak oldukça zengin ve karmaĢık
bir olgudur (Willer,2009:202). Evrimsel düĢünceden çok daha önce
antropolojide temellenmiĢ olan taklit, Aristo‘ya göre çocukluktan beri
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tüm insanlarda yer edinerek, insanın, diğer tüm canlılardan farkını, en çok
taklide meyilli varlık oluĢunu ortaya koymaktadır. O halde hayvanlar
arasında da taklit davranıĢı vardır fakat en fazla taklit etme yeteneği
insandadır (Willer,2009:203). Bu anlamda taklit bir geliĢim basamağı ve
ilerleme sürecinin önemli bir unsuru olarak dikkate alınmaktadır. Ġnsanlar
birbirlerini ve Baldwin‘e göre benzerlerini, taklit ettikçe toplumsallaĢma
düzeyi ve ortak hareket etme kabiliyeti artmaktadır. Öyle ki en büyük
ortak kabul metinlerinden olan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi‘nin
insan eĢitliği kısmına, biyolojik bir yorumlama getiren Harari, kendisine
yöneltilecek eleĢtirilerin gerekçelerini, yine bu ortaklık üzerinden
açıklamaktadır (Harari,2012:119):
―EĢitlik ve insan hakları savunucuları bu mantık yürütme
karĢısında çok tepkili olabilirler. Buna cevapları
muhtemelen, ‗Ġnsanların biyolojik olarak eĢit olmadığını
biliyoruz! Fakat eğer özünde hepimizin eĢit olduğuna
inanırsak istikrarlı ve müreffeh bir toplum yaratabiliriz‘
olacaktır. Benim buna bir itirazım yok. Benim de ‗hayali
düzen‘le kastettiğim tam olarak bu. Belirli bir düzene nesnel
bir doğru olduğu için değil, buna inanmak etkili bir iĢbirliği
yapmamızı ve daha iyi bir toplum kurmamızı sağlayacağı
için inanıyoruz. Hayali düzenler kötü niyetli komplolar değil
veya amaçsız seraplar değildir, aksine çok sayıda insanın
etkin iĢbirliği yapabilmesinin tek yoludur. Bu arada
unutmamak gerekir ki, Hammurabi de hiyerarĢi ilkesini aynı
mantıkla savunabilirdi: ‗Biliyorum ki, üstün insanlar sıradan
insanlar ve köleler özünde farklı insanlar değillerdir. Ama
eğer onların farklı olduğuna inanırsak istikrarlı ve müreffeh
bir toplum kurabiliriz‖.
Toplumsal ortaklıklar ve ortak doğrular toplumsallaĢmanın önemli bir
yapıtaĢı olması gibi, taklit ve etkileĢim de uygulayıcı unsurlar olarak
yerini alır. Dolayısıyla taklit bir geliĢme unsurudur. Ġnsan kurduğu
etkileĢimlerle geliĢir (Little,2016:189).
Benlik kuramlarının toplumsallaĢma ile iliĢkisi sembolik etkileĢim
kuramıyla yakından ilgilidir (CoĢtu,2009:126). Hem sosyoloji hem de
psikolojinin araĢtırma konusu olan benlik geliĢimi, psikolojinin biliĢsel
ve zihinsel analizlerinin yanı sıra, sosyolojinin toplumsal normlar,
kurumlar
ve
diğerleriyle
etkileĢimler
konularıyla
birlikte
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değerlendirilmektedir. Bu kapsamda psikolojik benlik yaklaĢımları –
Freud gibi- yerine, sosyal taklidi de görebilmek adına, sosyolojik
perspektif sunan benlik yaklaĢımları ele alınacaktır.
1.3.3.1. Charles Horton Cooley : Ayna Benlik
Cooley‘e göre benlik, kiĢinin kendisi tarafından inĢa edilmiĢ bir
kavram olup, bu inĢa sürecinde iki bir aĢamalı bir dönüĢüm
gerçekleĢmektedir (Little,2016:191). Ġlk aĢamada bireyin, baĢkalarının
gözünde yarattığı bir kimliği, davranıĢı, görüntüsü, konuĢma biçimi vs.
bulunmaktadır. Bu kimlik bireyin isteyerek veya istemeyerek yarattığı bir
imge biçimindedir. Ġkinci süreçte bu imge, artık bireyin kendi zihnindeki
dönüĢüm sürecine dahil olmuĢtur. Birey, baĢkaları tarafından nasıl
algılandığını, kendi bakıĢ açısıyla anlayacak ve yeni bir imge
yaratacaktır. Ġkinci imge, ilkiyle aynı olabileceği gibi farklı da olabilir.
Ayna benlik, ikinci imgedir.
Cooley‘e göre birey önce diğerleri karĢısında nasıl görünmesi
gerektiğini hayal etmekte, ardından bu varsayıma kıyafetlerini özenle
seçip, saçını belirli bir biçimde Ģekillendirerek, makyaj yapıp parfüm
kullanarak karĢılık vermektedir (Little,2016:191). Bireyin benliğini sunuĢ
biçimi, diğerlerinin kendisini algılama Ģeklini etkileme saikiyle
belirlenmektedir. Eğer diğerlerinden beklediği tepkiyi görürse, birey iyi
hissetmektedir. Böylece bireyin benliği yalnız içsel bir unsur olmaktan
çıkıp, diğerleriyle de etkileĢim içerisinde olan bir üretim sürecine
dönüĢmektedir. Birey benliğini üretirken, zihninde belirlediği kendine ait
imajı oluĢturması esnasında, daha önceki deneyimlerinden ve edindiği
sosyal tepkilerden veri elde etmekte; bu veriler neticesinde yarattığı
imgeyi taklit ederek ve o imgeye sadık kalarak bir benlik üretmektedir.
Böylece taklit, hem zihinsel imgenin üretiminde hem de o imgenin
davranıĢlara dökülmesinde rol oynamaktadır. Bir sosyal bir olgu haline
gelen benliğin geliĢimi, Cooley‘e göre üç ögeyi içerir (Little,2016:191):


Bireyin görüntüsünün diğerleri üzerinde yarattığı imge,



KarĢıdakinin bu imgeyi değerlendirerek kendi zihninde yarattığı
imge,



Ve bu karĢılıklı etkileĢimden sonra ortaya çıkan kendini hissetme
biçimi: gurur veya aĢağılanma.
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1.3.3.2. George Herbert Mead: Bireysel ve Sosyal Benlik
Mead, Cooley ile birlikte sembolik etkileĢim geleneğinin kurucusu
sayılmaktadır (Little,2016:192). Mead benliğin sosyal etkileĢimler
vasıtasıyla geliĢtiğini kabul etmekle birlikte, benliğin iki bileĢenden
meydana geldiğini ifade etmiĢtir (CoĢtu,2009:127): bireysel benlik (I,
ben) ve sosyal benlik (me, beni). Sosyal benlik ayarlanmıĢ, organize
edilmiĢ davranıĢ setlerinden meydan gelirken, bireysel benlik bireyin
kiĢisel yaklaĢımları ile baĢkalarının organize edilmiĢ davranıĢlarına karĢı
verdiği tepkilerden oluĢur (Little,2016:192). Dolayısıyla sosyal benlik
diğerlerini dikkate alan ve diğerlerinin vereceği tepki üzerinden
Ģekillenen bir davranıĢken, bireysel benlik bir özne olarak benliğin
kendiliğinden, yeni ve tahmin edilemez kısmıdır. Böylece benliğin iki
parçası arasında sürekli gidip gelen bir iliĢki oluĢur. Bireyin kiĢisel
eylemleri ile toplumun beklentilerine karĢılık gelen davranıĢlar arasında
gidip gelen bu süreç, bireyi toplumsallaĢtıran bir durumdur. Mead‘e göre
diğerleri ve toplum olmadan benlik mevcut olamaz, sosyal deneyimler
benliği oluĢturan ögelerdir (Little,2016:192).
GeliĢim kuramlarının çocukluk dönemlerini incelenmesi gibi Mead de
benliğin geliĢim süreci için çocukluk dönemini ele alır. Çünkü çocuğun
doğumdan toplumsallaĢmaya giden süreç içerisindeki tüm değiĢimleri
gözlemlenebilir bulgulardır ve yetiĢkinlere kıyasla fazlasıyla hızlı
süreçlerdir. Pek çok geliĢim psikoloğu gibi Mead de çocukluk evresinde
sosyalleĢmenin en önemli temellerinin atıldığını ve bunun dört aĢamada
gerçekleĢtiğini iddia eder (Little,2016:192-3). Bunlar;
 Taklit Evresi: Bu aĢamada çocuk, diğerlerinin Ģeyleri nasıl
gördüğünü anlama yeteneği olmaksızın, yalnız taklit etmektedir.
Özellikle sıkı etkileĢim içerisinde olduğu anne ve babası en belirgin rol
modelleridir. Sosyal ve bireysel benlik henüz oluĢmamıĢtır. Bu evre 2-3
yaĢlarını kapsar.
 Oyun Evresi: Çocuk baĢkalarını taklit ederken onların rolünü de
üstlenmekte ve genellikle büyükmüĢ gibi davranmaktadır. Bu evre 3-6
yaĢlarını kapsar.
 Kurallı Oyun (Grupla Oynanan Oyun) Evresi: Artık çocuk
aynı anda birden fazla rolü üstlenebilir ve diğerlerinin rolleriyle etkileĢim
içerisine girebilir. Oynadığı her rolün koĢullarına göre gereken
beklentilere ve kurallara hâkimdir.
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 Diğerlerinin GenelleĢtirilmesi Evresi: Bu aĢamada çocuk artık
diğerleri hakkında genel fikirleri anlar, geliĢtirir ve toplumun talep ettiği
yaygın davranıĢları taklit eder.
Böylece ilk aĢamada yalnız bireysel benlik tüm benliği meydana
getiriyor gibi gözükse de, geliĢme ve ilerlemeyle birlikte sosyal benlik de
oluĢmakta ve ikisi arasında toplumsallaĢmanın gereği ve taklidin rolüyle
birlikte bir denge kurulmaktadır.
1.3.3.3. Erving Goffman’ın Benlik ve EtkileĢim Kavramları
―Mead, benliği sübjektiflik üzerinden insanların rol alma
sürecinde kendilerini ötekilerin gözünden görebilme
imkanıyla açıklarken; Cooley baĢvurulan biliĢsel yapının
ötesinde, benliğin … ilk adımının kendini izleme olduğunu
varsaymıĢtır… Goffman sembolik etkileĢimcilik geleneğinin
Cooley çizgisinin devamını temsil ederek, kendini
diğerlerinin gözünden, farkında olmadan gözlemeyi bir adım
öteye taĢımıĢtır‖ (Bayad,2016:85).
Cooley‘den farklı olarak Goffman kendini izlemenin bilinçli olduğunu
ortaya koymuĢ ve Cooley‘nin onur, utanma kavramlarına karĢılık,
mahcubiyete yer vermiĢtir. Böylece Goffman ―kimsenin karĢısındakinin
duygularını tam olarak bilemeyeceği Ģeklinde formüle edilen batı
bireyciliğinin ötesinde duygusal/iliĢkisel dünyayı keĢfetmesiyle‖ öne
çıkmaktadır (Bayad,2016:86).
Toplumsal etkileĢim bireylerin karĢılıklı rolleri üzerinden kurulur.
―Bir kiĢi bir rol üstlenmeyi istese de istemese de eninde sonunda bir rol
üstlendiğini anlayacaktır‖ (Goffman,2017b:15). Roller kiĢiden beklenilen
davranıĢ standartlarıdır (Zencirkıran,2017:20). Bireyin toplum içerisinde
karĢılık geldiği değeri belirleyen rol, toplumun üyelerinin bireye
gösterdiği davranıĢı biçimlendirir ve temellendirir. Böylece birey,
edindiği rolü toplumsallaĢtırarak toplumsal bir rol ve toplumsal bir yüz
edinir ve bunun karĢılığında toplumdan, çeĢitli durumlardan kendisinden
tekrar alınabilme ihtimali bulunan bir değer, saygınlık talep etmiĢ olur.
Birey toplumsallaĢarak, toplumun kendisi haline gelir ve kurduğu
birlikteliklerle de toplumun somut halini meydana getirir. Ardından
içselleĢtirmenin her bireyde gerçekleĢmesiyle, birey topluma karĢı,
dıĢardan, yabancı bir varlık algısı geliĢtirir ve toplumsallaĢmasını da
bilinçsizce sürdürür. Toplum dediğimiz kavram, belirli bir bölgede
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karĢılıklı etkileĢim kuran ve aynı kültürü paylaĢan bir grup insana atıf
yapar (Little,2016:161). Bu insan grubu, sosyolojinin temelinde yer alan
bireysel hayat ile toplumsal hayat arasındaki iliĢkiyi ve dengeyi düzenler.
Simmel‘e göre toplumsal hayatı esas alan makro sosyolojik yaklaĢımlar,
herhangi bir zamanda belirli bireyler arasında gerçekleĢen benzersiz
etkileĢimlerin toplamından baĢka bir Ģey değildir ve eğer sosyologlar bu
etkileĢimlere, tüm niteliklerini dikkate almadan odaklanırlarsa, bazı
etkenleri gözden kaçırırlar (Little,2016:5).
―BaĢlı baĢına toplum diye bir Ģey yoktur; yani bütün …
tikel fenomenlerin ortaya çıkmasının koĢulu olma anlamında
toplum yoktur. Zira baĢlı baĢına etkileĢim diye bir Ģey
yoktur –sadece belli etkileĢim türleri vardır. Bunlar ortaya
çıktığı zamandır ki toplum da ortaya çıkar, çünkü bunlar
toplumun ne nedeni ne sonucudurlar, kendileri bizatihi
toplumdurlar…. Toplum kavramındaki ve bildik türden
genel sosyoloji çalıĢmalarındaki o tuhaf muğlaklık ve
belirsizliğin nedeni, bir soyutlamadan ibaret olan bir Ģeye
böyle gerçekmiĢ gibi muamele edilmesidir belki de‖
(Simmel,2009:50).
Zaman içinde süreklilik kazanan sosyal davranıĢ ve örgütlenmenin
genel kalıpları olan sosyal yapılar, bireyin toplumsallaĢma sürecindeki
haritalarıdır. Birey, Simmel‘in ideal alan olarak tanımladığı bir sınır hattı
belirler. Bu hat ―bireyin kiĢilik değeri ortadan kaldırılmadan nüfuz
edilemeyen bir alandır‖ (Goffman,2017b:75). Bireyin, toplumsal
aidiyetin dıĢında kaldığı ve aynı zamanda toplumun diğer üyeleri
tarafından varlığı kabul edildiği durumlarda, Simmel‘in yabancı dediği ve
genellikle de ticaretle uğraĢtığı için bir gezgin benzeri hayat süren
toplumsal tip tanımı ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda yabancı, toplumun
bir üyesidir ve diğerleri onun varlığından haberdardır. Yokluk veya yok
sayılma bireyi, ilgili toplumun üyeliğinden çıkarır.
EtkileĢim toplumsallaĢmanın zorunlu yoludur. Toplum ne bireylerin
dıĢında ve üzerinde üst bir varlık ne de bireylerin basitçe toplamından
ibaret bir topluluk adı değildir. EtkileĢim, bireyleri toplum yapan ve
toplumunda bireyleri etkilediği bir karĢılıklılık yaratır. Modernizm
bireyler arasındaki etkileĢimi öyle bir noktaya taĢımıĢtır ki, birbirini
tanımayan insanlar arasında kurulan mübadele biçimlerinden, Giddens‘ın
vurguladığı soyut sistemlere duyulan güvene, Goffman‘ın uygar
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kayıtsızlık olarak tanımladığı dıĢardan izleyici konumundaki bireye kadar
tüm toplumsal süreçlerde sıklıkla güvene dayalı bir etkileĢim ve
toplumsallaĢma yaĢanmaktadır (Goffman,2017c:47; Giddens,1994:76).
Giddens aynı yolda yürüyen ve birbiriyle uygar kayıtsızlık ölçüsünde bir
etkileĢime giren insanların, göreli ve geçici bir toplumsallaĢma süreci
içerisinde bulunduklarına atıf yaparak, bu durumun ilgisizlikten farklı
olduğunu ortaya koymuĢtur. Giddens‘a göre ―iki insan birbirine
yaklaĢtıkça, her biri diğerinin yüzünü çabucak gözden geçirir, yanından
geçerken de uzaklara bakar; Goffman bunu, karĢılıklı olarak ‗ıĢıkların
söndürülmesi‘ diye adlandırır‖ (1994:76). Böylece uygar kayıtsızlık
bireylerin kamusal alanda güven duygusu içerisinde yaĢamalarını ve
toplumsallaĢmalarının devamlılığını sağlamıĢ olur.
―Uygar kayıtsızlık, modern ortamlarda yabancılarla
karĢılaĢmalarda söz konusu olan görünür bağlılıkların en
temel biçimidir. Yalnızca yüzün kullanılmasında değil,
‗düĢmanca bir niyet taĢımadığım için bana güvenebilirsin‘
mesajını ileten incelikli bedensel duruĢ ve konumların –
sokakta, kamu yapılarında, tren ya da otobüslerde,
törenlerde, eğlencelerde ya da diğer toplantılardakullanımında da söz konusudur. Uygar kayıtsızlık ‗fon
müziği‘ biçimindeki güvendir; seslerin geliĢi güzel bir araya
getirilmesinden değil, dikkatlice sınırlandırılmıĢ ve denetim
altına alınmıĢ toplumsal ritimlerden oluĢur. Yine uygar
kayıtsızlık Goffman‘ın ‗odaklanmamıĢ etkileĢim‘ olarak
adlandırdığı Ģeyin bir karakteristiğidir‖ (Giddens,1994:77).
Simmel‘e göre kamusal alandaki etkileĢimi ve sosyalliği belirleyen bir
baĢka unsur nezakettir. Bir araya gelme biçimi olan toplumsallıkta
kurulan etkileĢimler, nezaket benzeri yazılı olmayan mutabakatlıklar
üzerinden Ģekillenir. Bireyin tek baĢına varlığı bir potansiyeller toplamına
karĢılık gelir. ToplumsallaĢma bireyin yeteneklerinin, çıkarları
doğrultusunda, ekonomik ve siyasi kalıplar sayesinde Ģekillenmesini
sağlar. Birey toplumsallaĢtığında kendi içsel yapısını, kendi bireyselliğine
özgü hallerini kamusal alanda ortaya koymaması gerektiğini öğrenmiĢ
olur. Böylece Simmel‘in toplumsallığa bakıĢı, Mead‘in benliği iki ayrı
parçanın (bireysel benlik ve sosyal benlik) birleĢimi olarak gören
yaklaĢımı ile kesiĢir.
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―Bireyin bir üst bir de alt sosyallik eĢiği‖ bulunur (Simmel,2009:138).
Bu eĢikler bireyin öznel nitelikleri ve toplumsal iliĢkileri arasında
destekleyici ve zaman zaman da biçimsel bir araç görevi üstlenir.
Toplumsallık düzeyi ve sınırı, özgürleĢmeye benzer Ģekilde, diğer
herkesin benzer değerleri en az kendimiz kadar kolaylıkla elde
edebileceği bir eĢiği tanımlar. Fakat burada kastedilen eĢit ulaĢım imkanı,
mutlak bir demokrasi biçimini gerektirdiğinden ve bu mümkün
olmadığından; farklı toplumsal sınıflar arasında farklı toplumsallaĢma
düzeyleri görülür (Simmel,2009:139). Bu nedenle en etkin etkileĢim
benzer sosyo-ekonomik koĢullarda bulunan, benzer toplumsal sınıflara
mensup kiĢiler arasında gerçekleĢecektir. ToplumsallaĢma (sosyalleĢme)
bir yandan belli bir süre zarfında, bireyin girdiği etkileĢimler
doğrultusunda, belirli davranıĢ kalıpları üretmesini, adeta kendi rolüne ve
statüsüne uygun davranmasını yani taklit etmeyi öğretirken; diğer yandan
da birey dıĢında kalan diğerlerine de toplumu oynama rolünü verir.
Böylece bireyin hem kendisinin etkilendiği hem de etkilediği; hem
oyuncusu –değiĢik zamanlarda da- yönetmenliğini üstelendiği bir tiyatro
–Goffman tiyatro metaforunu özellikle kullanmıĢtır- sergilenmiĢ olur.
Tiyatrodur çünkü karĢılıklı ve anlık etkileĢimler her an ve sürekli bir
değiĢimi de beraberinde getirir. Dolayısıyla her seferinde yeniden üretilen
toplumsallıkta, bireyin ve diğerlerinin taklit içeren öğrenme süreçleri
sonsuz ve süreklidir.
Simmel sosyalliğin temel koĢulu olarak özgür etkileĢimi ve unsurlar
arasındaki eĢ değerliliği kabul etmekle birlikte, bireyin toplumsal bir
varlık olarak yükümlülükleri bulunduğunu ve bu yükümlülüklerin de
baĢkalarının haklarına denk geldiğini iddia eder (Simmel,2009:141-155).
Çünkü haklar ve yükümlülükler birey ile toplum arasındaki ahlaki bağın
yapıtaĢlarıdır. Tıpkı mübadele ve çatıĢmanın tarihsel geçmiĢine
bakıldığında görülebileceği gibi, toplumsal etkileĢimin geliĢimi ve
değiĢimi de ilkel topluluklardan, aristokratların taklit kaynağı olduğu
feodal toplumlara; oradan da tüketim biçimlerinin en temel taklit
kaynakları olduğu sanayi ve sanayi sonrası toplumlara doğru bir evirilme
içerisindedir. Günümüz modern toplumunun etkileĢim biçimlerinin
önemli bir kısmı, geliĢmiĢ iletiĢim araçları sayesinde sanal ortam
üzerinden gerçekleĢmekte, kamusal alan sanal ortamın içerisinde kendine
yer bulmaktadır.
Kamusal alanda bireyin sergilediği toplumsal davranıĢlar benliğin
sosyal benlik kısmı tarafından Ģekillendirilir. ―Yüz, kabul görmüĢ
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toplumsal
vasıflarla
tarif
edilen
bir
benlik
imgesidir‖
(Goffman,2017b:15). Bu sebeple yüz yüze etkileĢimlerde benliğin sunuĢ
biçimi, verilmek istenen ve kaçınılan izlenimlerinin toplamından
meydana gelmekte ve yüz önemli bir ifade imgesi olmaktadır
(Bayad,2016:83). Goffman, tıpkı Mead gibi benliğin ikili bir yapıdan
oluĢtuğunu belirtir. UzlaĢımsal benlik etkileĢimde sunulan ve
karĢıdakinin kimlik sunumuna göre Ģekil alan kısım, oyun oynayan benlik
ise bireye içkin ve karĢıdakine sunulmak istenilenin dıĢında kalan
kısımdır. Bu içkin kısım etkileĢimlerdeki sahne arkası gibi görev yaparak
esasen etkileĢimde bulunanların kutsal değerlerinin korunmasına olanak
verir (Bayad,2016:83). Böylece oluĢan mahrem alan karĢılıklı korunma
sağlar. ―… kiĢi, baĢkalarının bozulmasına tanıklık etmek istemez. Bir
baĢkasının aĢağılanmasına bizzat Ģahitlik edebilen ve bu esnada soğuk
çehresini duygusuzca muhafaza eden kiĢiye bizim toplumumuzda
‗kalpsiz‘ denir, tıpkı kendi kendisinin rezil olmasına duygusuzca
katılabilen kiĢiye ‗utanmaz‘ dendiği gibi‖ (Goffman,2017b:21).
Taklidin kültürün ve toplumun devamlılığını sağlaması sayesinde, her
yeni icat ve toplumsal davranıĢ taklitle yayılarak toplumsallaĢır ve ilgili
davranıĢın ilk ortaya konuluĢundan yok olmaya baĢlamasına kadar devam
eden uzun vadeli bir geliĢim sürecinin her seferinde yeniden üretilmiĢ
olur. Taklit kavramının olumsuz ve hiçbir özgünlüğü olmayan çağrıĢımı,
toplumsal davranıĢı açıklarken yerinde bir anlam atfetmesi değildir.
Tarde öncelikle bireye bir icatçı olarak değer vermekte, ardından
toplumun devamlığını ve bizatihi kendisini oluĢturan temel unsur olarak
saygı duymakta ve bireyi basit bir taklitçi olarak olumsuz bir anlamda
kullanmamaktadır. Taklit davranıĢı günlük hayatın temeli niteliğidir.
Bireyler kendi özgünlükleri ve özellikleriyle fazlasıyla meĢgul
olduklarında, bu genel ortaklığı göremeyebilir ve hatta bu benzer
davranıĢlar sistemine yabancılaĢabilirler. Fakat Gofmann‘ın toplu
yaĢamın mikro incelemelerine yer verdiği Kamusal Alanda ĠliĢkiler
(1963) çalıĢmasında ortaya koyduğu üzere, dıĢarıdan bakıldığında doğal
bir düzenin sonucuymuĢ gibi görünen bir Ģehir trafiği bile resmi
kuralların kaynaklık ettiği, Ģoför ve yayaların karĢılıklı etkileĢimleri
sonucunda birbirlerine uygun kararlar aldıkları bir üretim sahasıdır.
Burada ve kamusal alanda yaĢanan her türden etkileĢim, kültürel
unsurların belirlediği gayri resmi anlaĢma ve kuralların bireyler
tarafından sahnelenmesinden ibarettir. Fakat bireyler basit bir tekrarcı
olmaktan öte her taklidin yeniden üretilmesini sağlayan bir oluĢturucudur
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ve tiyatro sahnesi metaforuna bağlı olarak hem senarist hem yönetmen
olabilmektedir. Goffman‘a göre;
―Yeniden üretilen etkileĢim alanları olarak günlük
konuĢmalar; kültürel olarak tasarlanmıĢ sosyal yapıya tek
yönlü etkisi olmayan ayrıntılı ritüeller tarafından düzenlenir.
Ritüel kavramıyla… insanı dilsel bir dünyanın içine
yerleĢtirmektedir. Çünkü etkileĢimin kendisi ritüel gibi ,
üyelerin biat ettiği ya da sosyalizasyon sonucu öğrendikleri
belirli bir düzene vurgu yapar. Bu düzenin iĢleyiĢi … dil
aracılığıyla her gün yeniden icra edilir (Bayad,2016:82)‖.
―Bireyler … kamusal alanda ya ―tekil‖ halde ya da ―birliktelik‖
halinde görünürler. Bu tekiller (bireyler), toplumsal-yapısal değil,
etkileĢimsel birimlerdir; birlikte var olma iradesine tamamıyla
sahiptirler.. Ben bu birimleri, kamusal yaĢamın temel birimleri olarak
kabul ediyorum‖ (Goffman,2017c:40). Bireyin diğerleriyle kurduğu
etkileĢim, görgü ve ahlak kuralları temelinde, kültürel değerler tarafından
Ģekillendirilen bir toplumsallaĢma süreciyle süreklilik kazanır. Örneğin
Arap toplumunda kadın ile kocasının toplum içinde yürürken erkeğin
önde olduğu bir mesafe bırakma davranıĢının sebebi, erkeğin eĢini yüz
yüze getirmeden, bir baĢka erkekle diyalog kurabilmesini sağladığı
düĢünülmektedir (Goffman,2017c:41). Dolayısıyla kültürel unsurlardan
etkilenen kiĢiler arası etkileĢimler, toplumsal yapılarının kökenini
oluĢturmakta ve bu etkileĢimlerde taklit önemli bir rol oynamaktadır.
1.3.4.

EtkileĢim Kuramları ve Taklit ĠliĢkisi

ToplumsallaĢmayı sağlayan sosyal rollerin öğrenilmesi süreci, yapısal
fonksiyonalizm kuramıyla yakından iliĢkili olup (CoĢtu,2009:125), bir
etkileĢimler silsilesinden meydana gelir. Bu süreç içerisinde toplumsal
roller ve statüler belirleyici konumdadırlar. Birey içerisine doğduğu
ailenin kurallarını, dilini ve davranıĢ biçimini öğrendiği gibi, içinde
yaĢadığı grubun, sosyal ortamların ve neticesinde toplumun kurallarını,
normlarını, kültürel yapısını öğrenir ve diğerleriyle benzer davranıĢlar
sergileyerek uyum gösterir. Tarde‘a göre bu etkileĢim sürecinde bireyler,
taklit davranıĢı sayesinde, kendi aralarındaki mikro etkileĢimlerden
baĢlayarak, etkilendikleri toplumsal normların yeniden üretilmesini
sağlamakta, karĢılıklı bir etkileĢim sürecinin sürekli unsuru olmaktadırlar
(Katz,2006:263-4). Bu anlamda Tarde sosyal taklit yasasını kiĢilerarası
etkileĢim süreci baĢlangıç noktası olmak üzere, medeniyetler arası bir
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düzeye taĢımıĢ ve toplumsallığın
gerçekleĢmediğini ortaya koymuĢtur.

etkileĢim

ve

taklit

olmadan

Taklidin bir etkileĢim nedeni ve aynı zamanda sonucu olması,
toplumsallaĢmadaki önemli rolünden kaynaklanır. Bu anlamda, kitlenin
bir bütün olarak hareket etmesi, bireylerin fikir beyan etme süreçlerinde
ait oldukları grupların etkileri, günlük hayattaki etkileĢimde taklit unsuru,
etkileĢim ve sosyal taklit iliĢkisini anlamak bakımından incelenmeye
değerdir.
1.3.4.1. Le Bon ve Kitle Kültürü
Kitle psikolojisini inceleyen Gustave Le Bon‘a göre kitle, bir araya
geldiğinde, üyelerinin tek tek bireysel özelliklerinden bir hayli farklı
nitelikler barındıran, ―bir an için birbiriyle kaynaĢmıĢ, farklı unsurlardan
toplanma geçici bir mahluk‖ benzeri bir yapıdadır (Le Bon,2015:27).
Kamu ise kitlenin aksine, bedensel olarak bir arada yaĢamayı
gerektirmediği gibi kendiliğindenlikle değil; birbiriyle zihinsel bağlılığı
olan bireyler tarafından yönlendirilir (Çebi,2013:6) Bu birbirinden
bedenen uzak ama zihinsel olarak ortak bir birliktelik taĢıyan bireyler,
basın yoluyla kamu haline gelip, ortak duygu ve düĢüncelerle benzer
konular üzerinden konuĢarak bir kamuoyu yaratırlar. Le Bon kitleyi
oluĢturan bireylerin nasıl olup da bireysel özelliklerinin dıĢında bir takım
nitelikler kazandığını, gündelik yaĢamlarında takınmadıkları davranıĢ
biçimlerini, o kalabalığın içerisindeyken nasıl içselleĢtirdiklerini
sorgulamıĢtır. Kitlelerdeki tekleĢmiĢ zihniyet yapısı, bireysel
farklılıkların kolektif bir ruha dönüĢmesi ile sonuçlanmakta ve bunun
nedenleri Ģöyle sıralanmaktadır (Le Bon,2015:26-31):
 Kitlenin üyeleri, sayılarının çokluğunun etkisiyle, bireysel
halinden çok daha güçlü ve yenilmez bir ruh haline bürünür.
 Her üyeye sirayet eden düĢünsel etkileĢim, kitlenin menfaati için
her türden fedakârlığı normalleĢtirir.
 Kitle psikolojisi içindeki bireyler, bireysel özelliklerinin zıddı
davranıĢları, kitle içerisinde sergilemekte ve bir anlamda bilinçsiz
eylemlerde bulunmaktadır.
Bireyin davranıĢları kitle tarafından belirlenirken, bazı fikirlerin
kolaylıkla kabul edilip yayılması ve telkin ve sirayet yoluyla duygu ve
düĢüncelerin ilerlemesi süreçlerinde taklit önemli bir etkileĢim aracı
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olmaktadır. Fakat buradaki taklit davranıĢı bireyselliği aĢan ve gölgeleyen
biçimde, tamamıyla kitlenin düĢünceleriyle Ģekillenmektedir.
1.3.4.2. Elisabeth Noelle-Neumann’ın Suskunluk Sarmalı Kuramı
Bu kuram Noelle-Neumann‘ın kamuoyu algısından doğmuĢtur.
Noelle-Neumann‘a göre kamuoyu ussallık (rasyonalite) olarak ve bir
toplumsal denetim aracı olarak iki gruba ayrılır ve Ģu Ģekilde tanımlanır:
―Kamuoyu, dıĢlanma riski taĢımaksızın kamu önünde açıklanan kanaatler
ya da dıĢlanmaktan kaçınmayı arzulayan birisinin açıklamak zorunda
olduğu kanaatlerdir‖ (Ġrvan,1997:422). Noelle-Neumann‘a göre
kamuoyunun temel özelliği toplumsal denetim aracı olmasıdır. NoelleNeumann‘a göre bireyin kendini azınlıkta hissetmesi, davranıĢlarına yön
verir. Bu yaklaĢım 1972 Almanya Federal Seçimleri sonuçlarına
dayanmaktadır. Seçim çalıĢmalarında katılımcılara kime oy vereceğinin
yanı sıra kimin kazanacağını düĢündüğü de sorulmuĢ; anket tahminlerinin
aksine sonuçlar, kararsızların yükseliĢte olan partiyi seçmeleriyle
değiĢmiĢtir (Griffin,2008).
Suskunluk sarmalı kuramının varsayımları Ģunlardır (Boz,1999:42-3):
 Bireyler diğerlerinin, kendi görüĢlerinden farklı olduğunu
düĢünüyorsa görüĢünü kendine saklamayı tercih eder.
 Birey, diğerlerinin ne düĢündüğünü öğrenmeye çalıĢırken kitle
iletiĢim araçlarının söylemlerine güvenir. Buna göre kitle iletiĢim
araçlarında yer almayan bir görüĢ, diğerleri tarafından benimsenmemiĢ
demektir.
 Kitle iletiĢim araçları genellikle bireyleri etkileyerek ve ortak
görüĢü kendisi belirleyerek, onları manipüle eder.
 Böylece yaygın görüĢe katılmayan görüĢlerini açıklamamayı yani
susmayı tercih edecek ve bu kiĢilerin sayısı arttıkça suskunluk
sarmalı büyüyecektir.
Suskunluk sarmalı bireylerin grup içinde bağımsız değil, grup
normlarına uygun hareket ettiğini ortaya koyar. Buna göre bireyler kendi
fikirlerinin doğruluğuna ne kadar inansalar da, diğerlerinin etkisi altında
kalarak fikirlerini değiĢtirebilmekte, diğerleri gibi susabilmekte veya
diğerlerinin söylediğini söyleyebilmektedir. Bu davranıĢın sosyal etki
altındaki uyma sürecini inceleyen pek çok deney yapılmıĢtır. Muzaffer
Sherif‘in otokinetik deneyi, Solomon Asch‘in çizgiler deneyi, Milgram‘ın
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itaat deneyi ve Zimbardo‘nun hapishane deneyi klasik örneklerdir
(Soysal,2017:44). Örneğin Muzaffer Sherif‘in otokinetik deneyinde
objektif verilerin olmadığı belirsiz ve istikrarsız durumlarda bireylerin,
kendilerine bir denge noktası veya davranıĢı belirlediği görülmüĢ,
deneyde bireylere tek tek gösterilen ıĢığın hareket edeceği söylenerek kaç
santimetre hareket ettiğinin tahmin edilmesi istenmiĢtir. Belirli bir
sayıdan sonra istikrarlı bir ölçü belirleyip her gösterilen ıĢığa benzer ölçü
verildiği gözlenmiĢ; grup halinde aynı deney yapıldığında belirli bir sayı
sonra bir grup ortalamasının ortaya çıktığı görülmüĢtür. Ayrıca aynı
denekler bir yıl sonra çağırılıp aynı deney gerçekleĢtirildiğinde, bireyler
ilk baĢtaki kendi uygun ölçülerine değil, grubun belirlediği ortalamaya
sadık kaldıkları görülmüĢtür (Soysal,2017:50).
1.4. Ekonomik Analize Dayanan YaklaĢımlar
Ekonomik davranıĢ olarak tüketim, kapitalizmin doğduğu yıllardan bu
yana pek çok Ģekilde evirilmiĢtir. Buna göre tüketim yalnız ekonomik
varlıkların tüketilmesini değil, bilim ve sanatın kendini yenilemesiyle
tüketilmesini; müzelerin, laboratuvarların, kütüphanelerin ve kitapların
yeniden üretilen ve genellikle de eskisinin yerini alan bilgiler vasıtasıyla
tüketilmesini de içerir (Tarde,2015:109-110). Dolayısıyla tüketim
günümüzde ihtiyaç duyulan bir metanın satın alınmasının ötesinde
biçimler ve anlamlar taĢımaktadır.
Tüketim davranıĢını belirleyen en önemli etken, satın alınma ihtimali
bulunan mal veya hizmetin değeridir. Değer konusu ekonomistlerin
üzerinde çokça çalıĢtığı bir alandır. Simmel‘e göre ise değer ―insanların
nesneler yapması, yaptıkları nesnelerle aralarına mesafe koymaları ve
böylece kendi yarattıkları uzaklık, engeller ve güçlükleri aĢmaya
çalıĢmalarının sonucu ortaya çıkar‖ ve ―yakında ve kolay elde edilen ile
uzakta ve zor elde edilen Ģeyler değerli değildir‖ (Demir,2014:12). Tarde
değer yaklaĢımlarında kullanılan değiĢim ve kullanım değeri ayrımı
yerine gerçek-değer, yarar-değer, güzellik-değer ayrımını yapar
(Tarde,2015:94). Tarde‘a göre ―yararlılık gibi, gerçeklik ve güzellik
düĢüncenin çocuklarıdır, kendisi üzerinde etkili olan seçkin bir tabakanın
zihniyle savaĢım veya sürekli bir uyum içinde olan kitlenin düĢüncesinin
çocuklarıdırlar‖. Tarde‘a göre değerin oluĢum süreci Ģu olguları gerektirir
(Tarde,2015:95): ―onu (değeri) kabul etmekte uzlaĢan kiĢililerin belli bir
sosyal ağırlığını (saygınlık, tanınmıĢ yetki), belli bir sayısını ve ona
inananların belli bir yoğunluğunu‖. O halde değerin oluĢumu saygınlık
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veya tanınırlığa sahip kiĢilerin onayını da gerektirmekte ve bu kiĢiler belli
bir sayıda olmakta ve verili değeri kabul edenler de inançlarında belli bir
yoğunluk düzeyine ulaĢmaktadır. Bu süreç bireylerin kendi elleriyle
yarattıkları değere yine kendilerinin inanması ve bununla birlikte bu
değeri ortaya koyanların da bir süre sonra, değerin oluĢumunu, doğal bir
sürecin sonucuymuĢ gibi kabul etmeleri sirkülasyonu ile özetlenebilir.
Değerin oluĢumunun ekonomik yaklaĢımlardaki en temel kavram
olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Çünkü değer tüm ekonomik
sistemlerde ve piyasanın oluĢtuğu ortamlarda meydana gelen bir
gerekliliktir. Fakat eğer değer kavramı, yalnız ekonomik aktörler
tarafından belirlenmiyorsa ve piyasaya dahil olanlar için verili bir bilgi
ise o halde, bireylerin taleplerinin toplamından oluĢan bir talep ve arz
eğrisinin optimum fiyatı (değeri) belirlediğini nasıl kabul edebiliriz? Öte
yandan yalnız denge fiyatının oluĢma sürecini değil, tüketim davranıĢını
ve altındaki sebepleri incelerken de bireyin bağımsız bir tüketici
olduğunu iddia edemeyiz. Dolayısıyla birey tüketim davranıĢı
içerisindeyken ve bir mal veya hizmetin alıcısı veya satıcısı
konumundayken kullandığı değeri bir takım etkiler altında kabul etmekte
ve tüketim davranıĢını da bu etkiler içerisinde belirlemektedir.
Durkheim‘ın belirttiği gibi birey, etkisi altında ekonomik faaliyet
gösterdiği etkenleri içselleĢtirmiĢ olsa bile, bu durum etkenlerin varlığını
ve etkilerini ortadan kaldırmaz. Bu aĢamada sorulması gereken soru,
bireyin ekonomik davranıĢlarını belirleyen etkilerin neler olduğudur.
Bireyin ekonomik davranıĢları Tarde‘a göre taklit tarafından,
Simmel‘e göre metropol insanının para ile kurduğu zorunlu iliĢki
nedeniyle, Thaler ve Sunstein‘e göre dürtülerin etkisiyle, Adam Smith‘e
göre takdir görme isteği ve sempati nedeniyle, neoklasik ekonomi
yaklaĢımında homoeconomicusun rasyonel tercihleriyle belirlenir.
Tüketim davranıĢının taklitle olan iliĢkisini incelemek adına ilgili
görüĢler rasyonel seçim ve gösteriĢçi tüketim baĢlıkları altında
toplanmıĢtır.
1.4.1.

GösteriĢ ve EtkileĢime Dayalı Tüketim YaklaĢımları

1.4.1.1. Gabriel Tarde ve Ekonomi Psikolojisi
Tarde 1902‘de yayımlanan Ekonomik Psikoloji adlı kitabında,
ekonomi politiğin temel kavramları olan değer, çalıĢma, ortaklık, iyelik,
değiĢim, iĢ ve tüketim kavramlarına değinmiĢ, bu kavramların yalnız
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ekonomi alanına ait olmadığını belirterek, tüketim kavramının
genelleĢtirilmiĢ anlamlarını ortaya koymuĢtur. Değer kavramı hakkında
Durkheim benzeri bir kolektif düĢünce gereğini kabul eden Tarde,
güzellik değerinin de kolektif bir kabul sonrasında ortaya çıktığını iddia
etmektedir.
―…bir sanatsal eserin veya doğal bir yaratının belli bir
güzelliği de üç faktöre bağlıdır: bu eseri veya bu varlığı
görmekten ve duyumsamaktan hoĢlanan bireylerin belli bir
sayısı, bu kiĢilerin belli bir sosyal ağırlığı (yani zevk ve zevk
kültürü) ve zevklerin belli bir yoğunluğu veya inceliği‖
(Tarde,2015:95).
Bir insanın değeri bankacıların ölçmediği hayranlık, soyluluk,
saygınlık gibi olguları da içerir (Tarde,2015:107). Tarde‘a göre eğer mal
ve hizmetlerin üretim miktarlarını ve parasal değerlerini belirleyen ―doğal
yasalar‖ varsa, ―halkın Ģu veya bu adam için olan hayranlığının, bir
halkın monarĢik meĢrutiyetçiliğinin, dini inancının, onun Ģu veya bu
kurumlara olan güveninin ortaya çıkıĢını, geliĢmesini ve artıĢını veya
azalıĢını düzenleyecek olan yasalar niçin olmasın?‖ (Tarde,2015:107). Bu
türden yasalar bireysel inisiyatiften köklenerek taklitlere doğru
geniĢlemektedir. Bu geniĢleme Tarde‘ın evrensel tekrar yasasını
açıklarken izah ettiği yayılmaya benzer bir geliĢim gösterir: kendisiyle
çatıĢma içinde olan bir duyguya örneğin hayranlığa rastlayana kadar
yayılmayı sürdürür veya kendisine benzer bir duyguyla karĢılaĢarak
baĢkalaĢır ve farklı bir hayranlığa dönüĢür. Güçlü olan etki, diğerini
asimile eder. Bu süreç ―insanların ahlaki veya parasal saygınlığı‖ için de
benzerdir. Bu noktada Tarde önemli bir soru sorar: ―ahlaki, bilimsel veya
sanatsal değerler konusunda ‗Pazar‘a karĢılık düĢen nedir?‖
(Tarde,2015:109). Tarde için pazarın ekonomideki anlamına karĢılık
gelen toplumdur ve tıpkı pazarlar gibi toplumlar da bir yayılma ve
geniĢleme içerisindedirler. Bu geniĢleme sürecinde toplum, tıpkı bir pazar
gibi, değerlerin değerlerini yani karĢılıklarını ortaya koyan ve
meĢrulaĢtıran bir kamusal alan iĢlevi görür.
Tarde için ekonominin tamamı tekrar ve yayılmadan ibarettir. Fakat
bu yayılma çatıĢmayı, zıtlığı ve adaptasyonu da içerir (Tarde,2015:146).
Ekonomik analizde kullanılan dağıtım, üretim, dolaĢım ve tüketim yerine
ekonomik tekrarlama, ekonomik karĢıtlık ve adaptasyon ayrımının daha
kullanıĢlı olacağını belirten Tarde, böylece, ekonominin ―zenginlerin
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üretimi‖ temasından uzaklaĢarak sosyal değer, bilginin üretilmesi ve
tüketilmesi, yayılma yani dolaĢım kavramlarıyla analiz edilmesi
gerektiğini iddia etmiĢtir (Tarde,2015:140-9). Ekonomiyi temel araĢtırma
konuları bakımından eleĢtirmenin kökeni Tarde olmamakla birlikte,
neoklasik iktisat anlayıĢında değere yer vermeyen çıkarcı ve rasyonel bir
homoeconomicus analizinin temel bir yer iĢgal etmesini yanlıĢ bulan
geniĢ bir ekonomi sosyolojisi literatürü bulunmaktadır. Tarde‘a göre eğer
ekonomik bakıĢ açısı ―ekonomik evrim‖ bütünselinde ―tekrar, karĢıtlık ve
adaptasyonla‖ analiz edilir ve yeniden gözden geçirilirse daha ―psikolojik
ve mantıksal‖ bir yorum kazanacak ve böylece ―dar ve kuru‖ olmak
eleĢtirisinden kurtulabilecektir.
Geleneksel ekonomik yaklaĢımda yeterince sosyoloji bilgisi
kullanılmadığından, Tarde‘ın ―zihinler-arası iliĢki‖ dediği yaklaĢım
geliĢmemiĢ, ―bu büyük eksiklik, kiĢisel çıkar dürtüsünün dıĢında tüm
diğer duygulara yabancı olduğu farz edilen soyut tinsel bir varlık türü
olan ekonomik insan dediğimiz Ģey‖ etrafında Ģekillenen bir benlik
yaratmıĢtır (Tarde,2015:164). Ekonomi biliminin sosyoloji ve psikoloji
ile arasına mesafe koyarak matematiksel bir görünüm kazanması ve
bireyin davranıĢlarının toplu ve grafiksel gösterimlere dökülmesi,
ekonomiyi sosyal bilimlerden ziyade doğa bilimleri yöntemlerini
kullanan bir konuma sokmuĢtur. Tarde‘ın temel eleĢtirisi ekonominin bu
kısır yönünedir. ―Duygulara, yakınlıklara ve zekâya ait olan her Ģey‖
ekonomi politiğin dıĢında bırakılmıĢtır. Oysa sosyal hayatın içinde zekâ
ve tutku birlikte yayılmaktadır.
―Salt ve metodik olarak kendi egoist çıkarının peĢinden
giden bu homo economicus, her türlü duygu, her türlü inanç,
her türlü tarafgirlik bir tarafa bırakılırsa, sadece eksik bir
varlık değil, çeliĢkiler de içeren bir varlıktır. … Homo
economicus‘u tasarlamakla ekonomistler çifte bir soyutlama
yaptılar. Bir insanı kalbinde insancıl hiçbir Ģey olmadan
tasarlamak bu soyutlamalardan biridir ve çok yanlıĢtır; bir
diğeri, ardından bu bireyi her türlü gruptan, birlikten,
mezhepten, partiden, ülkeden, herhangi bir ortaklıktan
kopmuĢ olarak sunmaktır‖ (Tarde, 2015:165-6).
Bireyi etrafında kurduğu sosyal iliĢkilerinden bağımsız bir varlık gibi
ele almak, ekonomik faaliyetlerin içinden zekâ ve tutkuyu ayırmak kadar
hatalı bir yaklaĢımdır. Hiçbir iĢçi davranıĢı onun sınıfsal aidiyetinden, iĢçi
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arkadaĢlarıyla kurduğu sendikal faaliyetlerinden ve hepsinden de
önemlisi diğer iĢçilerle yapılandırdığı sosyal iliĢkilerden bağımsız olarak
ele alınıp analiz edilemez. Ayrıca ekonomik faaliyetlerin kökenindeki
piyasa öncesi takas sistemi, günümüzdeki esnaf ticareti benzeri tamamen
yüz yüze iliĢkilere ve karĢılıklı güvene dayalı bir sistemdir. Öte yandan
kapitalist sermaye sahipleri arasındaki ortaklık olmadan ekonomik sistem
iĢlerliğini kaybedecektir.
―… güç birliği etmiĢ milyarder kapitalistlerin aynı
derecede tutkulu olan çıkarlarıyla ve birlikte uzlaĢtırılması
söz konusu edilen çıkarlar, tutkulu çıkarlar, ki bunlar kadar
alt etme ümidiyle, hayat kibriyle, yetkiye, güce susamıĢlıkla
baĢı dönmüĢtür kapitalistlerin. Bilmem hangi Ģematik veya
mekanik barbara uygulanabilen Ricardo tarzı soğuk
teoremlerin geometrik tümdengelimiyle yönetilmesi gereken
Ģey, ekonomik etkinliğin bu gürültülü patırtılı, yani
dokunaklı ve derin, sıkıntılı ve zahmetli dünyasıdır‖ (Tarde,
2015:167).
Ekonomik yaklaĢım zekâ, inanç ve istekleri yok sayarak adeta bir
―eksik sosyoloji‖ konumundadır. Tarde‘a göre ilkel toplumlarda ve yeni
doğmuĢ bir bebekte dahi görülebilen bir takım içgüdüsel davranıĢlar –
karnını doyurma isteği, merak, dans ve müziğe duyulan ilgi vs.ekonominin alanından dıĢlandığında, eksik bir bakıĢ ve yetersiz bir analiz
ortaya çıkmaktadır. Yine eğlence, boĢ zaman gibi kavramlara yer
vermeden çalıĢmaya aĢırı önem atfeden ekonomik anlayıĢ, Luther‘in
meslek tanımına dayanır (Weber,1999:67): ―Tanrı tarafından verilen bir
ödev...‖ Ekonomistlerin boĢ zaman kavramına yer vermemelerini de
eleĢtiren Tarde‘a göre, ―iĢçinin ruhunun derinliği‖ ancak bu zamanlarda
ortaya çıkabilir. Pek çok sanatsal üretimin boĢ zamanı gerektirmesi,
üretilmiĢ zenginliklerin içine bilgiyi koymayan yaklaĢımın bir ürünü olan
robotikleĢmiĢ homo economicus‘un boĢ zamana ihtiyaç duymaması ile
kapatılarak ĢekillendirilmiĢtir. BoĢ zaman kamunun fikir üretmesi ve
kamuoyunun oluĢması için gereken bir olgudur. Bu noktada kapitalist
sistemin bir iç çeliĢkisini ortaya koyan Tarde, sürekli bir tüketim özentisi
yaratan anlayıĢın insanlara bir yandan da sürekli çalıĢmasını
öğütlemektedir. Ġnsanlar ne kadar çok çalıĢır ve ne kadar az zamanı
kalırsa tüketimi o kadar azalacaktır. Tarde‘ın analizine bu noktada
eklenmesi gereken yaklaĢım Ģudur: kapitalist sistemin tüketici hedefi çok
çalıĢan düĢük ücretli kesimden ziyade, tüketim için bolca zamanı bulunan
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yüksek gelir grubuna odaklıdır. Esasen tüm ekonomik aktörleri dahil
eden bir tüketim anlayıĢı teĢvik edilse de, bir anlamda niĢ pazar özelliği
gösteren daha dar piyasalarda çok daha yüksek fiyatlarla ürün satma ve az
sayıdaki yüksek gelir grubuna hitap etme yöntemi, kapitalizmin en karlı
alanıdır.
Tarde sosyal psikolojik bir yaklaĢım sergileyerek geliĢmiĢ bir
Ģehirdeki fabrikada çalıĢan iĢçi ile geri kalmıĢ uzak köyde Ģarkı
söyleyerek mekik dokuyan dokumacının ruh halini kıyaslamıĢtır
(Tarde,2015:178). Etrafı kontrol mekanizmalarıyla donatılmıĢ,
makineleĢmiĢ, kendisinin üzerinde pek çok patronun varlığını ve
baskısını hisseden, rekabete dayalı iĢ ortamında geçimini sağlamaya
çalıĢan iĢçinin ruh hali, kendini özgür hisseden köylüden bir hayli farklı
ĢekillenmiĢtir. Tarde‘ın bu analizine ilerleyen yıllarda, Marksist anlayıĢın
kendi emeğine yabancılaĢmıĢ ruh hali ile tanımladığı iĢçi profilinin
eklendiğini görmekteyiz. Öte yandan ekonomik yaklaĢımlarda günümüze
kadar yaĢanan eleĢtirel geliĢmeler sayesinde, iĢçilerin konumlarının ve
ruh hallerinin Tarde ve Marx döneminden farklı hale geldiğini de ifade
etmeliyiz. Tarde‘ın analizindeki öngörü, yaptığı psikolojiye ve
sosyolojiye dayanan ekonomik analizlerin yalnız iĢçi değil aksine,
metropol yaĢantısında ve modernizmin etkisiyle bireyselleĢen beyaz
yakalılarda da görülebilen, modern insanın sorunu haline gelmiĢ olan
yalnızlık ve boĢluk duygusunu yansıtan ruh hali sorununu ortaya
koymasıdır. GeliĢim ve ilerlemeyle özdeĢleĢen bir çalıĢan görüntüsünün,
yaratıcı, zevk ve ustalık sahibi bir marangoz yerine, sürekli bir dikkat
halinden baĢka bir Ģeye ihtiyaç duymayan bıçkı makinesinin baĢında
duran iĢçi haline gelmesi, ekonomik yapının sıradanlaĢtıran ve üretim
artıĢından baĢka amacı olmayan bakıĢ açısının sonucudur. Tarde
çağımızda geçerliliğini koruyan bir soru sormaktadır: ĠĢçiler ―yaĢamak ve
geçip gitmekten üstün özlemlerle‖ doğmuĢ olabilirler mi? Ricardo‘nın*
aksine, Tarde‘a göre insanların çalıĢma isteklerinin kökeninde yalnız
geçimlerini sağlamak değil, ayrıca yaĢam seviyesini yükseltmek veya
değiĢtirmek gibi tutku içeren özlemleri de vardır (Tarde,2015:185). Tarde
Doğal Ücret Teorisi veya Ücretin Tunç Kanunu, David Ricardo tarafından 1817 yılında yazdığı
"Ġktisat Politikası ve Vergileme Prensipleri" isimli eserinde ortaya atılmıĢtır. Buna göre ücret seviyesi
emeğin arz ve talebi arasındaki iliĢkinin doğal bir sonucu olarak belirlenir. Ücret düzeyi iĢçinin asgari
geçimini sağlayabileceği -ki bu seviye karnını doyurmaktan ibarettir- bir düzeydedir. Eğer ücret
yükselirse iĢçinin sosyal kültürel harcamaları ve nüfusu artar, arzı artar ve değeri yani ücreteler eski
düzeyine düĢer. Eğer ücret haddinden fazla düĢerse, iĢçiler geçinemez, sağlık sorunları ve ölüm artar,
emeğin arzı azalır ve değeri yani ücret yükselir. Günümüzde geçerliliğini yitirmiĢ bir yaklaĢımdır.
*
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Marx‘ı da, Ricardo‘yu eleĢtirdiği gibi sorgulamıĢ, sosyalizmin bireysel
farklılıklara, Ģansa ve cesarete fırsat vermeyen doğasını hatalı bulmuĢtur.
Tasarruf kavramını inceleyen Tarde, her türden tasarrufun kayıtsız Ģartsız
desteklenmesini eleĢtirmiĢ, Malthus‘un nüfus artıĢı konusundaki
endiĢelerine dayanan yaklaĢıma atıfta bulunarak, maltüzyanizm (doğum
tasarrufu) kavramının övgüye değer olmadığını belirtmiĢtir
(Tarde,2015:183).
Tarde‘ın ekonomik analizinde üç temel olgu vardır: tekrar, zıtlık ve
uyum. Öyle ki ekonomideki temel unsurlar olan toprak (rant), sermaye ve
çalıĢma (emek ve giriĢimci)nin de kökenine inip bakıldığında
tekrarlamalar görülecektir. Toprağın içinde ―fiziko-kimyasal ve canlı
güçler‖, çalıĢmada ―öğrenilmiĢ çıraklık ve modeller‖ ve sermayede
―basitleĢmiĢ bir entelektüel tekrarlama ile aktarılmıĢ olarak
değerlendirilen buluĢlar topluluğu‖ bulunmakta ve ekonomik sistem iç
içe geçmiĢ tekrarlama mekanizmaları ile hareket etmektedir (Tarde,
2015:206-8).
Ekonomik tekrar sınıflar arası iliĢkilerdeki taklit temelinde yayılır ve
yaygınlaĢmayı baĢaranlar kökleĢerek gelenek haline gelir. Tarde‘a göre
―üstün olanın aĢağı tarafından taklidi‖ yani zengin ülkelerin ekonomik
anlayıĢlarının, görece yoksul ülkeler tarafından taklit edilmesi üzerine
dayalı bir uluslararası ticaret sistemi, ilk çağlardan beri var olan bir
ekonomik tekrar unsurudur. Öyle ki, kabileler arasında bile her zaman
daha önde olan ve özenilen bir kabile, millet vardır ve diğer toplumların,
özenilen toplumu taklit etme davranıĢı, zaman zaman gümrük
düzenlemeleri, geleneksel yapı, kanunlar vs. yoluyla engellenmeye
çalıĢılsa da durdurulamamıĢtır. Tarde‘ın ekonomik davranıĢın
yayılmasındaki analizine göre, her yenilik ilk kullanıcılar tarafından
yararlılık ilkesine dayandırılsa da, yayılma artıkça yararlılık düzeyi
azalacak (azalan marjinal fayda yasası) ve taklit nedeniyle yayılma
artacaktır. Ekonomik tekrar, bir isteğin ve o isteği tatmin edebilecek
yeterlikteki zenginliğin yeniden üretimi ile bu zenginliği elde etmek için
yapılan çalıĢmanın yeniden üretimi temelinde Ģekillenir. Ġlk aĢamada
isteğin ve inancın ekonomik etkisi ve ihtiyaçlar, ikinci aĢamada çalıĢma
kavramları Tarde tarafından temel olgular olarak ele alınmıĢtır. Tarde,
ekonomistlerin tüketimi, ekonominin üretici gücü olarak önemserken,
―kaba açlık ve susuzluk duygularına, maddi varlık duygularına‖ dayanan
bir temele oturtmalarını hatalı bulur. Pek çok kez verimsiz bulunan
tüketim davranıĢları, hayatın değerini artıran ve yaĢanabilir kılan bir
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misyon üstlenmiĢtir. Muhtemelen ilk ayakkabı veya Ģapka gereksiz bir
lüks tüketim ürünü muamelesi görmüĢtür. Fakat taklidin yayılma hızı ve
yeni ürünün giderek artan sayıda bireyce kabulü, pek çok verimsiz ürünü
zaruri, pek çok lüks ürünü temel ihtiyaç yapabilmiĢ; toplumsal süreç
tüketimin biçimini ve anlamını değiĢtirmiĢ ve son aĢamada bizlere
aktarılan istek ve ihtiyaçların kökeni uzun taklit süreçlerinin sonucunda
Ģekillenerek aktarılmıĢtır. Tarde‘a göre ekonomik olarak Fransa halıları,
Floransa kumaĢları gibi ürünlerin piyasa oluĢturmaları, aristokrat sınıfın
tüketim alıĢkanlıklarıyla gerçekleĢmiĢtir. Çünkü taklit genellikle
―yukarıdan aĢağı doğru‖ yayılmaktadır. Taklidin doğasında bulunan
mantıksal ve mantık dıĢı yasalar ekonomik sisteminin bütünün
açıklayabilecek güce sahiptir. Mantıksal yasalarla kontrol edilen
ihtiyaçların tatmini, klasik ekonomi anlayıĢında kendine yer bulurken,
duygularla ve statü arzusuyla yapılan tüketim davranıĢları verimsiz
görülmektedir. Tarde‘a göre bu yanılgının sonucunda, toplumsal
biçimlenmeyi Ģekillendiren bu türden verimsiz ekonomik davranıĢların
etkisi gözden kaçırılmaktadır. Tarde bunu ortaya koymak için alkol
örneğini verir; yıkıcı ve zarar veren bu tüketim alıĢkanlığından bireylerin
neden tamamen vazgeçmediğini sorgularken, alkolizmin sosyalleĢmeyle,
dostluk kurma ve muhabbet etme isteğiyle olan iliĢkisini göz ardı
ederseniz, homoeconomicus için gayet zararlı olan bu lüks tüketimin
neden hala devam ettiğini açıklayamazsınız.
Tarde ekonomik analize sosyoloji ve psikoloji katarak, bu bakıĢ
açısının güçleneceğini ve daha doğru analizler yapacağını iddia etmiĢ,
ekonominin taklitten ibaret olduğunu ve ekonomik davranıĢın ve
tercihlerin diğerlerinin etkisiyle, duygu ile birlikte akılla,
homoeconomicus tan farklı bir biçimde belirlendiğini ortaya koymuĢtur.
1.4.1.2. Adam Smith ve Ahlaki Duygular Teorisi
Adam Smith‘in fizyokratlardan etkilenerek kurduğu ekonomik
yaklaĢımı, ahlaki duygular üzerine yaptığı çalıĢmasında rahatlıkla
görülebilen bir kutsallık barındırır. Ekonomi çalıĢmalarında daha az yer
verilen Ahlaki Duygular Kuramı (1759) kitabı, Smith‘in psikolog ve din
adamı niteliklerini içermektedir. Zengin gözlemler içeren bu çalıĢmasında
Smith, ekonomist olmaktan çok bir sosyolog ve psikolog tavrı içindedir.
Smith‘e göre insanın
Ģunlardır(Arslan,1991:4):

eylemlerindeki

motivasyon

kaynakları
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Kendini düĢünme ve sempati,



Özgürlük isteği ve toplumsal kurallara uyma eğilimi,



ÇalıĢma alıĢkanlığı ve mübadele eğilimi.

Birey kendi çıkarları peĢinde koĢarken, farkında olmadan ve
çoğunlukla da istemeden kamu yararına da çalıĢmıĢ olur. Bu gizli fayda
görünmez el sayesinde verimli bir Ģekilde toplumda iĢlemektedir. Smith
bireyin çıkar peĢinde koĢarken nasıl bir güdülenme içerisinde olduğunu
sorgulamıĢtır. Aynı dönemde Ġngiltere‘de insanın doğası üzerine Hobbes
ve Locke gibi önemli düĢünürlerce de çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢ,
sonucunda insanın kendine daima haz arayan ve acıdan sakınan faydacı
ilke ve insan zihninin iĢleme biçimi olan bir düĢüncenin baĢka
düĢünceleri çağrıĢtırma ilkesi tarafından Ģekillendiği ortaya koyulmuĢtur
(Arslan,1991:159). Smith kendi ekonomik analizlerini yaparken herkesin
özgür olması gerektiğini bir ön kabul olarak ileri sürmüĢtür. Buna göre
ancak kendi iradesiyle karar alabilen ve devlet müdahalesinden
etkilenmeyen özgür bireyler kendi çıkarları peĢinde koĢarak, bilinçsizce
kamu yararına çalıĢmıĢ olacaktır. Smith kendi çalıĢmalarında ―bazen hiç
çıkar gözetmeksizin davrandığımızı ispatlayan günlük hayat
deneyimi‘nin farkında olsa da, ekonomik anlayıĢ zamanla toplumsal
değerlerin dıĢında ve onlardan bağımsız bir eğilim göstererek
homoeconomicus‘u yaratmıĢtır. Smith ―dünyayı olduğu gibi kabul
etmeyi‖ önermiĢ fakat bununla birlikte insanların daima zenginlik ve güç
peĢinde olduklarını kabul etmiĢ; insanların daima çıkar peĢinde
koĢmalarını sağlayan içgüdünün, her zaman daha iyiye karĢı dayanılmaz
istek olduğunu belirtmiĢtir (Arslan, 1991). Kolektif düĢünceye uygun bir
ekonomik davranıĢ geliĢtiren bireyin motivasyon kaynakları, Adam
Smith‘in ahlaki duygular teorisinde açıkladığı iki temel olguya dayanır:
takdir görme isteği ve sempati.
―Milletlerin Zenginliği‘ni okuyan bir kiĢi aynı zamanda
Ahlakî Duygular Teorisini de okursa, görecektir ki, Smith‘in
insan davranıĢı hakkındaki düĢüncelerinin tümü sosyolojik
bir yaklaĢımla açıklanmıĢtır. Ahlakî Duygular, öncelikle, bir
sosyal olgu olarak ‗ahlak‘la (morality) ilgilenen bir ahlak
felsefesi kitabıdır. Smith‘in etik yorumunda, toplumun
çimentosu olan duygudaĢlığa, yani sempatiye (sympathy)
merkezî bir yer ayrılmıĢtır. Neticede, birinin yaptığı Ģeyi
diğer insanların tasvip edip etmemesi, o insanın kendi
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kiĢiliğini gördüğü bir aynadır. Smith‘in iktisat anlayıĢı,
piyasa tarafından Ģartları oluĢturulan kiĢisel çıkarlara dayalı
davranıĢların sosyal etkilerini tamamlarken; etik anlayıĢı,
duygudaĢlık ve bizim takdir edilme (itibar) arzumuz
tarafından oluĢturulan eĢit derecede sağlam bir sosyal
dayanıĢma yapısını gösterir‖ (Erdem,2014:29).
Smith‘in iĢlevselci bir teori olarak geliĢtirdiği sosyal teori anlayıĢı,
ahlak anlayıĢının insanın kendi biyolojik ve psikolojik yapısında
aranmasını öngörmekte ve insanın sistemin bir parçası olarak genel
refaha hizmet eden unsurlar olduğunu ortaya koymaktadır. Ekonomide de
geçerli olan bu yapı bir duygudaĢlık üzerine kurulu olup, insanların,
―baĢka bir kimsenin eylemlerini ve karakterini, kendilerini o insanın
içinde bulunduğu pozisyona koyup kendi duygularını bireyin davranıĢını
motive eden duygulara uydurabilirlerse‖ onayladıkları, aksi halde
reddettikleri bir empati halini tanımlar (Erdem,2014:11). Böylesi bir
ortaklık, bireyin davranıĢlarının diğerlerinin değerlendirmesine göre
Ģekilleneceği sonucunu doğurur. Bu nedenle her türden tüketim, diğerleri
de hesaba katan bir değerlendirmenin sonucunda alınan kararlardır.
Tarde‘a göre Smith‘in ilahi ve kutsal anlayıĢının aksine,
―yüzyılımızda Smith‘in takipçileri ateistlerdi‖. Bu yüzden yalnız insan
egoizmi ve çıkar mücadelesi üzerinden tanımlanan ekonomi, zamanla
içerisindeki ilahi ve gizli eli de kaybetti ve geriye, duygusal ve moral
değerlerden yoksun, tüketmek üzerine kurulu, boĢ zamanı olmayan ve
buna ihtiyaç duymayan yalnız haz peĢinde koĢan bir insan tanımı ve onun
aktörü olduğu pek çok grafikten ve sayılardan meydana gelen piyasa
temelli bir ekonomi bilimi kaldı.
1.4.1.3. Georg Simmel ve Tüketim Kültürü
Simmel modernliğin sosyolojisini yaparken, ―günlük hayatın, görünür
ve somut iliĢkilerin‖ karĢılık etki temelinde analizin yapmıĢ ve modern
toplumu kendi kültürünü kendisi inĢa eden bireysel etkileĢimlerin toplamı
olarak görmüĢtür (Gültekin,2007:234). Simmel‘in toplum anlayıĢında
birey, toplumun ―en küçük parçası‖ değil, tersine öneli bir etkileĢim
noktasıdır. Bu anlamda toplum da bireyler üstü ve bireylerden ayrı bir
olgu değildir. Aksine birey ve toplum karĢılıklı etki içerisinde kaybolan,
kapsayıcı ve karmaĢık bir toplumsallaĢma sürecinin ürünleridirler. Bu
sebeple Simmel ―müphemin, belirsizliğin sosyolojisini‖ yapmaktadır
(Gültekin,2007:238). Simmel‘e göre toplum, gözlemciye ihtiyaç
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duymayan ve kendisini oluĢturan etkenlerin bizatihi bilinçli ve
sentezleyici olduğu bir yapı olup, toplumsal bütünleĢme kendisini
oluĢturan bireyler dıĢında bir unsura da ihtiyaç duymamaktadır
(Simmel,2009:34). Simmel etkileĢime büyük önem vermiĢ, toplumun
bireylerin etkileĢimleriyle bağ kurduğunu, din ve aile gibi kurumların bu
etkileĢimin
büründüğü
biçimler
olduğunu
iddia
etmiĢtir
(ÇoĢtu,2009:122). Simmel‘e göre bireyde, toplumu oluĢturduğuna dair
bir soyut bilinç bulunmamakla birlikte, her bireyin içinde ―çekirdeği
kendisininkinden nitel olarak farklı baĢka hiç kimse tarafından yeniden
yaratılamayacak bir bireysellik çekirdeği‖ vardır (Simmel,2009:36).
Bireyin kendine özgülüğü, diğerleriyle benzerlikleri üzerinden kurduğu
etkileĢimler ve toplumsallaĢırken ve toplumu –farkında olmadan- yeniden
yaratırken geliĢtirdiği ve öğrendiği davranıĢlar toplumsallaĢmanın
sürekliliğini ve bireyin değiĢkenliğini, geliĢimini ortaya koymaktadır.
Böylece Simmel topluma nesnel ve baskın bir rol yükleyen pozitivizmi
reddetmekte, bireyler arasındaki karmaĢık iliĢki ve etkileĢimleri,
toplumsal norm ve kurumları yaratan ana kaynak olarak sosyolojinin
temeline oturtmakta ve ne yalnız bireyin ne de yalnız toplumun
sosyolojinin konusu olmaya yetmeyeceğini belirtmektedir.
Simmel moderniteyi metropol denen laboratuvarlarda incelemiĢ ve
sosyolojik bakıĢ açısını oluĢturduğu bu ortamda paranın felsefesini ortaya
koymuĢtur. Buna göre kiĢisel özgürlükler artmakla birlikte, ―parasal
mübadelenin soğuk ve kalpsiz hesabı dolayımıyla iliĢki kurmaktan baĢka
çare bulunmamaktadır (Gültekin,2007:240). Böylece birey kiĢisel
özgürlüğüne rağmen ekonomik rasyonalitenin etkisi altında bulunmakta
ve ―statü göstergeleri, moda ya da kiĢisel eksantriklik göstergesi gibi
Ģeylerin peĢinden koĢan yapmacık bir bireyciliği kucaklamak‖ tek çıkıĢ
yolu olmaktadır (Gültekin,2007:240).
Para Simmel‘e göre toplum ağını ören bir örümcektir
(Frisby,2006:35). Her yerde bulunan bir iliĢki biçimi yaratan para, bir
mübadele biçimi olarak ekonominin en temel unsurudur. Simmel‘e göre
mübadele, hemen hemen tüm insanlar arasında gerçekleĢen bir etkileĢim
türü olduğundan en temel toplumsallaĢma biçimidir. Tamamen
karĢılıklılık üzerine inĢa edilmiĢ olan bu sosyal olgu yalnız ekonomik
davranıĢlarda değil, bir öğretmenin öğrencileriyle girdiği etkileĢimde
olduğu gibi, karĢılıklı alıĢ veriĢin yaĢandığı her ortamda
gerçekleĢmektedir. ―… mübadelenin anlamı, değerlerin toplamının
sonradan, önceden olduğundan daha fazla olmasıdır ki bu da her bir
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tarafın öbürüne, kendi sahip olduklarından daha fazlasını verdiğini ima
eder‖ (Simmel,2009:66). Ekonomik anlamdaki mübadelede kolaylıkla
görülecektir ki, mübadele öncesinde hiçbir tanıĢıklığı olmayan bireyler,
kuralların her iki tarafında önceden kabul ettiği ve bildiği ön kabulüyle,
makul bir süreliğine iletiĢime ve etkileĢime geçerler. Bu etkileĢim,
birbirini önceden tanımayan bireyler arasında belirli bir düzeyde
toplumsallaĢma sağlar. ―Mübadele belli bir nesneyi ve o nesnenin birey
açısından taĢıdığı anlamı biricikliğinden çıkarır ve onu, soyutlama alanına
değil, iktisadi değerin dayanağı olan canlı etkileĢim alanına yükseltir‖
(Frisby,2006:35). Bu anlamda para en temel mübadele ve etkileĢim
aracıdır. En özgür bireyler ekonominin en çok etkiledikleri olmakta,
paranın yaygınlığı ile bulaĢan kültürel benzeĢmeler, en özgün bireyleri
yaratma vaadi veren tüketim söylemlerine dönüĢmektedir. Simmel‘in
―yapmacık bireycilik‖ demesinin nedeni, bireyselliğin değil diğerleri gibi
olmanın ve diğerlerine göre tüketmenin elinde tuttuğu hegemonyadır. Bu
hegemonya bireyi, kendi üretkenliğine yabancılaĢtıran olgunun da
kendisidir.
1.4.1.4. Thorstein Veblen ve Aylak Sınıfın Teorisi
Thorstein Veblen ―Aylak Sınıfın Teorisi‖ adlı eserinde, tüketim
algısının geliĢimine yer vermiĢ ve kadın ile erkek arasındaki tüketim
iliĢkisinin ilkel toplumdan modern ülkelere kadar nasıl bir değiĢim grafiği
sergilediğini açıklamıĢtır (Çelik,2013:176). Endüstriyel iĢlerden muaf
tutularak savaĢ ve din gibi onurlu iĢler sergileyen üst sınıflar, Veblen‘in
aylak sınıfını meydana getirir (Veblen,2005:19). Bu sınıfın üretken
olmayan niteliğinin yanı sıra erkeklerden oluĢtuğu görülmektedir.
Erkeğin savaĢ ve avcılığı, kadının ise evdeki diğer iĢleri üstlendiği görev
dağılımında, ―güç kullanımı veya sahtekârlık temeline dayanmayan hiçbir
iĢ veya kazanç, o dönemin kendine saygısı olan erkek bir üyesi için kabul
edilebilir değildir‖ (Veblen,2005:19). Veblen, emeğin ve endüstriyel
gücün saygınlıktan yoksun oluĢuna Ģu örneği verir: avcılık toplumunda
erkek, öldürdüğü avı asla eve getirmez, avlanma iĢinden sonra kendisi
döner gelir, bu değersiz görev kadına düĢer (Çelik,2013:178). Veblen‘in
cinsiyetler arasındaki bu ayrımının önemi, tüketim davranıĢının
çoğunlukla kadına ait olmasında ve bu davranıĢın taĢıdığı diğer
anlamlarda gizlidir. ―Ġlerleyen zamanlarda, mülkün değerini belirleyen en
önemli unsur, o mülkün yararlı olup olmadığı olmuĢtur. Bu her ne kadar
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doğru olsa da, maddi varlığın bugün de en büyük yararı, sahibinin gücünü
sergileme iĢlevini görmesinden kaynaklanır‖ (Veblen,2005:32).
Servet, sahibinin gücünü sergileme iĢlevini edindiği andan itibaren, bu
iĢlevi yerine getirmek yani serveti göstermek gerekmiĢ ve bunun yolunun
tüketim davranıĢları olduğu kolayca anlaĢılmıĢtır. Çünkü tüketim
davranıĢı sayesinde bireyler karĢılarındakine uzun uzun servetini
anlatmak zorunda kalmayacak, karĢısındaki onun kıyafetinden, evinden,
sofrasından anlaması gereken güç miktarını anlayacaktır. Veblen‘in
teorisindeki bir diğer önemli nokta cinsiyete dayalı tüketim analizidir.
Buna göre, ―aylak sınıfın kadını artık kocası adına maddiyatı sergileme
ve güç gösterisi yapma iĢini devralmıĢtır. Diğer kadınlara karĢı baĢlattığı
bu görevde netice itibariyle kocasını yani bir erkeğin gücünü temsil ve
ispat etmek için gösteriĢçi tüketim yapmaktadır‖ (Çelik,2013:178).
―Böyle durumlarda kadının yapabileceği aylaklık tabi ki
basit bir aylaklık ya da tembellik bildirisi değildir. Orta sınıf
ev kadınının vaktini ve çabasını harcadığı geleneksel ev
iĢlerinin büyük kısmı bu karakterdedir. …dekoratif
karakterdeki ev iĢlerinin… ev süslemesi ve düzenlemesinin
çekiciliği… bu ziyan edilen çaba kanıtını talep eden görgü
kuralının seçici rehberliği altında oluĢmuĢ bir zevk
olmasıdır. … Diğer taraftan orta sınıf ev kadınının kiĢisel
varlıklarının en itibarla sunulan kısmı; gösteriĢli tüketim
unsurları ve bunun yanı sıra ev kadınının, evin reisi namına
yaptığı aylaklığı kanıtlayan makinelerdir.‖ (Veblen,2005:65)
Kadın, eĢinin servetini ve dolayısıyla gücünü sergilemekle
görevlendirilmiĢ ve bu görev tanımı evin içerisini görev alanı olarak
belirlemiĢtir. Kendini evi ve dolayısıyla kocasının serveti üzerinden
tanımlayan kadın, gösteriĢ sürecinin diğerleriyle muhatap olan yüzüdür.
Gözükme ve tanıtma kısmı kadına bırakılmıĢtır çünkü erkek, fazlasıyla
meĢgul olduğu diğer onurlu görevlerini yerine getirmektedir. GösteriĢçi
tüketim ekonomide önemli bir pazar payı iĢgal etmektedir. Çünkü
tüketiciler gönüllü olarak, aynı iĢlevi gören mallar için, daha yüksek
fiyatlar ödemeyi kabul etmiĢlerdir. The Economist (1993)‘e demeç veren
bir pazarlama müdürü bu durumu açıklamaktadır: ―…bizim
müĢterilerimiz daha az ödemek istemiyorlar. Eğer fiyatlarımızı yarıya
indirirsek, 6 ay boyunca satıĢlarımız iki katına çıkar ama sonra hiçbir Ģey
satamayız...‖ Wall Street Journal‘daki bir makalede yer alan Ģu ifadeler
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gösteriĢçi tüketimi açıkça ortaya koymaktadır: ―BMW‘nin sürekli her
yolda görülmesi yatırımcılarını heyecanlandırsa da, uzun vadede, bu
kartalın alıcıları, prestij kaybı yaĢayacaklardır‖ (Laurie ve
Douglas,1996:373-349).
1.4.1.5. Richard H. Thaler ve Cass R. Sunstein: Dürtme
Richard H. Thaler ve Cass R. Sunstein‘e 2017 Nobel Ekonomi
Ödülü‘nü getiren dürtü yaklaĢımı, bireylerin tercihlerini yaparken hangi
etkiler altında kaldığını, nasıl yönlendirildiğini ve doğru tercihler
yapabilmek için nasıl bir bakıĢ açısına sahip olmamız gerektiğini ortaya
koymayı hedefler. Bu yaklaĢım öncelikle klasik ekonomi kitaplarındaki
insan tanımının hatalı yanlarını ortaya koyarak baĢlar: ―Ekonomi
kitaplarına bakarsanız, homo economicus‘un Albert Einstein gibi
düĢündüğünü, IBM‘in Büyük Mavisi kadar büyük bir hafızaya ve
Mahatma Ghandi iradesine sahip olduğunu görürsünüz. Fakat bizim
tanıdığımız insanlar hiç de böyle değildir‖ (Thaler ve Sunstein,2017:18).
Böylesi hayali bir insan profili mümkün olmadığından, bu temele dayalı
ekonomik modeller de sağlıklı analizler ortaya koyamamaktadır. Thaler
davranıĢsal ekonomi alanında yaptığı çalıĢmalarla, ekonomi ile psikoloji
arasında bir bağ kurmuĢ ve tüketici tercihlerini belirleyen ve ekonomik
modellerde yer almayan üç unsur olduğunu iddia etmiĢtir: biliĢsel
kısıtlamalar (veya sınırlı rasyonellik), kendi kendini kontrol sorunları ve
sosyal tercihler (Thaler ve Sunstein,2017). Thaler ilk olarak ekonomik
kararların rasyonel bir Ģekilde verilmediğini, bireylerin sahip oldukları
mal ve hizmetlere verdikleri değerin, sahip olmadıkları ayni mal ve
hizmetlere verdikleri değerden daha fazla olduğunu ortaya koymuĢtur
(Endowment Effect). Buna göre bireyler kaybetmeye karĢı çok daha
duyarlıdır (loss aversion). Ġkinci olarak bireyler biliĢsel sınırlarını aĢmak
için ekonomik çevrelerini basitleĢtirmekte ve optimal düzeyin altındaki
ekonomik kararlara razı olmaktadırlar. BiliĢsel sınırlar ve kendi kendini
kontrol mekanizmaları nöroloji ve psikolojinin yardımıyla ekonomik
davranıĢların açıklanması ve belirli konularda –örneğin tasarruf
miktarlarının artırılması- bireylerin nasıl dürtülerek harekete geçilmesi ve
yönlendirilmesi gerektiğini açıklamıĢtır.
Sosyal etkiler veya baskılar temelde iki çeĢittir (Thaler ve
Sunstein,2017:76):
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 Ġlgiyle alakalıdır. Ne kadar çok insan aynı konuda bir Ģey düĢünür
veya yaparsa, bireyin de onların davranıĢ ve düĢüncelerinden
etkilenerek, ―en iyi nasıl düĢünüp yapacağı‖ hakkında bir fikri olur.
 Çevre baskısıdır. Eğer birey diğerlerinin kendisi hakkında ne
düĢündüğüne değer veriyorsa, baĢkalarının takdirini kazanmak için
davranıĢlarını değiĢtirir. Örneğin insanların diğer insanlardan
kolaylıkla etkilenmesinin sebepleri; uyum sağlama arzusu
(baĢkalarının yaptıklarını yapmak) ve ıĢıldak etkisidir (kendi
davranıĢlarına, baĢkalarının çok dikkat ettiği fikri) ki bunlar
çevrenin yarattığı baskının sonucudur.
Thaler sosyal dürtülerin ne kadar güçlü olduğunu yapılan Ģu
araĢtırmalara yer vererek açıklar (Thaler ve Sunstein,2017:77-9):
 Akranlarının hamile kaldığını gören yirmi beĢ yaĢ altı genç kızların
hamile kalma ihtimalleri daha fazladır.
 Obezite bulaĢıcıdır. Eğer en iyi arkadaĢlarınız kilo alıyorsa, sizin
de kilo almaya baĢlama riskiniz artar.
 TV yayıncıları birbirlerine mimikler yaparak, programda
anlaĢılması güç hevesler, alıĢkanlıklar yaratır. (American Idol
örneği)
 Üniversite öğrencilerinin akademik çalıĢmaları, arkadaĢları
tarafından etkilenir ve birinci sınıf öğrencilerinin yatakhane ya da
oda arkadaĢları onların notları ve dolayısıyla da gelecekleri
üzerinde etkili olurlar.
 Üç yargıçlı davalarda atanmıĢ federal yargıçlar meslektaĢlarının
oylarından etkilenirler. Tipik Cumhuriyetçi yargıç iki Demokrat
yargıçla birlikte görev yaparken liberal oylama örnekleri
gösterirken, Demokrat yargıç iki Cumhuriyetçi arasında oldukça
muhafazakâr kararlar verir.
Bu örneklerin her birinde, bireyin davranıĢlarını etkileyecek dürtüler
bulunmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda sorulan soruların alınan cevapları
nasıl etkilediği de ortaya koyulmuĢtur. Örneğin ilk soruda kiĢiye
hayatında biri olup olmadığı, ikinci soruda mutlu olup olmadığı
sorulduğunda mutluluk oranı düĢük çıkmakta; ilk soruda mutlu olup
olmadığı ikinci soruda hayatında biri olup olmadığı sorulduğunda
mutluluk oranları ilkine kıyasla yüksek çıkmaktadır (Thaler ve
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Sunstein,2017:40). EtkileĢim ve dürtülerin etkisiyle hareket etmek, en
basit eylemlerde bile gözlenebilecek düzeydedir.
Bireyler hiç tanımadıkları ve bir daha karĢılaĢma ihtimali oldukça
düĢük olan yabancılar için bile davranıĢlarında değiĢikliğe
gidebilmektedir. Thaler, Muzaffer Sherif‘in otokinetik deneyi ve
Solomon Asch‘in çizgiler deneyine yer vermekte ve bu deneylerin
bulgularının
ekonomik
davranıĢların
nedenlerini
açıkladığını
belirtmektedir(Thaler ve Sunstein,2017:79-83.). Dolayısıyla bireyler
diğerleri için, diğerlerine göre ve üreticilerin (kamu ya da özel)
güdülenmelerine maruz kalarak ve farkında olmadan dürtülerek tüketir.
1.4.1.6. Jean Baudrillard’ın Tüketim Toplumu YaklaĢımı
Ġnsan etkinliğinin ürünleri olan nesneler tarafından kuĢatılmıĢ
toplumda, tüketmek, bolluğun, bereketin, ilerlemenin ve elbette ki son
aĢamada demokrasinin gereği haline gelmiĢtir.
―Bu bir masal. Bir zamanlar kıtlık içinde yaĢayan bir
Ġnsan varmıĢ. Sayısız maceradan ve Ekonomi Bilimi içinde
uzun bir yolculuktan sonra, Bolluk Toplumu‘yla karĢılaĢmıĢ.
EvlenmiĢler ve pek çok ihtiyaçları olmuĢ. A. N. Whitehead
‗Homo Economicus‘un güzelliği onun tam olarak neyin
ardından koĢtuğunu bilmememiz‘ demiĢti. Ġnsan doğasının
Ġnsan Haklarıyla mutlu birleĢmesinin modern zamanlarında
doğan Altın Çağ‘ın bu insan fosili, yoğun bir biçimsel
rasyonalite ilkesi ile donatılmıĢtır. Bu ilke onu,
1.

En ufak kararsızlık
mutluluğunu aramaya,

belirtisi

göstermeksizin

kendi

2.

Tercih önceliğini kendisine azami tatminleri sağlayacak olan
nesnelere vermeye götürür‖ (Baudrillard,2008:78).

Mutluluk tüketim toplumunun göstergesidir (Baudrillard,2008:51).
Kökeni politik ve ideolojik söylemlere dayanan ve devrimlerle birlikte
tarihsel süreç sonunda mutluluk adını alan bu kavram, bireysel mutlulukları
değil, toplumsal ve ideolojik durumları kast etmektedir. Refah toplumunun
tüketim toplumuna karĢılık gelmesinin nedeni budur. Televizyondaki
benzer programlar, herkesi için aynı moda anlayıĢı, benzer tüketim
davranıĢları bir bolluk sunmaktadır. Tüketim, kitle iletiĢim araçlarının
sunduğu gerçek olmayan ve üretilmiĢ gerçeklikler üzerinden, sınırsız
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mutluluk vadeden bir simülasyondur. ĠĢaret edilen mutluluk kaynağı bolluk
ise Baudrillard‘a göre yerleĢim yerlerinin bozulması, trafik, görüntü,
gürültü, hava ve su kirliliği gibi çevresel zararların yanı sıra, malların ve
zamanın hızlı değiĢiminden kaynaklanan bir güvensizlik ortamı ve
istikrarsızlık gibi kültürel ve psikolojik zararlara da yol açmaktadır.
Tüketimin yarattığı savurganlık, eĢitsizlik, adaletsiz gelir dağılımı ve
artan yoksulluk bir yana, tüketim davranıĢının kendisi toplumsal yapıları
değiĢtirmekte ve üretmektedir. Lüks malları tüketebilmek için bireyin ait
olması gereken bir sınıf ve gelir düzeyi mevcuttur. Baudrillard‘a göre
―tüketim de okul gibi bir sınıf kurumudur. Sadece ekonomik anlamda
nesneler önünde eĢitsizlik yoktur,… herkes aynı nesnelere sahip
değildir‖(Baudrillard,2008:65). Tüketim ideolojisi düĢünce, boĢ zaman ve
diğer tüm kültürel unsurları metalaĢtıran bir anlayıĢ yaratır. Bu anlayıĢ
zamanla toplumda yabancılaĢma, yorgunluk hali, Ģiddet ve Kaliforniya
Sendromu denilen benmerkezci ve yalnız bireylerin içine düĢtükleri
güvensizlik halini meydana getirir. Baudrillard tüketerek birbirine
benzeyen, benzer nesneleri satın alıp, benzer kıyafetler giyen ve benzer
toplumsal sorunlar yaĢayan bireylerin, hala kitle iletiĢim araçları, iktidarlar
ve ideolojiler tarafından yegane varlıklar muamelesi görmelerini
eleĢtirerek, toplumların içerisinde yaĢadığı sanal gerçeklikleri ortaya
koymaktadır.
1.4.2.

Rasyonel Seçim Kuramı ve Homoeconomicus

―Homo economicus klasik ve neo-klasik iktisadın temel varsayımını
oluĢturmakta ve fayda maksimizasyonu peĢinde koĢan birey varsayımına
dayandığında, ahlak felsefesindeki karĢılığı, sadece kendi çıkarını
düĢünen egoist ve hedonist birey anlamına gelmektedir‖
(Akyıldız,2008:30). Klasik ekonomi biliminde bireysel çıkarlarını dikkate
alan, rasyonel kararlar veren ve maksimum fayda minimum zarar
ilkesiyle hareket bir ekonomik birey, homo economicus tanımı
yapılmıĢtır.
Rasyonel seçim teorisi bireyin maksimum kar ve minumum zarar,
baĢka bir deyiĢle en fazla haz ve en düĢük acı dengesinin sağlamak üzere
kararlar aldığını iddia eder. Bu teorinin iki temel prensibi vardır(ġentürk
ve Fındık,2014:131):
Beklenen fayda prensibi: Buna rasyonel kararlar alan birey, tercih
sırasında öncelikle olasılıkları belirler. Eğer A, B‘den daha fazla fayda
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sağlıyorsa A‘yı seçer. Kararlar tutarlıdır. Eğer A, B‘den daha fazla fayda
sağlıyor ve B, C‘den daha fazla fayda sağlıyorsa, A mutlaka C‘den daha
fazla fayda sağlar. Kararlarda bütünlük ve geçiĢkenlik olduğu gibi ilgisiz
alternatiflerin de bağımsızlığı söz konusudur. Örneğin karar verme
sürecinde bir X seçeneği sonradan ortaya çıkarsa ve diyelim ki B, X‘den
daha fazla fayda sağlıyorsa, bu durum B‘yi en faydalı yapmaz. A‘nın en
faydalı olduğu durum geçerlidir.
Üssel indirgeme prensibi: Geleceğe dair karar verilirken uygulanan
bu prensibe göre birey, Ģimdi kazanacağı 100 lirayı, bir hafta sonra
kazanacağı 110 liraya tercih eder.
Kazanç ve kayba iliĢkin Thaler‘in yaptığı bir deneyde ―yakalananları
öldürme ihtimali binde bir olan bir hastalığa yakalandığınızda tedavisi
için kaç para verirsiniz, eğer bu hastalık için kobay olursanız (ölme
ihtimali gene binde bir) kaç para istersiniz sorularına denekler,
ortalamada tedavi için 200 dolar vereceklerini belirtip, kobay olmak için
ise 10 bin dolar istemiĢlerdir. Fakat gerçekte iki soru da aynı sorudur:
binde bir ölme ihtimaline kaç para değer biçersiniz? Bunun gibi pek çok
örnek davranıĢsal iktisat alanında çalıĢılmıĢtır. Ġnsan davranıĢlarını
açıklayan iktisadi yaklaĢımlar psikoloji bilimiyle ilintili olarak,
davranıĢsal iktisat alanına dayanır. Bireyin davranıĢları biliĢsel yapısı,
genetik ve çevresel faktörler temelinde; akıl, alıĢkanlık, sosyal normlar ve
taklit tarafından belirlenmekte ve farklı davranıĢsal yaklaĢımlar farklı
etkenlere ağırlık vermektedir(Akyıldız,2008:33). Rasyonel seçim
teorisinde bireyi tanımlayan rasyonelliğin kısıtlı olması, biliĢsel sınırlar
ve hakkaniyet sapmaları nedeniyle rasyonel karar alan ekonomik birimler
hakkında davranıĢsal yaklaĢım ve beklenti teorisi gibi eklemeler ve
eleĢtiriler getirilmiĢtir(ġentürk ve Fındık,2014:132).
1.5. ĠletiĢim Teorileriyle ĠliĢkili YaklaĢımlar
Kitle iletiĢim araçları sosyal taklidin yayılmasında önemli bir araçtır.
UlaĢtığı, etkileĢime geçtiği ve dönüĢtürdüğü insan sayısının çokluğu, kitle
iletiĢim araçlarını diğer tüm taklidin yayılma araçlarından –dil, toplumsal
homojenlik vs.- ileride bir noktaya taĢır. Bu anlamda sosyal taklidin yer
aldığı iletiĢim yaklaĢımları kitle iletiĢim araçlarının siyasi seçimlerdeki
etkisi, bireylerin iletiĢim araçları ile kurduğu etkileĢimler ve tüketim
toplumunun gösteri toplumuna dönüĢmesi bağlamında, Elihu Katz, Paul
Lazarsfeld ve Guy Debord‘un görüĢlerine yer verilecektir.
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1.5.1.

Elihu Katz: Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi

Kitle iletiĢim araçları ve bireyler üzerindeki etkisi üzerine yapılan
araĢtırmalarda, izleyen kitlenin tamamen pasif bir rol üstlenmediği ve
aksine izleyenlerin etkileĢimin önemli bir unsuru olduğu fikrinin ortaya
çıkmasında, Katz‘ın Kullanımlar ve Doyumlar YaklaĢımı önemli ölçüde
etkili olmuĢtur. Katz‘a göre;
―Kullanımlar YaklaĢımı, kitle iletiĢim araçlarının en
güçlüsünün dahi mesajı, kiĢiyi –içinde yaĢadığı toplumsal ve
psikolojik bağlamda ‗iĢine yaramayacaksa‘ – öylesine
etkileyemez demektedir. ‗Kullanımlar‘ yaklaĢımı, insanların
değerlerinin, çıkarlarının, iliĢkilerinin, toplumsal rollerinin
baskın olduğunu ve insanların gördüklerini ve duyduklarını
seçici bir Ģekilde bu çıkarlara doğru ‗büktüğünü‘ iddia
eder‖(Özçetin,2010:15).
Bu yaklaĢım Baldwin‘in taklit teorisindeki seçici unsuru
hatırlatmaktadır. Bireyin, herkesi veya her davranıĢı değil, belirli ölçüde
zaten kendisinde bulunan, kendisine benzeyen davranıĢı taklit etmesi
gibi, birey kitle iletiĢim araçlarından aldıklarını da benzer Ģekilde kendi
çıkar ve rollerine uygun bir hale sokmaktadır. Dolayısıyla bireyin de kitle
iletiĢim aracıyla bir etkileĢim sürecine girdiği, pasif ve sürekli etki altında
olmaktan ziyade, etkilendiklerinden kendisine uygun Ģekilde bir yeniden
üretim yaptığı görülmektedir. ―Klasik yaklaĢımların, izleyicinin kitle
iletiĢim araçlarında yer alan verileri medyanın onun isteği doğrultusunda
değerlendirdiği söylemi yerine kullanımlar ve doyumlar, izleyicileri,
medya endüstrisi tarafından davranıĢları kontrol edilen pasif yaratıklar
olarak görmez‖ (Küçükkurt vd.,2009:37).
Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı bireylerin ihtiyaçlarını karĢılamak
adına kitle iletiĢim araçları ile nasıl bir iliĢki kurduğunu, bu iliĢkiyi
güdüleyen kaynakları ve bireyin uğradığı olumlu veya olumsuz sonuçları
ortaya koymayı hedefler (Özçetin,2010:15). Bunu yaparken de bireysel
nitelikler için psikoloji; sosyal sistem ve bunun etkileri için sosyoloji
alanlarından faydalanılmıĢtır (Ayhan ve ÇavuĢ,2014:36). Bu yaklaĢım
üzerine yapılan pek çok akademik çalıĢma mevcuttur. Örneğin
öğrencilerin medyaya bağımlılık derecesini belirlemek amacıyla kitle
iletiĢim araçlarının takip edilme sıklığını ve güncel bilgi kaynaklarını
öğrenmeyi hedefleyen bir çalıĢmada takip edilen medya organları olan
televizyon, internet ve gazetenin sıklıkla takip edildiği görülmüĢ,
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öğrencilerin medyaya büyük oranda araçsal anlamda bağımlı olduğu
ortaya konulmuĢtur (Küçükkurt vd.,2009:46-7). BaĢka bir çalıĢmada ilgili
yaklaĢım üzerinden sosyal medya bağımlılığı incelenmiĢ, sosyal medya
kullanımının altında yatan güdünün sosyalleĢme ve çevre edinme olduğu
ortaya konulmuĢ ve böylece sağlanan doyumun sosyalleĢmek dürtüsü
olduğu ifade edilmiĢtir (Akçay,2011:157-8). Yine, gençlerin sosyal
medya kullanımı kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımı bağlamında
inceleyen bir baĢka çalıĢmanın sonucu ise Ģu Ģekildedir:
―…doyumlar kategorisi… sosyal etkileĢim, bilgi
arama/ulaĢma/paylaĢma, zaman geçirme, eğlence, rahatlama,
düĢüncelerin ifadesi/ iletiĢim, kullanım kolaylığı/ rahatlığı,
gözetleme/gözetim ve beğenilme/ takdir edilme olarak
ayrıĢtırılmıĢtır. Tüm bu kullanımlardan ve belirlenen
kategorilerden öne çıkan, öğrencilerin en çok Instagram'ı
kullandıkları ve eğlence, zaman geçirme, gözetleme
doyumlarını elde ettikleridir. Twitter haber alma, haberdar
olma amaçlı kullanılmakta ve gençler de Twitter'dan
haberleri ve gündemi takip etmektedirler. Facebook
kullanımı … gençler arasında azalmakla beraber, sosyal
etkinliklerden ve okul aktivitelerinden haberdar olmaları
açısından önem kazanmaktadır‖ (Üçer,2016:22).
Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımına göre Facebook uygulamalarının
incelendiği bir baĢka çalıĢmada, Facebook‘un sağladığı doyumun ―eski
bağları kurmak /güçlendirmek‖, ―fayda sağlamak‖ ve ―zevkli vakit
geçirmek‖ olduğunu saptanmıĢtır (Alikılıç vd.,2013:40). Bu yaklaĢım
özelikle sosyal medya kullanımında, sosyal medyanın sağladığı doyum ve
motivasyon kaynaklarının öğrenilmesi bakımından önemli veriler
sunmaktadır. Çünkü kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımında izleyici
merkezi bir konumdadır. Ġzleyicinin izlediklerini kendi kültürel ve
bireysel konumuna uygun olarak seçmesi, bireyin özgür tercihine ve
maruz kaldıklarının sorumluluğunu da alması gerekliliğine iĢaret eder.
Öte yandan kitle iletiĢim araçlarından hangisini ne Ģekilde kullanacağı
konusunda tercih hakkı bulunan birey, tamamıyla bağımsız bir seçici
konumunda da değildir. Bu yaklaĢım, kitle iletiĢim araçları karĢısında
etkilenen izleyiciyi, bir etkileĢim yaratan aktif izleyici konumuna
getirmesi bakımından önemlidir. Bununla birlikte, özelde sosyal medya
genelde ise tüm kitle iletiĢim araçlarının izleyiciyi manipüle etme gücünü
küçümsemesi bakımından da eleĢtirilebilir.
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1.5.2.

Paul Lazarsfeld’ın Ġki AĢamalı ĠletiĢim AkıĢı Modeli

Neolle-Neuman Suskunluk Sarmalı Teorisi‘nde ortaya koyduğu, 1972
Almanya Federal Seçimleri sonuçlarına dayanan ve kararsızların yükseliĢte
olan partiyi seçmeleriyle sonuçlanan duruma benzer bir süreç, 1980 ABD
BaĢkanlık Seçimlerinde yaĢanmıĢtır. Lazarsfeld ve arkadaĢları The People‘s
Choice (1944) isimli ilk seçim araĢtırmasında, kararsızların yükseliĢte olan
partiyi seçmelerini bandwagon (gözde olana yönelme) kuramıyla
açıklamıĢlardır (Ġrvan;1997:424). Lazarsfeld bu çalıĢmasında Ġki AĢamalı
ĠletiĢim AkıĢı Modelini ortaya koymuĢtur. Bu modele göre medya bireyleri
doğrudan değil, kanaat önderleri (opinion leaders) aracılığıyla etkilemektedir.
KiĢisel nüfuz (bireyin etkisi, yarattığı izlenim), kitlesel iletiĢim alanında dahi,
hala hesaba katılması gereken önemli bir güçtür (Katz,2006:264). Medya
aracılar üzerinden dolaylı bir etki uygularken, bu aracıların da ilgili mesajları
medyadan seçerek aldığı ve birincil iliĢki içerisinde olduklarına empoze
ettiği görülmüĢtür. Bu etkileme ve etkilenme sürecinde yeniliğin ve
dolayısıyla fikirlerin yayılmasında ortaya çıkan etki akıĢı için, Tarde‘ın taklit
teorisinde de kullandığı bir sosyal psikoloji kavramı olan kiĢiler arası
etkileĢim ön plana çıkmaktadır. Medya ve izleyiciler arasındaki karĢılıklı
etki, Katz‘ın Kullanımlar ve Doyumlar YaklaĢımı öncesinde yok sayılmakta
ve yapılan çalıĢmalarda ön kabul olarak kabul edilmekteydi. Bunun
sonucunda etkileyenin farkında olmadan etkilendiğinin ortaya konulması
imkânsız hale gelmektedir. Katz bu karĢılıklı etkileĢim için dört katmanlı bir
masa ifadesini kullanır (Katz,2006:268):
ġekil 1. Katz‘ın KarĢılıklı EtkileĢim Katmanları
A, B’yi etkiliyor
B etkilendiğinin
farkında mı?
Evet
Hayır

A etkilediğinin farkında mı?
Evet
Hayır
Razı Olunan Hakimiyet
Manipülasyon

Taklit
BulaĢma (tesir)

YalnızlaĢan bireylerin kitle iletiĢim araçları karĢısında daha kolay
etkilenir hale gelmesine (IĢık,2014:29) benzer Ģekilde, bireylerin birincil
iliĢkiler kurduğu kiĢilerden daha fazla etkilenmesi taklidin
yayılmasındaki önemli etkenlerdendir.
Lazarsfeld grup veya ailelerdeki öncü fikirlerin, birinci derece
yakınları üzerinde medyadan daha fazla bir etkiye sahip olduğunu ortaya
koymuĢtur. Dolayısıyla bireyin bağımsız değil çevresindeki ve en
yakınındaki fikir ve normlar tarafından Ģekillendirildiği görülür. Medya
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bireylerin ne düĢüneceğini değilse de ne hakkında düĢüneceğini
belirleyen gücü elinde tutarken (Ġrvan,1997:431); bireylerin tamamen
bağımsız ve kendi yargılarıyla karar aldıklarını düĢünmek bir
simülasyondan ibarettir. Tarde, tam bu nedenle toplumun taklit, taklidin
ise bir uyurgezerlik türü olduğunu belirtir ve grubun hipnoz edici
gücünün bireyler üzerinde, kendilerine telkin edilen düĢünce ve arzuların
sanki kendilerinden kaynaklanmıĢ olduğu hissine kapılmalarını
sağladığını iddia eder (Çebi,2013:4). Taklit, bu aĢamada kritik önemdeki
aktarıcı mekanizmadır. Medyanın etkisindeki fikir liderleri etrafını
yönlendirirken, cemaat liderinin mensuplarına telkini gibi bir yayılma
etkisi yaratır. Yönlendirilenler arasındaki taklit davranıĢı Lazarsfeld‘in
kuramındakine benzer Ģekilde, medyanın etkisi altında olabileceği gibi
inanç benzeri bir toplumsal ortaklık türü tarafından da motive ediliyor
olabilmektedir. Lazarsfeld‘in seçim çalıĢması sonrasında ortaya çıkan
The People‟s Choice yazılırken, Tarde‘ın görüĢlerinden bihaber olduğunu
yazarlar bizzat açıklamıĢ, metodolojik olarak kullanılan yöntemin
Tarde‘ın görüĢleriyle paralel olduğu sonradan yazarlarca ortaya
konulmuĢtur (Katz,2006:267).
1.5.3.

Guy Debord ve Gösteri Toplumu

Debord gösteri toplumu ile tüketim toplumunu kast etmiĢ ve
―Lefebvre‘in metanın gösterisel değerinin ön plana çıkması‖ ile ilgili
söylemlerinin etkisi altında kalmıĢtır (Kaya,2017:819). Debord‘un
yaklaĢımı modern kapitalist sistemi eleĢtiren yönleriyle ekonomi alanına
ait olmakla birlikte, gerek tüketimi açıklarken kullandığı gösteri kavramı
gerekse de sitüasyonist hareketin kurucularından olarak sanat alanında
ortaya koyduğu görüĢler ve son olarak da sinemacı kimliği nedeniyle
iletiĢim teorileri baĢlığı altında ele alınmıĢtır.
Debord‘un yaklaĢımı tüketimin bir gösteriĢ ve statü ispatı olmasının
ötesinde, onun egemenliği ele geçiren, toplumu denetleyen, bireyleri
manipüle eden bir gerçeküstülük olduğunu ortaya koyması bakımından
önemlidir. Metanın tüketiminde gösteriye verdiği yerin, meta üretimin yerini
aldığını belirten post-Marksist görüĢleri ile Debord, üreticinin kendi ürününe
yabancılaĢmayı sürdürdüğünü belirterek klasik Marksist görüĢlerini de
korumaya devam etmiĢtir. Fakat artık tüketmenin ve yabancılaĢmanın çeĢitli
katmanlar ve egemenlikler arasında sürdürüldüğünü ve yeni Kapitalizmin
iĢçileri mutlu edecek boĢ zamanlar icat ederek gösteriler için alanlar ve
zamanlar yarattığını gözden kaçırmamak gerekir. Debord sanayi devrimine
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tanıklık eden bir Marksist değil, modern çağın dönüĢümlerine tanıklık eden
bir post-Marksist olarak, bireylerin özgür seçimlerinin üzerinde
Baudrillard‘ın simülasyon benzeri bir takım aracılar, katmanlar ve iktidar
odakları görmektedir. Buna bağlı olarak, tüketilen metanın ihtiyaç kaynaklı
olmadığının fark edilmesinin ötesinde, tüketme biçimleri de belirlenmekte,
sunulmakta ve bu sunumlar tüketiciler tarafından kabul görerek taklit
edilmektedir. Debord‘un tüketimdeki gösteri kavramı, günümüz yeni
kamusal alanları olan sosyal medya mecralarındaki ―sunum‖lara karĢılık
gelmektedir: birbirine benzeyen fakat her tüketicinin kendini en özel ve en
kreatif bulduğu, tüketim öncesinde diğerlerinin beğenisine sunulanlar
gösterinin ta kendisidir.
Tüketim kimlik tanımlaması, statü göstergesi, diğerleri için ifade
edilen anlam; medya, iktidarlar ve yüksek kar marjına sahip firmaların
manipüle eden eylemleri ve dürtüleri yöneten stratejileri tarafından
belirlenmekte ve ―reklamlar daha fazlasını istememiz için yem olarak
kullanılmakta;
açgözlülük
hepimize
altın
tepside
sunulmakta‖(Bauman,2014:25) iken, davranıĢlarımızın bize daha
önceden sunulan ve inandırılan ön kabuller tarafından belirlendiğini yok
sayıp, ekonomik davranıĢlarımızı bireysel olarak seçtiğimizi ve bunu
yaparken de ―rasyonel‖ olmamız gerektiğini iddia etmek simülasyonun
kendisidir. Fakat Debord bu eleĢtirinin ötesinde, yalnız tercihlerin değil
tüketim biçimlerinin de nasıl birer gösteriye dönüĢtüğünü ve bu gösteriyi
sunanların kendi gerçeklerine ve metanın gerçek görüntüsüne karĢı nasıl
yabancılaĢtıklarını açıklamaktadır. Gösterinin biçimsel Ģekillenmesinde
kutsallığın önemli bir payı vardır. Debord bu kutsallığı Gösteri Toplumu
(1967)‘na Feuerbach‘dan bir alıntıyla baĢlayarak ortaya koymaktadır:
―Çağımızın... tasviri nesneye, kopyayı aslına, temsili
gerçekliğe, dıĢ görünüĢü öze tercih ettiğinden kuĢku yoktur...
Çağımız için kutsal olan tek Ģey yanılsama, kutsal olmayan
tek Ģey ise hakikattir. Dahası, hakikat azaldıkça ve
yanılsama çoğaldıkça çağımızın gözünde kutsal olanın
değeri artar, öyle ki bu çağ açısından yanılsamanın had
safhası, kutsal olanın da had safhasıdır‖ (Debord,1996:13).
Gösterinin kutsallıkla olan iliĢkisi, bireylerin inanma derecesini
artırmaktadır. ―Gösteri, varoluĢ koĢullarındaki pratik değiĢiklikler
dahilinde bilinçsizliğin korunmasıdır. Gösteri, kendi kendisinin ürünüdür
ve kurallarını kendisi koyar: O bir sahte-kutsaldır‖ (Debord,1996:20).
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Elde ettiği gerçeklikle sahte kutsal, kendisine inanan ve birbirini taklit
eden toplumlar yaratır. ―Artık yaĢam mutlak reddini, sahte cennetini
gökyüzüne havale etmeyip, bunları kendi içinde barındırmaktadır‖
(Debord,1996:18). Gösterideki temsili kiĢi ünlülerdir. Bu kiĢiler belirli
imajları somutlaĢtıran, ―görünüĢte yaĢamanın uzmanı‖ olmanın yanı sıra,
―çeĢitli yaĢam tarzlarını ve toplumun kavrayıĢ tarzlarını canlandırmak
için vardırlar‖ ve ―olağanüstü bir Ģekilde üste çıkarılan yan ürünlerini -…
karar ve tüketimi, iktidarı ve tatilleri- taklit ederek toplumsal emeğin
ulaĢılmaz sonucunu temsil ederler‖ (Debord,1996:34-5). Tatiller
kapitalizmin yarattığı ve iĢçilerin kendilerini, bulundukları koĢullara
yabancılaĢarak, özlemini kurduğu yaĢam biçimine aitmiĢ gibi
hissetmesini sağlayan yan ürünlerdir. Bu zaman dilimleri gösterinin
sürekliliğini sağladığı gibi, bireylerin kendilerine sunulan imgeleri
izlemeleri, öğrenmeleri ve taklit etmeleri için gereken zamanı da yaratmıĢ
olur. Yaratılan sanal gerçeklik benliği zedelerken, ortaya ihtiyaçlar
çıkmaktadır:
―Tüketicinin hissettiği taklit ihtiyacı, kesinlikle, onun
temel mahrumiyetinin bütün görünüĢleri tarafından
ĢartlandırılmıĢ çocuksu bir ihtiyaçtır. Gabel'in tamamen
farklı bir patalojik düzey için kullandığı tabirle söylemek
gerekirse, ‗temsile duyulan anormal ihtiyaç, burada,
varoluĢun sınırında kalmıĢ olmanın verdiği azap verici bir
duyguyu telâfi etmektedir‘‖(Debord,1996:115).
Debord hem taklit davranıĢının içinde bulunduğu gösteri sürecini hem
de tüketim davranıĢının basit tercihlerden daha ileri anlamlar içerdiğini
ortaya koymuĢtur.
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GĠRĠġ
Evrende değerli bir varlık olan insan, yaratılanların en Ģereflisi ve
Allah‘ın halifesi (Bkz. el-Bakara, 2/30; el- Enam, 6/165) olma vasıflarına
layık görülmüĢtür. BaĢıboĢ bırakılmayan insan, sorumlu bir varlık olma
özelliğine sahiptir. (Bkz. ez-Zâriyât, 51/56) Ġnsan, sorumlu bir varlık
olduğu için, kendisine sorumluluklarını hatırlatacak görevlilerin olması
gerekecektir. Bu durum, onun sorumluluklarının farkında olmasının
yanında olgunlaĢması için de gereklidir. Bu sebeple Yüce Allah, insanı
kötü özelliklerden arındırıp kemal sıfatlara ulaĢtırmak amacıyla
Peygamberler ve Kitaplar göndermiĢ, böylece insanın önünde kâmil olma
yönünde bir yol açılmıĢtır. (Kirazoğlu, 1968: 30)
Son Peygamber olarak bütün insanlığa gönderilen Hz. Muhammed
(sas), Ġslam‘ı tebliğ etmek için Allah tarafından görevlendirilmiĢtir.
O‘nun tebliği akıllara ve gönüllere hitap etmiĢtir. Nitekim onun getirdiği
din olan Ġslam, coğrafi bakımdan birbirine uzak ve çeĢitli milletlere
mensup, değiĢik geleneklere sahip insanları manevi bağlarla birbirlerine
bağlamıĢtır. (ġurefa, 1971: 195) Resûlullah‘ın (sas) örnekliğinde (Ece,
2019: 310) dinin temel ilke ve prensipleri vaz‘ edilmiĢ, bu ilke ve
prensipler Ġslam ümmetini inĢa ettiği gibi, devamlılığını da sağlamıĢtır.
Müslümanların bağlanmıĢ oldukları ve bu dinin temelini oluĢturan iki
ana kaynak vardır: Ġslam‘ın özünü oluĢturan Kur‘ân-ı Kerim ve Hz.
Peygamber‘in (sas) Sünneti. Ġslam‘ın ikinci ana kaynağı olan sünnetin
sözlü aktarımı mahiyetinde olan hadislerin dinî bakımdan önemi
bilinmektedir. Hz. Peygamber‘in (sas) getirdiği Ġslam dini inĢa edilirken,
Kur‘ân ayetleri ile beraber onların beyanı maksadıyla îrâd edilen hadisler,
temel dayanak noktası olmuĢtur. Hadislerin tespiti ve sıhhatinin yanı sıra
muhtevasının anlaĢılması da ilk dönemlerden bu yana ümmetin önünde
bir problem olarak durmuĢtur. Bu amaçla hadis âlimleri, hadisleri anlama
gayesiyle ġerhu‘l-hadis, Garibü‘l-hadis, Esbâbu vürûdi‘l-hadis,
Muhtelifu‘l-hadis vb. bazı ilim dallarını meydana getirmiĢlerdir.
Hadisleri anlama problemi günümüzde de devam etmektedir. Bu
problemin bir çeĢidi de hadisleri bağlamından kopararak anlamaya
çalıĢmaktır. Bu açıdan bağlam, bazen hadislerin anlaĢılmasının kilit
noktası iĢlevini görmektedir. (GeniĢ bilgi için bkz. Agitoğlu, 2015)
Rivayetleri bağlamından kopararak anlama veya sunmanın, hükümlere
delil getirme yanında Ġslam‘a davet noktasında da sorun teĢkil edeceği
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unutulmamalıdır. Bu çalıĢmada, bağlamına dikkat ederek hadislerin
sunulmasının önemi üzerinde durulacaktır. Bağlamı göz ardı etmenin
bazen hadisleri maksadından uzaklaĢtıracağı, yanlıĢ anlama ve isabetsiz
yorumlara sebep olabileceği vurgulanarak, bu hususun özellikle davet dili
açısından ehemmiyeti örnek bazı rivayetler eĢliğinde ele alınacak ve
değerlendirilecektir.
1.ĠSLAM’DA DAVET VE ÖNEMĠ
Davet kelimesi Arapça‘da masdar olup ―çağırmak, seslenmek,
adlandırmak, dua veya beddua etmek, ziyafete çağırmak, propaganda
yapmak‖ gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca davet aynı kökten bir isim
olarak ―ziyafet yemeği, dava, Ģiâr‖ gibi mânalarda da kullanılmıĢtır.
Günümüzde ise aynı kelime ―propaganda, reklam ve misyonerlik‖
anlamlarında kullanılmaktadır. (Ġbn Manzûr, 1414: 14/257-258; Ġbnü‘lEsîr, 1979: 2/120; Râgıb, Trs.: 169-170; Cilacı, 1983: 3) Kur‘ân-ı
Kerîm‘de davet kelimesi altı âyette geçmekte olup, aynı kökten değiĢik
türevlerinin 205 defa kullanıldığı belirtilmiĢtir. (Çağrıcı, 1994: 16-19)
Davet ve türevleri, âyet ve hadislerde Ġslâm‘a ve Ġslâmî ilkelerin
uygulanmasına çağrı yanında Allah‘a yakarma (el-Bakara 2/186; Yûnus
10/89; er-Ra‗d 13/14; Buhârî, ―Daʿavât‖, 26; Müslim, ―Îmân‖, 334),
insanların dirilip mahĢerde toplanmaları için kabirlerinden çağırılmaları
(er-Rûm 30/25), ziyafet ve yemeğe çağırma (Buhârî, ―Nikâh‖, 72;
Müslim, ―Nikâh‖, 107, 110) gibi değiĢik anlamlarda da kullanılmıĢtır.
(Çağrıcı, 1994: 16-19) Aslında bir bakıma Kur‘ân bütünüyle davetin
konusunu teĢkil etmektedir. (Musayev, 2014: 246)
Bilinen meĢhur anlamıyla davet, insanları hayır ve kemale eriĢtirmek
için iyiliklere yöneltip kötülüklerden uzaklaĢtırarak Allah‘ın yoluna
çağırmaktır. BaĢka bir manasıyla Ġslam‘ın yeryüzüne gönderilmiĢ bir
mektubudur. Ġnsanlara bir hediye olduğu gibi, Allah tarafından ilan
edilmiĢ olan dosdoğru yola bir çağrıdır. Davet, Allah‘a inanmaya,
Peygamberlerin getirdikleri esasları tasdik etmeye ve onlara itaat etmeye
vesiledir. (https://mawdoo3.com/ًًمفهىم_الدعىة_لغة_واصطالحا
EriĢim:
30.10.2019)
Ġslam davetinin ortaya çıkıĢı, insanlık tarihinde büyük bir hadise
olduğu gibi açık bir değiĢime kapı aralamıĢtır. Zira Allah, bir fetretten
sonra cahiliye karanlığında kalmıĢ ve dalalete saplanmıĢ insanları
kurtarmak üzere Hz. Muhammed‘i (sas) göndermiĢtir. Onun yaptığı ilk iĢ,
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kendisine verilen risâlet görevini ilan ve tebliğ etmek olmuĢtur. (Bkz. elHicr, 15/94; el-Mâide, 5/67) Bu yeni dine çağrı, onun yayılması için
temel esaslarının anlatılması, savunulması gayesiyle insanlara hitap
etmeye dayanmaktadır. Bu iĢ, kaynak olarak Kur‘ân ve Sünnetten
beslenmiĢtir.
(https://www.alukah.net/literature_language/0/104832/
EriĢim: 30.10.2019)
Ġnsanlık tarihi boyunca her devirdeki inkârcıların, kendilerine
gönderilen Peygamberler ve getirdikleri din hakkındaki itirazlarının ve
ortaya koydukları bir takım iddiaların asıl nedeni, getirilen delillerin
yetersiz gelmesi olmayıp, inkârcı tutumlarının arka planındaki kibir,
kıskançlık, önyargı, cehalet, ahlaksızlık, makam ve servet düĢkünlüğü
gibi hasletlerdir. (Tütüncüler: 2015: 87)
Ġslam‘a davetin fazileti, Allah‘ın bizzat bu iĢi üstlenmesinden
kaynaklanır. (Bkz. Yunus, 10/25) Ġslam daveti, peygamberlerin öncelikli
görevidir. (Bkz. en-Nahl, 16/36) Bu yönüyle Ġslam davetçileri de Hz.
Peygamber‘in
gerçek
tâbileri,
mirasçıları
ve
misyonunun
taĢıyıcılarıdırlar. (Bkz. https://www.alukah.net/sharia/0/113903/ EriĢim:
30.10.2019)
Dalâlet ve sapkınlıkların çoğaldığı, ilhâd ve fesâdın kol gezdiği,
toplumların cehalet ve fakirliğini kullanarak yapılan misyonerlik
faaliyetlerinin yoğunlaĢtığı, Müslümanlar arasında Ġslam itikadına zarar
veren fırka ve ekollerin çalıĢmalarının arttığı çağda, Allah yoluna davet
etmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. (Bkz.
https://www.alukah.net/sharia/0/113903/ EriĢim: 30.10.2019)
Ġslâm davetini Hristiyan misyonerliğinden farklı kılan husus, Ġslâm‘da
Allah ile kul arasına herhangi bir vasıtanın sokulmaması ve bir ruhbanlık
sınıfının bulunmayıĢıdır. Ġslâm‘da Allah ile kul arasında aracı bir sınıf
veya teĢkilâtın bulunmayıĢı Ġslâm dünyasında misyonerlik müessesesinin
doğmasını önlemiĢ ve davetin ferdî bir görev olarak yürütülmesine neden
olmuĢtur. Ġslâm daveti, böylece Hıristiyan misyonerlik kurumunun
aksine, müstemlekecilik ve sömürü gibi siyasî ve ekonomik art niyetler
taĢıyan organize bir hareket olmaktan uzak kalmıĢtır. (Çağrıcı, 1994: 1619) Müslümanların en az Hristiyan misyonerler kadar davet dilini
önemsemeleri gerekir. Tabi Ġslam‘daki davet ile Hristiyanlıktaki
misyonerlik arasında -yukarıda da belirtilen- farklılıkların olduğu akıldan
çıkarılmamalıdır. (GeniĢ bilgi için bkz. Ertorun: 2011)
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―Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder,
kötülükten men eder ve Allah‟a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı
elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama
pek çoğu fâsık kimselerdir.‖ (Âl-i Ġmrân, 3/110), “Allah‟a çağıran, salih
amel işleyen ve “Kuşkusuz ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel
sözlü kimdir?” (Fussilet, 41/33), “(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna,
hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et.
Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O,
doğru yolda olanları da en iyi bilendir.” (en-Nahl, 16/125) gibi ayetler,
hem dine davetin bir sorumluluk ve yükümlülük olduğuna hem de
davetin en güzel bir biçimde yapılıĢ yöntemine iĢaret etmektedir.
Dine davet söz konusu olduğunda daha da önemli hale gelen yumuĢak
huyluluk, muhataba değer verme ve anlayıĢ gibi hasletlerin önemi izahtan
varestedir. (GeniĢ bilgi için bkz. Reysunî, Trs.) Ġslam‘a davet; bireyden
baĢlayan, çevreyle devam eden ve tüm insanlığı kuĢatan büyük ve
mukaddes bir görevdir. Bu mana ile davetin kapsamı iyice
geniĢlemektedir. Nefis terbiyesi, akraba ile irtibat, çocuk eğitimi,
arkadaĢlara nasihat, muhtaçlara iyilik yapma, insanları hayra teĢvik etme,
kötülükten sakındırma vb. güzel hasletlerin yayılması, kötülüklerin de
aĢamalı bir Ģekilde azalması gibi hususlar bu kapsama girmektedir.(Çelik,
2012: 124)
Müslüman; kapitalist, rasyonalist, pozitivist, vb. batı kaynaklı fikir
kalıplarıyla sorunlara çözüm bulamaz. Çözüm Kur‘ân ve Sünnet'in
aydınlık çehresindedir.(Bican, 2015: 434) Ġnsanlar dertlerine çareyi bu iki
kaynaktan beslenerek üretebilirler.
Bizleri Allah‘ın mesajıyla buluĢturan Peygamberlerin en asli görevleri
tebliğdir. Tebliğ ile irĢad, insanları eğitme gayesi güder. ġüphesiz
peygamberler, Allah'ın özel olarak seçip gönderdiği kiĢilerdir. Bu
peygamberler aracılığı ile ilahi emirler insanlara ulaĢtırılmıĢtır. Âlimler,
Peygamberlerin varisleri olarak kabul edildiğine göre (Buhârî, ―Ġlim‖, 10)
onlardan sonra dinin nurunu âlimler devam ettireceklerdir. Peygamberler
tebliğ ve irĢad için hangi yöntemi kullanmıĢlarsa, mübelliğ ve mürĢid
âlimler de ayı metodu kullanmıĢlardır. (Ġnan, 1991: 63-64)
Bütün din ve inançlar temel bir iletiĢim aracı olarak insan unsuruna
önem verir. Bu yüzden baĢkasına ulaĢmayı kendisi için özel bir görev
sayan her Müslüman aynı zamanda ―davetçi‖ kimliğine de sahiptir.
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Ġslam‘ın tarihte çok etkin olduğu dönemlerde davetçilerin büyük
katkılarının olduğu unutulmamalıdır. (Aytepe, 2017: 196)
Ġslâm, sadece insanların hür iradeleriyle kendisini kabul etmelerini
ister. Çünkü temyiz gücüne sahip bir kimse aklını ve vicdanını,
önyargılarının ve hevâsının esaretinden kurtarırsa, Ġslâm‘a dâvete
icabette zorlanmayacaktır. Bu gerçek Kur‘an-ı Kerim‘de Ģöyle belirtilir:
―Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden
ayrılmıştır‖. (el-Bakara, 2/256) Ġslâm‘ı kabul etmenin, bir kalp ve irade
iĢi olduğunu bildiren âyetlerden birkaçı da Ģunlardır: “Ve de ki: Hak,
Rabbinizdedir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin”; (elKehf, 18/29) “O hâlde Resûlüm, öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt
vericisin. Onların üzerinde zorba değilsin”; (GaĢiye,88/21-22) “Hayır!
Şüphesiz bunlar (âyetler) öğüttür. Dileyen ondan (Kur‟ân‟dan) öğüt
alır”.(Abese, 80/11-12) (Polater, 2005: 144)
Tebliğ ile beraber irĢad kavramı da dikkat çekmektedir. Dini
hükümlerin tebliği ve ilahi emirlerin talimi demek olan irĢad, önemli ve
kutsal bir görevdir. “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten
men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.” (Âl-i
Ġmrân, 3/104) ayeti bu gerçeği belirtmektedir. ―Âlimler, Peygamberlerin
varisidir.‖ (Buhârî, ―Ġlim‖, 10) hadisi de din hizmetlerinde bulunan
herkesin irĢad ve tebliğ mesleğini, bütün mesleklerden üstün tutmak için
görevlendirildiğini ortaya koymaktadır. Ġnsan, çevresindeki her türlü
telkin ve tesire açık olduğundan, irĢadsız ve öğütsüz bırakılması, doğru
yoldan sapmasına sebep olabilir. Hz. Peygamber‘in ―Kalp çöl ortasında
bulunan bir kuĢ tüyüne benzer ki, rüzgarlar onu mütemadiyen çevirirler.‖
(Ġbn Mâce, ―Mukaddime‖, 10) hadisi de bu gerçeğe dikkat çekmiĢtir.
(Mustafayeva, 2014: 258)
Ġnsanî ve Ġslamî olgunluğa eriĢmek için tebliğ ve irĢadın gerekliliği
malumdur. Nitekim tasavvuf tarihinde de tarikat ve tekkelerin her birinin
irĢâd faaliyeti bakımından belli usûl ve kâideleri esas aldıkları
görülmektedir. (Aydın, 2014: 348)
Allah, öğretmen olarak gönderdiği elçisi Hz. Muhammed‘e
Dârimî, ―Mukaddime‖, 32; Ġbn
Mâce, ―Mukaddime‖, 17)
insanları
eğitmek için bir program sunmuĢtur. Ġslam eğitim sisteminin temel
taĢlarını oluĢturan bu program tebliğ, davet ve terbiyeye dayanır.
(Musayev, 2014: 241)
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Günümüzde çok ileri seviyeye gelmiĢ haberleĢme araçlarına
bakıldığında, bugün insanının nasıl bir tesir altında olduğu görülür.
Müslüman kiĢiler de bu olumsuz telkinin tehdidi altındadır. “Rabbimiz,
hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet
bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.” (Âl-i Ġmrân, 3/8) ayeti de yine bu
gerçeğe iĢaret eder. (Mustafayeva, 2014: 258)
Müslümanın üstün ahlaki meziyetlerini ve dürüst yaĢayıĢını gören
insanlar, bu meziyetlerin kaynağının dinden geldiğini öğrendiği zaman,
dine karĢı en azından olumlu bir tavır sergiler. Aynı Ģekilde Müslüman
toplum arasında da aynı yolla iyi hasletlerin geliĢmesine sebep olunabilir.
Hareketlerimizin birbirimize tesir etmesi sosyolojik bir gerçektir.
Eğitimde de örnek olma konusu büyük bir yer iĢgal eder. Hz. Peygamber
(sas), dünyanın ahlaken ve inanç bakımından en bozuk toplumundan en
hayırlı bir nesil yetiĢtirmeyi baĢarmıĢtır. (Baltacı, 1976: 120) Topluma
din terbiyesi vermeye çalıĢan ve onları ahlaken eğitmekle yükümlü olan
kimselerin bu kurallara evvela kendilerinin uyması gerekir. Zira ahlakı
diğer disiplinlerden ayıran önemli bir nokta vardır. O da ahlakta teorinin
değil, pratiğin önemli olmasıdır. Yani, ahlakta esas olan ahlak ve faziletin
sadece bilgisine değil, aynı zamanda bunların kendisine sahip olmaktır.
Fazilete sahip olmak ise faziletli hareket etmekle mümkündür. Nitekim
tebliğ ve irĢad ile görevlendirilen din görevlisinden istenen de erdemli bir
Ģekilde hareket etmesidir. (Sevgin, 1979: 135)
ĠrĢad ve tebliğ görevi, vazifelerin en mukaddeslerindendir. Zira Yüce
Allah en seçkin kullarını bu vazife ile görevlendirmiĢtir. Kur‘ân bizden;
iyiye davet eden, kötülüklerden sakındıran, organize olmuĢ bir topluluk
bulundurmamızı emretmektedir. Böylece Kur'an ve Sünnetin
sorumluluğundaki bir anlayıĢla günümüz koĢullarına uyarlanmıĢ düzenli,
donanımlı ve geçmiĢin mirasını da kullanarak Ġslam'ın sevgi üzerine
kurulu mesajını insanlara iletebilmek kolaylaĢacaktır. (DemirbaĢ, 2008:
440)
Ġslam‘a davet eden herkes, savunduğu Ģeyleri ispat ve iknaya muktedir
olmalıdır. Ġlmin inceliklerine vakıf bir bilgi birikimi ve basirete sahip
olunmalı ki, Ġslam'ın bir fıtrat dini olduğu ortaya konabilsin. Ġslam'ın yüce
çağrısını evrensel değerlerle uzlaĢtıran bir strateji olmalı ki, günümüz
Ģartlarına uygun söylem ve düĢünceler üretilebilsin. (DemirbaĢ, 2008:
441)
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Yukarıda zikredilen hususlar muvacehesinde Ģu gerçeği vurgulamak
mümkündür. Ġslam‘da davet müessesesinin gerekliliği ve devamlılığı her
zaman göz önünde bulundurulmalı, davet faaliyeti önemine binaen her
zaman güncellenerek yerine getirilmelidir.
2. DAVET DĠLĠ NASIL OLMALI?
Önceki bölümde Ġslam‘da çok önemli bir yere sahip olan davet
müessesesinin ortaya çıkıĢı, temel kaynaklardaki yeri ve ehemmiyeti
üzerinde duruldu. Bu kısımda ise davet dilinin nasıl olması gerektiği
hususu vurgulanacaktır.
Bütün dinler, kendisine tabi olacak mensuplar aramıĢ ve insanları
kendi yoluna davet etmiĢtir. Bu davet, özellikle ilahi dinlerde,
Peygamberlerin önderlik ettiği bir sistemle yapılır. Ġslam‘a davet de böyle
baĢlamıĢtır. Hz. Peygamber‘in Allah‘tan getirdiği bu din, onun önderliği
ve örnekliğinde tebliğ edilmiĢ, daha sonra baĢta ashâb-ı kiram olmak
üzere, nesilden nesile aktarılmıĢ ve böyle devam etmiĢtir.
Ġslam‘a davetin beĢ devresi olduğu belirtilir. Birinci devre, Nübüvvet
devresidir. Davetin ikinci devresi, yakın hısım ve akrabayı uyarma
devresidir. Üçüncü devre, kendi kavmini uyarma devresidir. Davetin
dördüncü devresi, kendilerine daha önce, uyarıcı gelmemiĢ Arap
kavimlerini uyarma devresidir. BeĢinci devre ise kıyamete kadar,
cinlerden ve insanlardan, kendilerine davet eriĢebilecek olanları, uyarma
devresidir. (Köksal, 1990: 83.) Nitekim bu durum, Ġslam‘ın
evrenselliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Hz. Peygamber, Mekke döneminde engelleri aĢma baĢarısını
göstermiĢtir. Bu baĢarıda vahyin rehberliği dıĢında mucizevi unsurların
katkısı neredeyse yok gibidir. Burada öne çıkan husus, onun kendisini
helak edercesine gösterdiği gayret ve sabırdır. Hayatında aranması
gereken asıl mucizenin, bu eĢsiz davet mücadelesi olduğu
vurgulanmaktadır. (Ersoy, 2016: 335) Sözlerindeki akıcılığı ve insanları
etkileme sanatı ile tebliğ yapmıĢ ve onları gönülden etkilemeyi
baĢarmıĢtır. Hatta müĢrikler bile onun sözlerindeki inceliği anlamıĢ ve
inanmadıkları halde etkilenmiĢlerdir. Hz Peygamber‘in bu davet metodu
insanları bu Ģekilde etkilediği gibi kendisinden sonra gelen tebliğcilere de
örnek teĢkil etmiĢtir.
Daha önce de ifade edildiği gibi davet, tebliğ ve irĢadı içine alacak
geniĢ bir kavramdır. Duruma göre davetin hükmü değiĢebilir. Ortamın ve
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Ģartların müsait olmadığı durumlarda sakıncalı olacaksa uygun ortam ve
Ģartlar beklenebilir. Ġslam‘da emir ve yasakların tedrici bir Ģekilde
getirilmiĢ olması davette daima göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru
bile olsa en son söylenecek sözü en baĢta söylemek isabetli bir davranıĢ
olmayabilir ve istenen sonucu vermeyebilir. Hatta susulması gereken bir
durumda susmak bile anlamlı bir irĢâd sayılabilir.(Uludağ, 2013: 32)
Kur‘ân‘da tevhid inancını yayan büyük Ģahsiyetlerle, onların
karĢısındakiler arasında meydana gelen olaylardan bahsedilirken Ģu nokta
dikkati çeker: Peygamberler daima nazik, toleranslı ve samimi
davranmıĢlardır. Tehdit unsurunu kullanmadıkları gibi mümkün mertebe
her Ģartta anlaĢma ve barıĢ yolunu tercih etmiĢlerdir. Hz. Musa‘nın
mesajına boyun eğen sihirbazlara karĢı Firavun‘un tavrı, Hz. Ġbrahim‘in
davetine karĢı Nemrud'un bağnazlığı, Peygamberlerin kavimlerindeki
müĢriklerin ve liderlerinin insafsız kiĢilikleri, ilahi davet karĢısındaki
telaĢlarını ortaya koymaktadır. Ġslam‘ı temsil edenlerin, muhatap kim
olursa olsun, yumuĢak ve kuĢatıcı tavrı terk etmemeleri gerekir. Hz.
Lokman‘ın oğluna tavsiyede bulunurken kullandığı nazik ifadelerin
baĢında, ―Ey oğulcuğum!‖ diye baĢlaması, Hz. Ġbrahim‘in put yapan
babasına saygı ve merhamet kokan ―Babacığım‖ tarzıyla baĢlaması bizler
için hayati önem taĢıyan noktalardır. (Varlı, 1987: 35; Hatipoğlu, 1992:
98) Böyle bir yöntemi takip ettiğimizde, muhataplar üzerinde çok daha
fazla etkili olmamız ve Ġslam‘a davet noktasında baĢarı göstermemiz
kolay olacaktır.
Önemli olan, Taif‘te taĢlara hedef olurken dahi, rahmet duası
yapmaktan vazgeçmeyen Hz. Peygamber‘in geniĢ rahmetini
uygulamaktır. Bilinçli bir Ģekilde hikmetle, sevdirerek, ısındırarak
insanları kazanmak en önemli hedeflerimizden olmalıdır. (Hatipoğlu,
1992: 99) Ġslam‘a davet denildiğinde, -din görevlilerinin sorumluluğu
daha fazla olsa da- her Müslüman sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Dini
zafiyet, cehalet, hissizlik, iticilik ve hatta düĢmanlık boyutlarının
geniĢlemesinde, baĢta din görevlilerinin sonra bütün müminlerin
mesuliyeti bulunmaktadır. Bu noktada herkes kendisini sorgulamalı ve bu
konudaki eksikliklerini tespit ederek bu eksiklikleri tamamlama yoluna
gitmelidir. Din görevlileri baĢta olmak üzere Müslümanların hataları
Ġslam‘a
mal
edilmekte
ve
Ġslam‘a
ısınabilecek
kiĢiler
uzaklaĢabilmektedir. (Hatipoğlu, 1992: 111) Temsil noktasında Ġslam‘a
laf getirmemek ve leke sürmemek en çok dikkat etmemiz gereken
noktalardan olmalıdır.
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Ġslam‘a davet çoğu zaman fedakârlığa dayanan bir hizmettir. Bu
hizmeti yaparken samimi olma ve karĢılığı yalnızca Allah‘tan bekleme
prensibi çok önemlidir. Dine davet sırasında dünyevi imkânların yanı
sıra Ģöhret, beğenilme gibi duygusal karĢılıklar da beklenmemelidir.
Ġslam davetçilerinin amacı salt inananların sayısını arttırmak değildir.
Nitekim Allah, peygamberlerin görevlerinin sadece tebliğ etmek ve
duyurmak olduğunu vurgular: “Peygamberin vazifesi sadece
duyurmaktır.‖ (el-Maide, 5/99) ―Peygamberlerin üzerine açık seçik
tebliğden başka bir şey düşer mi?‖ (en-Nahl, 16/35) Bu ayetlerden
peygamberlerin tebliğ faaliyetinin sonucunu hemen elde etme gayretinde
olmadıkları anlaĢılmaktadır. Çünkü onların görevi davetten ibarettir.
Ġnsanların hidayeti ise Allah'ın takdirindedir. (Ayğan, 2015: 255) Bu
önemli nokta bizim de davete bir görev hassasiyetiyle yaklaĢmamız
gerektiğini göstermektedir.
Tarih boyunca yeryüzüne gönderilmiĢ olan peygamberler dine davet
ederken birçok sıkıntıya katlanmıĢ ve bu sıkıntılar karĢısında bir tek
Allah‘a dayanmıĢlardır. Zira onlar dine davet ederken sadece Allah‘a
dayanmıĢlardır. Bu bağlamda davet, sabır ve azim yoludur. (Örneğin bkz.
el-En‘âm, 6/34) Hz. Peygamber de kendinden öncekiler gibi sıkıntılara
katlanmıĢtır. Kendisine vazgeçmesi karĢılığında çeĢitli dünyevi imkânlar
teklif edilmiĢ, fakat o sabır ve azimle karĢılığını Allah'tan umarak tebliğ
mücadelesine devam etmiĢtir. (Ayğan, 2015: 255) Zaten onun tebliğinin
etkisi ve baĢarısı, böyle fedakâr bir tavır ve gösterilen azmin neticesinde
ortaya çıkmıĢtır.
Allah yoluna davet eden kimsenin, hakkı ve hakikati göstermesi ve
duyurması gerekir. Ġslam‘a davet görevini yaparken, Ģiddet göstermek,
kaba olmak, sert konuĢmak vb. davranıĢlar iyi sonuç vermez. Hakka
davette tatlı sözün yeri önemlidir. Ġnsan psikolojisini bilenler bunu iyi
takdir eder. Atalarımız, tatlı dilli, tatlı sözlü olmaya çok önem
vermiĢlerdir. Zira insan daima tatlı söz iĢitmek ve tatlı muamele görmek
ister. (Keskioğlu, 1964: 259) Tatlı bir dilin ve yumuĢak bir üslubun
açamayacağı çok az kapı vardır. Aynı zamanda hikmetle de donatılmıĢ
böyle bir yöntem asla terk edilmemelidir.
Kur‘ân-ı Kerim cedelin ne Ģekilde yapılması gerektiğine dair bizlere
çeĢitli öneriler sunmakta ve yönlendirmelerde bulunmaktadır. ĠrĢadî
anlamda mücadelede, karĢı tarafa bilgi verirken onu rencide etmemek,
buna uygun konuĢma tarzı belirlemek, beden dilinin gerektirdiklerini
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yerine getirerek karĢı tarafı kıĢkırtmayan bir tavır içerisinde olmak bir
gerekliliktir. Bununla birlikte kiĢisel zaafların ön plana çıkmasını
engellemek için irĢadın gayesinin sürekli hatırda tutulması gerekir.
Muhtemel kiĢisel yıpranmıĢlıkların engellenmesi açısından Kur‘ân‘da
anlatılan Peygamber kıssaları bizlere zengin bir içerik sunar.
Peygamberlerin hikâyeleri ile buluĢmak ve onların halleri ile özdeĢlik
kurabilmek son derecede önemlidir. (Hacımüftüoğlu, 2014: 40) Nitekim
insanlık için model Ģahsiyet olarak nazara verilen o örnek zatların ders ve
mücadele dolu hayatları her dönemde istifade edeceğimiz niteliktedir.
Ġnsanlık tarihi ile eĢ değer bir kavram olan davette, anlatılacak
konularda bir hiyerarĢi olduğunu da bilmeliyiz. BaĢta Allah‘a iman ve iman
esasları diyebileceğimiz itikadi konular iĢlenmekte, daha sonra sırasıyla
muhatapların durumları dikkate alınarak vazifeye devam edilmektedir.
Peygamberlerden sonra da bu vazife devam etmiĢ ve hiçbir zaman akamete
uğramamıĢtır. Zaten böyle olmasını Yüce Rabbimiz istemektedir. O, bize,
‗mutlaka içinizde bu iĢi icra edecek bir zümre olsun‘ (Âl-i Ġmrân, 3/104)
emriyle bu vazifeyi bize emanet etmiĢtir. (Çelik, 2012: 124)
Davet, aynı zamanda Ġslam öğretisinin tüm insanlara ulaĢtırılması
anlamına gelir ki, Ġslam hakkında herkese bilgi öğretmek olarak
düĢünülebilir. (OkumuĢlar, 2007: 103) Öte yandan Ģu husus da
unutulmamalıdır. Müslümanları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmeyi
amaçlayan davet ve irĢad faaliyeti, Hz. Peygamber‘in uygulamalarıyla
baĢlamıĢ ve günümüze kadar devam edegelmiĢtir. Geleneğimizdeki bu
irĢad faaliyetleri hutbe, vaaz, sohbet ve ders Ģeklinde farklılıklar arz
etmiĢtir. Klasik irĢad türlerini, modern dönemlerde halkı dini ve ahlaki
açıdan yönlendirmeyi amaçlayan konferans, panel vb. bazı etkinlikler
izlemiĢtir. Özellikle son yıllarda yaĢanan çok hızlı geliĢme, din
hizmetlerini de etkilemiĢtir. (Erul, 2013: 139; Ayrıca bkz. MemiĢ, 2012:
298) GloballeĢen ve hızla değiĢen dünyada, gerek örgün eğitimde,
gerekse yaygın eğitimde iletiĢim ve biliĢim teknolojisinden yararlanmak
gerekir. Eğitim ve öğretimde ilkokullardaki ders verme tekniklerinde bile
ihmal edilmeyen bilgisayar teknolojisinin verdiği imkânlarla slayt ve
görsel malzemelerle yapılan aktif sunumların davet ve irĢad
faaliyetlerinde de kullanılması çok isabetli olacaktır. (Erul, 2013: 145)
Özetle, davet dilini kullanırken Ģu hususlara dikkat edilmesi faydalı
olacaktır.
Davetçinin göstermesi gereken gayret,
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Davetçide bulunması gereken sabır,
Davetçinin bilinçli hareket etmesi,
Davet için uygun zaman, ortam ve Ģartlara dikkat etmek,
Davette bazen tedricilik ilkesine riayet etmek,
Davetçinin toleranslı ve yumuĢak hareket etmesi,
Davetçinin nezaketli olması,
Davetçinin ihlas ve samimiyetten ayrılmaması,
Davetçinin sevdirerek Ġslam‘a davet etmesi,
Davetçinin sorumluluk bilinci ile davranması,
Davetçinin fedakarlık yapması,
Davetçinin sıkıntılara katlanması.
Davette hikmetli sözler kullanmak,
Davette güzel öğütler vermek,
Tatlı bir dil kullanmak.
ġüphesiz yukarıda sayılan noktalar daha da çoğaltılabilir. Ancak
insanî ve Ġslamî erdemleri taĢıyan insanların Ġslam‘a davet hususunda
baĢarılı olacakları bir gerçektir. Davet dilini buna göre kullanmak Ġslam
davetinin ruhuna göre en uygun yol olacaktır.
3. BAĞLAM’IN ÖNEMĠ VE HADĠSLERĠN BAĞLAMINI
KOPARMADAN SUNMANIN DAVET DĠLĠNE ETKĠSĠ
ġifahi dil ve yazı dilinin birbirinden farkı ve ayrı özelliklere sahip
oluĢu bilinmektedir. Yazı dilinde metinler esastır. Bir metinde anlatılan
hususların, vârid olduğu aslî hüviyetinden farklı olarak anlaĢılması
muhtemel bir durumdur. Bundan dolayı metinlerin doğru anlaĢılabilmesi
için gerekli olan bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunlardan önemli bir unsur
da bağlam olarak karĢımıza çıkmaktadır.
3.1. Bağlam ve Önemi
Bağlam, bir olguda durumlar, olaylar, iliĢkiler örgüsü; bir dil birimini
çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, söz konusu birimi etkileyen,
onun anlamını, değerini belirleyen, birim veya birimler bütünü Ģeklinde
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tarif edilmiĢtir. (Türkçe Sözlük, 2005: 180) Bir gösterge diğer öğelerle
birlikte ve onlarla bütünleĢerek bir kavramı yansıtır. Göstergelerin bağlı
bulunduğu, bu öğelerin oluĢturduğu bütüne bağlam denir. Bağlam, aynı
zamanda bir dil biriminin (sözcük ya da cümle) çevresi, bir metin
açıklandığında içinde bulunduğu durum olarak da ifade edilebilir.
(Aksan, 2007: 200; Aksan, 2005: 75; Demirci, 2011: 30, Agitoğlu, 2013:
109)
Bağlamın anlama ile güçlü bir iliĢkisi bulunmaktadır. Anlamanın,
kendisinden önce gelen ve ona refakat eden prosedürler yoluyla sağlandığı
bilinmektedir. ĠĢte ifadelerin ne Ģekilde anlaĢılacağı sorusu ele alındığında
bağlam kavramına ulaĢılır. Çünkü bütün ifadeler bağlamlar içerisinde
ortaya çıkar ve bağlamlar aracılılığı ile anlaĢılabilir. Bağlamın anlama ile
böyle bir iliĢkisi olduğuna göre, onun fikirleri etkileme yönü de
bulunmaktadır. Zira fikirler, zaman, mekân, tarih, toplumsal ve kültürel
kıstaslardan bağımsız bir Ģekilde, soyut zihinlerden ortaya çıkmıĢ değildir.
(Rabınow, 2008: 26; Rickman, 2000: 18; Cıser, 2008: 15; Agitoğlu, 2013:
110)
Hiçbir metin, bir bağlamı olmadan varlık gösteremez. Çünkü bağlam,
dilin ve metnin varlık kazandığı zemindir. Dil ve metin bir bağlam içinde
var olur. Metin ile bağlam arasındaki böyle bir iliĢki, dolaylı muhatabın
anlama ulaĢabilmek için bilmesi gereken bir husustur. Bu nedenle dolaylı
muhatapların, anlama ulaĢabilmek için bağlamı da öğrenmeleri lazımdır.
Buradaki dolaylı muhataptan maksat, metnin oluĢmasına Ģahit olmayan;
sonradan onu duyan veya okuyan kiĢidir. (Cündioğlu, 1997: 17; Agitoğlu,
2013: 110-111)
Bağlamın dinî metinleri ve özellikle hadîsleri doğru kavramak adına
hayatî önemde olduğu bilinmektedir. Bir hadîsin, varsa sebeb-i vürûdu,
siyâk-sibâkı, vârid olduğu Ģartlar, tarihî ve kültürel ortam göz ardı
edilerek anlaĢılmasının çok zor olacağı ve daha da vahim olanı asıl
amacından çok farklı taraflara çekilebileceği unutulmamalıdır.(Agitoğlu,
2013: 129)
Hadislerin rivâyeti ve nakli konusunda muhaddisler, senedlerin
sağlıklı bir Ģekilde aktarılması, râvîlerin durumlarının incelenmesi ve
metinlerin Kur‘ân, Sünnet, akıl ve tarihi gerçekler gibi bazı esaslara ters
düĢmemesine dikkat etmiĢlerdir. Nakledilen hadîslerin doğru bir biçimde
anlaĢılması da önemlidir. Çünkü dini nassları doğru anlamak, doğru ve
düzgün bir yaĢantıyı da kolaylaĢtıracaktır. (Ece, 2018: 186) Sünnetin
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oluĢtuğu toplumsal Ģartların göz ardı edilmesi, hadîslerin sebeb-i
ile siyâk-sibâkının gözden uzak tutulması, sünnetin sağlıklı bir
anlaĢılmasını engelleyen sorunlar arasında yer alır. Bütün
göstermektedir ki, hadîslerin anlaĢılmasında önemli noktalardan
rivâyetlerin bağlamıyla ele alınmasıdır.(Agitoğlu, 2015: 357-358)

vürûdu
Ģekilde
bunlar
biri de

3.2. Hadislerin Bağlamını Koparmadan Sunmanın Davet Diline
Etkisi
Önceki kısımda bağlam ve önemi üzerinde duruldu. Bağlamın
hadislerin anlaĢılması noktasındaki hayatî özelliği göz önüne alındığında,
rivayetlerin bazen bağlamından koparılarak anlaĢılmaya çalıĢılması,
beraberinde bazı problemler getirecektir.
Bağlamından koparılan hadislerin, davet gibi önemli bir konuda
kullanılmasının da Ġslam davetine olumsuz etki edeceği söylenebilir. Zira
maksadından uzak bir Ģekilde anlamlandırılacak ve bağlamına dikkat
edilmeden nazara sunulacak kimi rivayetlerin, amacına hizmet
etmeyeceği gayet açıktır.
Bu bölümde bazen bağlamından uzak bir Ģekilde nakledildiği
düĢünülen bazı hadislere yer verilecektir. Bu rivayetlerin maksadından
farklı anlaĢılması ve yorumlanmasının Ġslam davetine olumsuz etki
edeceği ortadadır. Rivayetlerin sened ve metin tenkidi üzerinde
durulmayacak, konuyla ilgili ilmî çalıĢmalar ıĢığında ele alınıp
değerlendirmeler yapılacaktır.
3.2.1. “Allah beni edeblendirdi.” Rivayeti ve Değerlendirilmesi
انًهللاًادبىيًفاحسهًادبيًثمًامرويًبمكارمًاالخالق
Bir rivayette Hz. Peygamber‘in ―ġüphesiz Allah beni edeblendirdi ve
bunu güzel yaptı. Sonra bana ahlakî güzellikleri emretti.‖ buyurduğu
nakledilmektedir. (Sem‘ânî, 1981: 1; Suyûtî, 2004: 25; Aclûnî, 2000: 8081) Bu rivayeti, ‗senedi çok zayıf, ancak manası sahih‘ Ģeklinde
değerlendirenler olmuĢtur. Sem‘ânî‘nin bu rivayeti, Ġbn Mesud kanalıyla
aktarılan munkatı bir senede dayandırdığı belirtilmiĢtir.( Hindî, 1981: 7:
213-214; Aclûnî, 2000: 81) Aynı Ģekilde Sem‘ânî‘nin kaydettiği bu
rivayeti Ġbn Mesud dıĢında nakleden bir kimsenin olmadığı ve rivayetin
ciddi derecede zayıf olduğu da ifade edilmiĢtir. (Sem‘ânî, 1993: 88
Muhakkik notu) Ancak Suyûtî‘nin sözkonusu rivayeti sahih olarak
değerlendirdiğini de kaydetmek gerekecektir. (Suyûtî, 2004: 25)
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Sened ve metin tenkidine girmeyeceğimiz ve sıhhati hakkında kısa
değerlendirmeler aktardığımız yukarıdaki rivayetin, çoğu zaman kiĢisel
olgunluk ve düzgün yaĢantı gibi konularda delil getirilerek, hadiste geçen
edeb kelimesine ‗terbiye‘ anlamı verildiği görülür.
―Peygamberimiz de kendisindeki ahlâkın Yüce Allah tarafın
verildiğini: ―Rabbim beni terbiye etti, ne güzel terbiye etti.‖ sözüyle ifade
etmiĢtir. (Köycü, 2017: 44)
―O , ‗Ben muallim peygamber olarak gönderildim‘, ‗Beni Rabbim
terbiye etti ve ne güzel terbiye etti‘ buyurarak kendisini insanlığa takdim
etmiĢ ve her konuda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da en güzel
örnekliği bizlere sunmuĢtur.‖
(https://sorularlaislamiyet.com/blog/bir-egitim-onderi-olarakpeygamberimiz) EriĢim: 07.11.2019.
―Nitekim Peygamber Efendimiz, otuz beĢ yaĢından sonra Mekke‘nin
celalli ortamından uzaklaĢma gereği duyarak Nur dağındaki Hira
mağarasına çıkıp tefekküre dalıyordu. Seyr ü sülûk‘unu Rabbinin
rehberliğinde tamamlayacaktı orada. ―Beni Rabbim terbiye etti ve ne
güzel terbiye etti.‖( http://www.sonpeygamber.info/guzelligin-cevheri
)EriĢim: 07.11.2019.
Hâlbuki rivayetin bağlamıyla ve bütünlük içinde ele alınması
durumunda,
yukarıda
alıntılanan
yerlerdeki
gibi
anlaĢılıp
yorumlanmasının çok isabetli olmadığı ortaya çıkar. Zira hadisin
metninin tamamı okunduğunda mesele anlaĢılmaktadır.
Hz. Peygamber Arap toplumu içinde yetiĢmiĢ ve hadislerini Arapça
îrâd etmiĢtir. Resûlullah, çocukluğunu saf Arapça‘nın konuĢulduğu Benî
Sa‘d yurdunda, gençliğini ise ticaret amacıyla Hicaz Yarımadası‘nın
değiĢik yerlerinde geçirmiĢ, risâleti sırasında farklı kabileler ve insanlarla
muhatap olmuĢtu. Bunlar Arapça‘nın lehçe ve ağızlarına aĢina olması,
inceliklerine vâkıf olması noktasında ona fayda sağlamıĢtır. ĠĢte yukarıda
zikredilen rivayetin metninin ilk kısmında Ģu ayrıntı geçmektedir: ―Hz.
Ali bir defasında ―Ey Allah‘ın Resûlü, Biz, aynı dedenin torunlarıyız,
oysa bakıyorum ki Arap kabileleri ile konuĢurken farklı bir dil
kullanıyorsun.‖ deyince, o, ―Rabbim beni edeblendirdi (dil ve edebiyat
bakımından yetiĢtirdi) ve bunu ne güzel yaptı.‖ buyurmuĢtu. Allah Resûlü
bu sözüyle, kendisine sözlerin en edebî olanını yani Kur‘an‘ı indiren
Yüce Allah‘ın bu konudaki yardımına iĢaret etmiĢtir.( Sem‘ânî, 1981: 1;
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Heyet, Hadislerle Ġslam, 2014, 1: 103-104) Hz. Peygamber ―Bana sözün
özü (cevâmiu‘l-kelim) verildi.‖ derken de dil konusundaki özel
konumuna dikkat çekmiĢtir. (Buhârî, ―Ta‘bîr‖ 22; Müslim, ―Mesâcid‖, 5;
Heyet, Hadislerle Ġslam, 2014, 1: 103-104)
Arap Edebiyatı‘nın en ünlü isimlerinden Câhız (255/869), el-Beyân
ve‟t-tebyîn adlı eserinde Hz. Peygamber‘in dil ve üslûbunu edebî açıdan
Ģöyle tasvir etmiĢtir: ―Hz. Peygamber‘in sözleri, az harflerle çok anlamlar
ifade eden, yapmacıklıktan ve zorlamalardan uzak sözlerdir. Dili
kullanırken çok veciz ifadelere baĢvurmuĢtur. KonuĢmaları, hikmete
dayanan sözlerden ibarettir. Söyledikleri, bizzat Allah tarafından teyit
edilmiĢ ve o beyan konusunda baĢarılı kılınmıĢtır. Allah, onun sözlerini
kabule Ģayan kılmıĢtır. O, heybetle tatlılığı, özlü ifade ile güzel anlatıyı
birlikte sunma baĢarısını göstermiĢtir.‖ (Câhız, 1998: 2: 17; Heyet,
Hadislerle Ġslam, 2014, 1: 103-104)
3.2.2. “Bir kavme benzemeye çalıĢan onlardandır” Rivayeti ve
Değerlendirilmesi
Abdullah b. Ömer Ģöyle dedi: Allah Resûlü (s.a.v.) Ģöyle
buyurmuĢtur: ―Kim, bir topluma benzerse, o da onlardandır. (Ebû Dâvûd,
―Libâs‖, 5)1
Hz. Peygamber‘in buyurduğu yukarıdaki hadis, Tokpınar‘ın da
isabetle tespit ettiği gibi, bağlamından koparıldığı için yanlıĢ anlaĢılan
hadislerdendir. (Tokpınar, 2005: 108)
Bir fikir vermesi açısından hadisin bağlamından koparılarak ne Ģekilde
anlaĢıldığına ve yorumlandığına dair birkaç örnek vermek faydalı
olacaktır:
―Gayr-i müslimlere veya fâsıklara benzeme ve onların nefsânî hayat
tarzlarını taklit etme hastalığı, îmânı tehlikeye atan hususlardan biridir.
Ġmanın temelindeki çözülmelerin, fikrî ve ahlâkî yozlaĢmaların birçoğu,
bu tür taklitlerle baĢlar. Taklit, zamanla alıĢkanlık ve huy hâline gelir.
Sonrasında ise Ģeklî beraberlik, zihnî beraberliğe, zihnî beraberlik ise
zamanla kalbî beraberliğe kadar gider. Bunun içindir ki hadîs-i Ģerifte,
kim bir kavme benzemeye çalıĢırsa o da onlardandır, buyurulmuĢtur.‖
Bu hadis cevâmi‘u'l-kelimdendir. Onbirinci asrın ġâfiî büyüklerinden olan en-Necm el-Ğazzî'ye ait
Hüsnü't-tenebbüh li ahkâmi't-teşebbüh isimli geniĢ hacimli bir ciltlik eserde bu hadisten çıkarılan
ahkâmın beyanı konusunda geniĢ açıklamalar mevcuttur. (Kevserî, 2006: 223)
1
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(https://www.islamveihsan.com/kim-bir-kavme-benzemeye-calisirsaonlardandir.html EriĢim: 06.11.2019)
―Hazreti Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)‘in ―Kim bir kavme
benzerse o da onlardandır‖ ―Kim bir kavmin karartısını çoğaltırsa o da
onlardandır‖ Ģeklindeki hadisleri kâfirlere benzemenin yarın onların
zümresinde haĢrolmak, iman nimetinden soyutlanmak ve Allah indinde
onların hükmünde olmak gibi tehlikeleri barındırdığını göstermektedir.‖
(https://darusselam.com/fikih/yilbasi-kutlamalarinin-fikhiboyutu.html?print=pdf EriĢim: 06.11.2019)
―Elhamdülillah Müslümanım deyip de Yahudi ve Hıristiyanların
adetlerine özenerek onlar gibi yaĢamaya çalıĢan, onlar gibi yılbaĢı
kutlayan ve hatta onlardan daha ileriye gidecek kadar hazin duruma
düĢen kardeĢlerimize de bir hadis-i Ģerifi hatırlatmak isterim; ―Kim bir
kavme benzemeye çalıĢırsa o, onlardandır.‖ ―Kim bir topluluğun
karartısını çoğaltırsa o da, onlardandır.‖ Bu hadisi Ģeriflerden anlaĢılacağı
üzere kime benzediğimizi, kimin meclislerinde bulunduğumuzu, hangi
safta
olduğumuza
kendimiz
karar
vereceğiz.‖
(http://www.risaleforum.net/risale-analiz-ve-calismalar-488/hadissohbetleri-490/223614-hadis-sohbetleri-86-quotkim-bir.html
EriĢim:
06.11.2019)
Söz konusu rivayetten bazen giyim-kuĢam gibi Ģekilsel benzemeden
ziyade inanç ve ibadet konularındaki benzemenin bahsedildiği sonucu
çıkarılmıĢtır. AĢağıdaki iki örnek bu hususu teyit etmektedir.
―Netice itibariyle ulemâ, ―Kim, bir kavme kendisini benzetirse,
onlardandır. O halde Yahûdî ve Hıristiyanlara benzemeyiniz”hadîsini
tefsir ederken, yasaklanan benzemenin ibâdetlerdeki benzeme olduğunu;
günlük hayat ve âdetlerde, benzeme kasdı bulunmaksızın benzemenin
yasak olmadığını açıklamaktadır.‖ (http://www.dinisualler.com/mevzudetay/kim-bir-kavme-benzerse-onlardandir/ EriĢim: 06.11.2019)
―Kim bir kavme kendisini benzetirse, onlardandır‖ hadîsini ulema,
inanç ve dinî hususlarla benzemek diye tefsir etmiĢtir. ―
(http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=660
06.11.2019)

EriĢim:

Yukarıda verilen örnek yorumlardan da anlaĢılacağı üzere mezkûr
hadis, Hz. Peygamber‘in baĢka toplumlara benzemeyi yasaklayan ve o
toplumların dinî anlamı olan davranıĢları ile sınırlı olan bir grup hadisiyle
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aynı anlamda sanılmıĢtır. Ebû Dâvûd tarafından giyim kuĢamla ilgili
bölümde (Kitâbü‘l-Libâs) rivayet edilmesi, bağlamından koparılmasına
ve yanlıĢ anlaĢılmasına sebep olmuĢtur. Zira Ebû Dâvûd, hadisin yalnızca
bir cümlesi olan bu metni, bağımsız bir metin gibi rivayet etmekle
bağlamı dıĢında kullanmıĢtır. Hâlbuki tam metin Ahmed b. Hanbel
tarafından sahih bir isnadla rivayet edilmiĢtir.(Ahmed, 1982: 9: 123, 126,
478) Ayrıca Saîd b. Mansûr gibi bilginler de (Said, 1985: 2: 177) hadisin
bu Ģeklini eserlerinin savaĢla ilgili bölümünde (Kitâbü‘l-Cihâd)
nakletmiĢlerdir. (Tokpınar, 2005: 108)
Hadisin bağlamı ihmal edilmeden anlaĢılabilmesi için Ahmed b.
Hanbel‘in Müsned‘inde kaydedildiği Ģekline bakmak gerekir: ―Kıyâmet
öncesinde hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ibâdet edilinceye kadar
kılıçla gönderildim. Rızkım mızrağımın gölgesi altına konulmuĢtur. Zillet
ve alçaklık benim emrime karĢı gelenlere yüklenmiĢtir. Kim bir topluluğa
benzerse o da onlardandır." (Ahmed, 9: 123)
Hadisin hem bütünü hem de savaĢla ilgili bölümlerde rivayet edilmesi
hususu gözden kaçırılmamalıdır. Nitekim tarihî ve sosyal bağlamı da
bunu gerektirir. Buna göre rivayetin anlamının giyim kuĢamla değil
cihadla ilgili olduğunu görürüz. Muhtemelen, Ġslâm‘a ve Müslümanlara
savaĢla muhalefet ederek düĢmanlık yapanlara benzeme arzusunda
olanları tehdit, Müslümanları da teĢvik amacıyla îrâd edilmiĢtir. Amacı ve
söylenme yeri dikkate alındığında bu hadis, ‗kim, bizimle savaĢarak
Ġslâm düĢmanlığı yapma konusunda düĢmanlarımıza benzerse, o da
onlardan olur, biz nasıl düĢmanlarımızı silahlarla periĢan etmiĢsek, onu
da periĢan ederiz‘ anlamını ifade etmektedir. (Tokpınar, 2005: 108)
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SONUÇ
Allah‘ın halifesi olma vasfına layık görülen insana, sorumluluklarını
hatırlatacak, onu kötü özelliklerden arındırıp kemal sıfatlara ulaĢtıracak
Peygamberler ve Kitaplar gönderilmiĢtir. Hz. Peygamber de (sas) Ġslam‘ı
tebliğ etmek için Allah tarafından görevlendirilmiĢtir. O insanları en iyiye
ve en doğruya davet etmiĢtir.
Davet, insanları Allah‘ın yoluna çağırmaktır. Yani, Ġslam‘ın
yeryüzüne gönderilmiĢ bir mektubudur. Davet, Allah‘a inanmaya,
Peygamberlerin getirdikleri esasları tasdik etmeye ve onlara itaat etmeye
vesiledir. Ġslam davetinin ortaya çıkıĢı, insanlık tarihinde büyük bir
hadise olduğu gibi açık bir değiĢime vesile olmuĢtur. Müslümanların en
az Hristiyan misyonerler kadar daveti önemsemeleri gerekir. Ancak
Ġslam‘daki davet ile Hristiyanlıktaki misyonerlik arasında çok ciddi
farklılıkların olduğu unutulmamalıdır.
Bütün din ve inançlar insan unsuruna önem vermiĢtir. Ġslâm, sadece
insanların hür iradeleriyle kendisini kabul etmelerini ister. Ġnsani
olgunluğa eriĢmek için tebliğ ve irĢadın gerekliliği malumdur. ĠrĢad ve
tebliğ görevi vazifelerin en mukaddeslerindendir. Zira Yüce Allah en
seçkin kullarını bu vazife ile görevlendirmiĢtir. Allah öğretmen olarak
gönderdiği elçisi Hz. Muhammed‘e insanları eğitmek için bir program
sunmuĢtur. Ġslam eğitim sisteminin temel taĢlarını oluĢturan bu program
tebliğ, davet ve terbiyeye dayanır.
Tebliğ ve davet günümüzde ihmale uğrayan meselelerden olduğu için
hayati bir konuma gelmiĢtir. Topluma din terbiyesi vermeye çalıĢan ve
onları ahlaken eğitmekle yükümlü olan kimselerin bu kurallara evvela
kendilerinin uyması gerekir. Zira ahlakı diğer disiplinlerden ayıran
önemli bir nokta vardır. O da ahlakta teorinin değil, pratiğin önemli
olmasıdır.
Bütün dinler, kendisine tabi olacak mensuplar arar ve insanları kendi
yoluna davet eder. Bu davet, özellikle ilahi dinlerde, Peygamberlerin
önderlik ettiği bir sistemle yapılır. Ġslam‘a davet de böyle baĢlamıĢtır. Hz.
Peygamber‘in Allah‘tan getirdiği bu din, onun önderliği ve örnekliğinde
tebliğ edilmiĢ, daha sonra her nesil bir sonrakine aktarmak suretiyle
yayılmıĢ ve devam etmiĢtir. Ġslam‘a davet denildiğinde, her Müslüman
sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Tabii olarak bu konuda din
görevlilerinin sorumluluğu daha fazladır.
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Hz. Peygamber‘in davetinde, onun kendisini helak edercesine
gösterdiği gayret ve sabır dikkat çeker. Zira bütün Peygamberler birçok
sıkıntıya katlanmıĢlardır. Onlar dine davet ederken sadece Allah‘a
dayanmıĢlardır. Bu bağlamda davet, sabır ve azim yoludur. Davet, tebliğ
ve irĢadı içine alacak geniĢ bir kavramdır. Duruma göre davetin hükmü
değiĢebilir. Ortamın ve Ģartların müsait olmadığı durumlarda sakıncalı
olacaksa uygun ortam ve Ģartlar beklenebilir. Ġslam‘da emir ve yasakların
tedrici bir Ģekilde getirilmiĢ olması davette daima göz önünde
bulundurulmalıdır.
Ġslam‘a davet görevini yaparken, Ģiddet göstermek, kaba olmak, sert
konuĢmak iyi sonuç vermez. Hakka davette tatlı sözün yeri önemlidir.
Ġnsan psikolojisi bunu gerektirir. Ġslam‘a davet çoğu zaman fedakârlığa
dayanır. Samimi olma ve karĢılığı yalnızca Allah‘tan bekleme prensibi
çok önemlidir.
Ġslam‘a davette, klasik irĢad türlerini, modern dönemlerde halkı dini
ve ahlaki açıdan yönlendirmeyi amaçlayan konferans, panel vb. bazı
etkinlikler izlemiĢtir. GloballeĢen ve hızla değiĢen dünyada, gerek örgün
eğitimde, gerekse yaygın eğitimde iletiĢim ve biliĢim teknolojisinden
yararlanmak gerekir.
Ġslam‘a davette nasslardan yararlanırken bağlama dikkat etmek
gerekebilir. Bağlamın dinî metinleri ve özellikle hadîsleri doğru
kavramak adına hayatî önemde olduğu bilinmektedir. Hadîslerin rivâyeti
ve nakli kadar, doğru bir biçimde anlaĢılması da o kadar önemlidir. Zira
sünnetin oluĢtuğu toplumsal Ģartların göz ardı edilmesi, siyâk-sibâkının
gözden uzak tutulması, sünnetin sağlıklı bir Ģekilde anlaĢılmasını
engelleyen sorunlar arasında yer alır. Bütün bunlar göstermektedir ki,
hadîslerin anlaĢılmasında önemli noktalardan biri de rivâyetlerin
bağlamıyla ele alınmasıdır.
Bağlamından koparılan hadislerin, davet gibi önemli bir konuda
kullanılmasının da Ġslam davetine olumsuz etki edeceği söylenebilir. Zira
maksadından uzak bir Ģekilde anlamlandırılacak ve bağlamına dikkat
edilmeden nazara sunulacak kimi rivayetlerin, amacına hizmet
etmeyeceği gayet açıktır.
Bu çalıĢmada, bazen bağlamından uzak bir Ģekilde anlaĢılan bazı
hadislere yer verilmiĢtir. Bu tür rivayetlerin maksadından farklı
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anlaĢılması ve yorumlanmasının Ġslam davetine olumsuz etki edeceği
ortadadır.
Bir rivayette Hz. Peygamber‘in ―ġüphesiz Allah beni edeplendirdi ve
bunu güzel yaptı.‖ buyurduğu nakledilmiĢtir. Bu rivayetin çoğu zaman
kiĢisel olgunluk ve düzgün yaĢantı gibi konularda delil getirilerek, hadiste
geçen edeb kelimesine ‗terbiye‘ anlamı verildiği görülür. Hâlbuki
rivayetin bağlamıyla ve bütünlük içinde ele alınması durumunda böyle bir
anlama ve yorumlamanın çok isabetli olmadığı ortaya çıkar. Zira hadisin
metninin tamamı okunduğunda mesele anlaĢılmaktadır.
BaĢka bir rivayette ―Kim, bir topluma benzerse, o da onlardandır.‖
buyurulmuĢtur. Bu hadis, Hz. Peygamber‘in baĢka toplumlara benzemeyi
yasaklayan ve o toplumların dinî anlamı olan davranıĢları ile sınırlı olan
bir grup hadisiyle aynı anlamda sanılmıĢtır. Ebû Dâvûd tarafından
Kitâbü‘l-libâs‘ta rivayet edilmesi, bağlamından koparılmasına ve yanlıĢ
anlaĢılmasına sebep olmuĢtur. Hadisin bağlamı ihmal edilmeden
anlaĢılabilmesi için Ahmed b. Hanbel‘in Müsned‘inde kaydedildiği
Ģekline bakmak gerekir. Hadisin hem bütünü hem de savaĢla ilgili
bölümlerde rivayet edilmesi noktası gözden kaçırılmamalıdır. Nitekim
tarihî ve sosyal bağlamı da bunu gerektirir. Buna göre rivayetin anlamının
giyim kuĢamla değil cihadla ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır.
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GĠRĠġ
GiriĢim ve giriĢimcilik kavramları ekonomi içinde sahip oldukları
potansiyel nedeniyle, üzerinde ciddi çalıĢmalar yapılan ve beyin
fırtınaları gerçekleĢtirilen konular arasında yer almaktadır. ĠĢletme,
iktisat, finans ve sosyoloji yazınında insan ihtiyaçlarının karĢılanması, kıt
kaynakların etkin kullanımı, sermaye temini ve toplumsal kültür gibi
konularla doğrudan iliĢki kurulabilmesi, kavramın yoğun olarak ele
alınmasına yol açmaktadır. Bu gerçekle birlikte giriĢimcilik konusu
günümüz ekonomik sisteminin en temel bileĢeni olarak kabul
edilmektedir. GiriĢimcilik faaliyetleri insan ihtiyaçları doğrulusunda arz
ve talebi yönlendirmeye, kaynakları etkin ve verimli kullanarak sahip
olunan potansiyeli ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır (Aytaç, 2006: 139).
GeçmiĢte yaĢanan sanayi devrimlerinin ekonomi ve giriĢimcilik
açısından sermaye, alt yapı ve hammadde bağımlılığı nitelikli insan
kaynağı ve teknoloji bağımlılığına evrilmiĢtir (Kaya, 2018: 28). Sanayi
devrimlerinin geliĢim sürecinde, entelektüel sermayenin ekonomik
geliĢim ve kalkınma sürecine katkısı giriĢimcilik faaliyetleri ile daha fazla
önem kazanmıĢtır. GiriĢimcilik modern teknolojilerin daha iĢlevsel olarak
kullanılmasına fırsat sunmaktadır. GiriĢimci sahip olduğu niteliklerle
mevcut girdilerin daha verimli kullanılmasını sağlarken katma değer
yaratan süreçlerin vazgeçilmez aktörü olarak görev yapmaktadır. Bununla
birlikte giriĢimci ve giriĢimcilik faaliyetleri adil gelir dağılımının
sağlanması, toplumsal refahın artması ve orta sınıfın güçlenmesi
açısından önemli iĢlevleri yerine getirmektedir (Pehlivanoğlu ve Kayan,
2019: 59).
Dünya genelinde giriĢimcilik faaliyetlerinin ekonomik geliĢme ve
kalkınmanın en temel destek faktörü olduğu kabul edilmektedir
(Dağıstan, 2019: 2343; Candan, 2011:171). GeliĢmiĢ ülkelerdeki
giriĢimcilik faaliyetleri bu ülkelerin teknolojik geliĢim, yenilikçilik,
istihdam ve milli gelir düzeylerine pozitif yönde etki etmektedir. Dolayısı
ile giriĢimcilik kavramı ve kapsamının doğrudan ve reel bir takım
faydalarının bulunması, akademik çalıĢmaları da bu alana
yoğunlaĢtırmaktadır. Devletler sahip oldukları ekonomik, sosyal ve
küresel kısıt ve sınırları, giriĢimcilik faaliyetleri ve giriĢimcilerin
çabalarıyla aĢmaya çalıĢmakta; giriĢimcilik faaliyetlerini artırmaya
yönelik politikalar yürütmektedirler (Sönmez ve Arıker, 2016: 115).
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1.GiriĢimciliğin Tarihsel GeliĢim Süreci
GiriĢimcilik uzun zamandır çeĢitli bakıĢ açılarından çalıĢılmasına ve
yakın geçmiĢe kadar kendine özgü alanı ifade etme mücadelesi vermesine
rağmen ancak 1970'lerden bu yana baĢlı baĢına bir disiplin olarak kabul
görmektedir (Mason ve Harvey, 2013: 1). GiriĢimcilikle ilgili yapılan
çalıĢmalar incelendiğinde bir kaç önemli çalıĢmanın dıĢında sanayi
devrimi öncesi giriĢimciliğin uzun vadeli bir bakıĢ açısıyla sistematik bir
Ģekilde incelenmediği görülmektedir (Casson ve Casson, 2014: 1228).
GiriĢimcilik, bir amaç doğrultusunda belirsizleri ve riskleri göze
alarak harekete geçmektir. Farkında olunmayan, baĢkalarının göremediği
fırsatları değerlendirerek baĢarılı olan insan giriĢimci insandır
(Erdirençelebi, 2018: 326). GiriĢimci kiĢilikler baĢarı güdüsü olan, risk
alabilen, yenilikçi ve bağımsız hareket edebilen insanlardır (BaĢcı Nur ve
ErataĢ, 2013:159). Bu açıdan bakıldığında insanlık tarihinde pek çok
dönüm noktasının giriĢimcilik sayesinde olumlu sonuçlandığı, hayallerin
gerçeğe dönüĢtürüldüğünü söyleyebiliriz. GeçmiĢten günümüze
insanoğlu
tehlikelerden
korunmak,
geleceğin
belirsizliklerini
azaltabilmek,
yaĢamını
sürdürebilmek
adına,
ihtiyaçlarını
karĢılayabilecek bir takım kurum ve süreçleri iĢleterek baĢarıyla
yönetmiĢtir. Genel olarak giriĢimcilik ruhu kapitalizm koĢullarında
bireysel olarak zenginleĢme, macera ve keĢfetme arayıĢının bir sentezi
olarak kabul edilmektedir (Kaya, 2017:27).
Zamanla insanların sahip olduğu öğrenme ve iletiĢim yetenekleri toplu
Ģekilde yaĢamayı, sosyalleĢmeyi ve toplumsal kültürün oluĢumunu
hızlandırmıĢtır. Ġnsanoğlunun sosyal ihtiyaçlarının bulunması onun toplu
olarak yaĢamasını gerektirmektedir. Toplumsal yaĢam ise insanların bir
takım ihtiyaçlarında iĢbirliği ve iĢbölümü yapmasını gerektirmektedir.
Ġnsan topluluklarının sayısının artması, yerleĢik hayata geçiĢ, siyasi
sınırların çizilmesi kültürel farklılıkların doğmasına ve geliĢmesine yol
açmıĢtır. Farklı kıtalarda ve bölgelerde, farklı coğrafya, farklı bitki örtüsü
ve farklı iklim koĢullarına göre yaĢamlarını sürdüren insanların özellikleri
bu farklılıklardan izler taĢımaktadır. Bu sosyal sistemlerin her birinin
olayları farklı açılardan ele alacak karakteristik özellikleri belirmiĢtir.
Özellikle yazının icadından sonra kadim medeniyetlerin yazılı
kaynaklarına bakıldığında, insanların yaĢamlarını sürdürmek adına
dünyanın farklı bölgelerinde kendi sosyal sistemlerini kurduğuna ve
iĢlettiğine tanık olmaktayız. Bu sosyal sistemlerin toplum üyelerinin
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ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla düzenli ya da geliĢigüzel bir takım
ticari örgütlenmelere gittiği görülmektedir. ĠĢte bu ticari birimlerin
kuruluĢları, faaliyetleri ve süreklilikleri giriĢimciliğin kökleri açısından
önem arz etmektedir.
GiriĢimcilik konusuyla ilgili yapılan çalıĢma ve çözümlemelere ilk
olarak ekonomi yazınında rastlanmaktadır (Dağıstan, 2019: 2338).
Günümüzde emek, sermaye, toprak ve giriĢimci gibi üretim faktörlerinin
uygun zaman ve koĢullar altında bir araya gelerek, insan ihtiyaçlarına
yönelik mal ve hizmet sunmasını sağlayan birimlere giriĢim adı
verilmiĢtir. Bu faktörlerin bir araya gelmesinde giriĢimci unsurunun
fikirleri ve özellikleri giriĢimin baĢarısını etkilemektedir. Çünkü
giriĢimcinin gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı hayalin ya da sahip olduğu fikrin
özgünlüğü giriĢimciyi ruhsal olarak beslemektedir.
Dünya genelinde köklü giriĢimler incelendiğinde asırlık aile
iĢletmelerinin bulunduğu görülmektedir. Uygulamada giriĢimciliğin
kökenleri zaman içinde kaybolmaya yüz tutmuĢtur. Bununla birlikte,
yaklaĢık 1200 yıldan beri Avrupa'da giriĢimcilik faaliyetlerinin kayıtları
tutulmaktadır ve bu kayıtlar Avrupa giriĢimcilik tarihi için uygun bir
baĢlangıç tarihidir (Casson ve Casson, 2014: 1230). Dünyanın en eski aile
iĢletmesi, kuruluĢ tarihi M.S.578 olan Kongo Gumi Japon inĢaat
iĢletmesidir. Kango Gumi iĢletmesi inĢaat alanında genellikle Budist
tapınakların inĢası üzerine çalıĢmaktaydı. On dört yüzyıldır kırk kuĢak
boyunca faaliyetlerini yürüten Ģirket 2006 yılında baĢka bir Japon inĢaat
firması tarafından satın alınarak faaliyetlerine son vermiĢtir. Dünyanın en
eski iĢletmeler sıralamasını Nisiyama Onsen Otel ĠĢletmesi (705) ve
Hoshi Otel iĢletmesi (718) takip etmektedir. Bu Japon iĢletmelerinin
ortak özellikleri her ikisinin de kaplıca oteli olmalarıdır (Anvar ve Tariq,
2011; Guinness World Records, 2011; Bressler vd. 2014). Bu iĢletmelerin
varlığı; Japon Yönetim Modelinin yirminci yüzyılın rekabet ortamının bir
ürünü olmadığı, köklü bir giriĢimcilik kültürüne sahip Japon toplumunun
genetik mirası olduğu görüĢünü güçlendirmektedir (Erdem ve KocabaĢ,
2004: 175).
Tablo 1'de dünya genelinde en köklü on aile iĢletmesi sıralaması yer
almaktadır. Sıralamada Japon iĢletmelerinin ilk üçte yer aldığı
görülmektedir. Sıralamanın devamında Ġtalya, Fransa ve Almanya gibi
Avrupa ülkelerinin yer aldığı görülmektedir. Dolayısı ile günümüzde
ticari faaliyet ve iĢletme kültürü açısından fark yaratan ülkelerin
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geçmiĢten gelen bir takım giriĢimcilik eğilim ve yeteneklerine sahip
olduğu söylenebilir.
Tablo 1. Dünyanın En Köklü 10 ĠĢletmesi
KuruluĢ
Tarihi

ĠĢletme Adı

KuruluĢ Yeri

Faaliyet Alanı

1

578

Kongo Gumi ĠnĢaat

Japonya

ĠnĢaat, Yapı

2

705

Nisiyama Onsen Otel

Japonya

Kaplıca, Dinlenme

3

718

Hoshi Otel

Japonya

Kaplıca, Dinlenme

4

1000

Château de Goulaine

Fransa

Müze, Mekan1

5

1141

Barone Ricasoli

Ġtalya

ġarap Üretimi

6

1295

Barovier & Toso

Ġtalya

Cam EĢya

7

1304

Pilgrim Haus Otel

Almanya

8

1326

Ricrad de Bas

Fransa

Kağıt Üretimi

9

1369

Torrini Firenzi

Ġtalya

Kuyumculuk

10

1385

Antinori

Ġtalya

ġarap Üretimi

Otel ĠĢletmeciliği

Kaynak: (Anvar ve Tariq, 2011; Bressler vd., 2014)

ġüphesiz listede yer alan iĢletmelerin kurulması ve faaliyetlerini
sürdürmesinde tarihi, sosyal ve kültürel bir takım unsurların etkisi
bulunmaktadır. Örneğin bu toplumların ticarete bakıĢ açısı, bu
iĢletmelerin faaliyette bulunduğu bölge yönetiminin özel mülkiyete bakıĢ
açısı önem arz etmektedir.
Dünya genelindeki köklü iĢletmeler sıralamasını uzattığımız takdirde
Japon ve Avrupa Kıtası ülkelerinin birbirini izlediği, radikal bir
geliĢmenin yaĢanmadığı görülmektedir. Yeni yaklaĢımlar, arĢiv
taramaları, tarihsel analizler listeye yeni iĢletmeleri eklese de genel
görünümün on altıncı yüzyıla kadar değiĢmediği görülmektedir.
2.Türk GiriĢimciliğine Tarihsel Açıdan Bir BakıĢ
Dünya genelinde köklü iĢletmeler sıralamasına bakıldığında gerek Orta
Doğu ve Arap Yarımadası'ndan gerek Avrasya ve Dünya'nın diğer
bölgelerinden örnekler olmadığı görülmektedir. Bu sıralamalar içinde bu
Farklı etkinliklere (Düğün, Balo) ev sahipliği yapan bu yapıda, ender kelebeklerin bulunduğu bir
koleksiyonda mevcuttur. GeniĢ bir bahçe ve bağa sahip olan bu yapıda ayrıca Ģarap satıĢı da
yapılmaktadır. (http://www.chateaudegoulaine.fr/. EriĢim Tarihi: 15.04.2018)
1
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bölgelerden örgütlerin bulunmaması bu bölgelerde iĢletmecilik ve ticari
faaliyetlerin yapılmadığı anlamını taĢımamaktadır. Dünya'nın her yerinde
ticari ve mesleki faaliyetler yüzyıllardır var olmuĢtur; fakat kurumsal bir
iĢleyiĢten, kültürel bir miras olarak aktarımdan yoksun olarak yürütülmüĢtür.
Dünya genelinde pek çok ticari ve ticari olmayan örgütün faaliyetlerini belirli
bir süre yürüttüğünü ve sonrasında entropiye2 maruz kaldığı görülmektedir.
GeçmiĢten günümüze ulaĢan iĢletmelerin insan kaynağı, teknoloji ve
yapı gibi kaynaklarını yenileyerek negatif entropi uyguladığı ve zamana
meydan okuyabildiği bilinmektedir. Köklü iĢletmelerin belki de en
önemli özellikleri sosyal bir sistem olarak negatif entropi uygulama
yetenekleridir. Sahip olunan deneyim ve tecrübe babadan oğula
aktarılarak güncel teknolojilerin entegrasyonuyla bir döngü
oluĢturulmaktadır. Bu sürecin düzenli ve sağlıklı iĢleyiĢi; on dört veya
on asırlık iĢletmeleri (Kongo Gumi, Château de Goulaine) günümüze
taĢımaktadır.
Peki Türk giriĢimciliği ve Türk iĢletmeleri bu tablonun neresinde yer
almaktadır? Neden on asırlık, on dört asırlık bir Türk iĢletmesi
bulunmamaktadır? Türkler giriĢimci bir ruha sahip değil midir? Türkler
üretken, çalıĢkan, zeki bir toplum değil midir? Bu soruların her birinin
haklı sebepleri ve her birinin yerinde, makul ve açık yanıtları
bulunmaktadır.
Dünyanın en köklü Ģirketlerinin Japonya'dan çıkmasının bir takım
nedenleri bulunmaktadır. Japonya bir ada ülkesidir. Jeopolitik konumu
sayesinde herhangi bir göçe maruz kalmamıĢ, Japon milleti farklı
bölgelere toplu göç hareketlerinde bulunmamıĢtır. YerleĢik hayata geçiĢleri
Türk toplumuna göre daha erken hayat bulmuĢtur. Tek dinli, tek dilli,
homojen bir toplum yapısına sahiptir (ÖzdaĢlı ve Aytar, 2013: 437).
Bilindiği gibi Türk toplumu göçebe bir kültüre sahiptir. Türklerin Anadolu
topraklarına geliĢi 1071 tarihinde gerçekleĢen, Malazgirt Zaferiyle on
birinci asırda gerçekleĢmiĢtir. Anadolu toprakları stratejik ve jeopolitik
önemi dolayısı ile büyük güç mücadelelerine sahne olmuĢtur. Anadolu
coğrafyası Türklerin buraya gelmesinden sonrada farklı etnik yapıların göç
ettiği, geçiĢ yolu olarak kullandığı bir coğrafyadır.Türkiye'nin günümüzde
ve tarihte en önemli ticari merkezlerinden birisi Ġstanbul Ģehridir.
Sistem yaklaĢımına göre sosyal bir sistemde zamanla düzensizliğin artması, enerjinin tükenmesi,
faaliyetlerin bozulması ve sonunda sistem faaliyetlerinin durması ya da yok olmanın gerçekleĢmesi
(Koçel, 2018: 285).
2
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Ġstanbul'un Türk hakimiyetine giriĢi on beĢinci asırda gerçekleĢmiĢtir.
Osmanlı topraklarında özellikle yerleĢim aĢamalarında ahilik teĢkilatının da
etkisiyle giriĢimcilik alanında bir Türk-Ġslam sentezinin kabul gördüğü,
sonrasında ülkede farklı inançlara sahip azınlıklarında sisteme dahil
edilmesiyle lonca sistemine geçildiği bilinmektedir (Güvemli ve Güvemli,
2018: 8). Dolayısı ile küresel bir değerlendirme yapıldığında sekiz veya on
asırlık bir iĢletmenin bulunmayıĢı normal karĢılanmalıdır. Yine Türk
topluluklarının kurmuĢ olduğu devletlerin özel mülkiyete bakıĢ açısı
Avrupalı yada Uzak Doğulu toplumlara nazaran
daha kapalı ve
koruyucudur. Örneğin toplumun ya da ihtiyaç sahiplerinin han, hamam,
aĢevi vb. ihtiyaçları devletin sunması gereken hizmetler olarak
algılanmıĢtır. Mülk kavramı egemenlik ve yönetimin bir sembolü olarak
hükümdara ait semboldür (Doğru, 2008: 89). Türkler genel olarak ticari
faaliyetlere sıcak bakmamaktadır. Türk toplumu kurmuĢ olduğu toplumsal
sistemlerde genel olarak askerlik, memurluk ve çiftçilik gibi görevleri ifa
etmiĢ, yüksek kar elde etme imkanı ve etkili sermaye kullanımı gibi ticari
faaliyetleri benimsememiĢtir (Kayalar ve Aytar, 2012:60; AĢkın, Nehir ve
Vural, 2011:62-63).
Özellikle Selçuklu döneminden sonra bu anlayıĢ daha fazla kabul
görmüĢtür. Bu anlayıĢın temelinde Osmanlı devletinin siyasi ve askeri
gücünün etkisi çok büyüktür. Hem Selçuklu Devleti'nde hem de Osmanlı
Devleti'nde ticari örgütlerin sermaye ve kar olgusuna bakıĢ açısı sosyal
açıdan daha insancıldır. Günümüz üretim ve pazarlama yaklaĢımına
kaynaklık eden müĢteri memnuniyeti, çevre bilinci ve sosyal sorumluluk
gibi temaların Osmanlı döneminde farklı uygulamalara bürünmüĢ örnekleri
bulunmaktadır (AkkuĢ ve MenteĢ, 2018:183). Osmanlı döneminde devletin
ekonomi üzerindeki proaktif etkisi, toplulukçu, kanaatkar ve kaderci insan
modelinin kabul görmesi bireysel ekonomik hareketleri engellemiĢtir
(Doğru, 2008: 89). Bununla birlikte Ahi teĢkilatı ve dini otoriteler kar
marjını belirlemeye yönelik bir takım politikalarla sosyal dengeyi
gözetmiĢtir. Ahilik teĢkilatı salt ekonomik bir aktör olmasının dıĢında, Türk
toplumsal yaĢamında sosyal hayata yön veren güvenlik, birliktelik ve
iĢbirliği ihtiyacına fonksiyonel olarak cevap veren bir sistemdir. Ahilik
teĢkilatında ekonomik, kültürel ve sosyal alanda bireysel geliĢimin yerine
toplumsal bir geliĢim hedeflenmektedir (Durak, 2016: 111). Ancak bu
yaklaĢımın en belirgin dezavantajı özel mülkiyetin geliĢmesi ve sermaye
birikimine engel olmasıdır. Türk iĢletmecilik tarihinin en önemli dönüĢüm
eĢiklerinden bir tanesi de Tanzimat Fermanı ve sonrasında izlenen ticaret
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politikalarıdır (Güvemli ve Güvemli, 2018: 8). Bu durumun doğal bir
sonucu olarak Rum, Ermeni ve Yahudi gibi imparatorluğun farklı etnik
özelliklere sahip gayrimüslim vatandaĢları ticari faaliyetlere
yoğunlaĢmıĢtır. Sonrasında da bu gruplar ülkenin endüstri ve ticari
hayatında önemli rol üstlenmiĢlerdir (Colpan ve Jones, 2016: 72; Doğru,
2008: 89). Sonuç olarak Türklerin uzak doğu ve batı medeniyetlerinde
örneklerine rastlanan on, on beĢ asırlık iĢletmelere sahip olamamasının
geçerli bir takım tarihi, kültürel ve siyasi nedenleri bulunmaktadır.
Türkiye'de köklü iĢletmeler sıralaması yapıldığında en eski iĢletmenin
on sekizinci yüzyılda faaliyetlerine baĢladığı görülmektedir. Türkiye'nin
en eski aile iĢletmesi 1777 yılında kurulan Hacı Bekir Lokumları
iĢletmesidir. Son dönemdeki çalıĢmalar Türkiye topraklarında Hacı Bekir
öncesinde kurulan iĢletmelerin varlığına iĢaret etmektedir. Ancak bu
iĢletmeler günümüzde faaliyetlerini farklı ülkelere taĢımıĢtır. Örneğin
Zildjian Firmasının kuruluĢ tarihi ve yeri 1623 Ġstanbul'dur (Anvar ve
Tariq, 2011). Günümüzde firma faaliyetlerini Amerika BirleĢik Devletleri
Massachusetts eyaletinde yürütmektedir. Tablo 2'de faaliyetlerini Türkiye
merkezli yürüten Türkiye'nin en köklü iĢletmeleri sıralanmıĢtır.
Tablo 2. Türkiye'nin En Köklü 20 ĠĢletmesi
KuruluĢ
Tarihi
1

1777

2

1807

3

1814

4
5
6
7

1820
1836
1851
1855

8

1856

9
10
11

1858
1860
1860

ĠĢletme
Adı
Hacı Bekir Lokum ve
ġekerleme
ġekerci Cafer Erol
Tarihi Ġskele
Simitçisi
Karaköy Güllüoğlu
Beyaz Fırın
Kebapçı Kadir
Petek Saraciye
Tarihi Kalkanoğlu
Pilavcısı
Gökçen Grup
Beceren Köftecisi
Silkar Holding

12

1862

YaĢar Pastanesi

13
14

1864
1864

15

1867

16

1867

17

1870

Güngenci Saat
Hafız Mustafa
Hacı Mustafa Ziraat
ĠĢletmeciliği
Kebapçı ĠskenderYavuz Ġskenderoğlu
Alevli Züccaciye

KuruluĢ
Yeri

Faaliyet
Alanı

Ġstanbul

Lokum ve ġekerleme

Ġstanbul

ġekerleme, Lokum

Antalya

Simit

Ġstanbul
Ġstanbul
Isparta
Ġstanbul

Baklava
Pasta
Lokanta
Saraciye

Trabzon

Lokanta

Bursa
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul

ĠĢletme Grubu
Lokanta
ĠĢletme Grubu
Dondurma, Pasta
ÇeĢitleri
Saat
ġekerleme, lokum

Malatya

Ziraat

Bursa

Lokanta

Ġstanbul

Züccaciye

KahramanmaraĢ
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Ticaret A.ġ.
18

1870

19

1871

20

1874

Malatya Pazarı

Malatya

Kurukahveci Mehmet
Ġstanbul
Efendi
Sabuncakis
Ġstanbul
Kaynak: (Dil, 2016'dan UyarlanmıĢtır)

KuruyemiĢ, Gıda
Ürünleri
Kahve
Çiçek

Türkiye'nin en köklü iĢletmeleri genel olarak gıda sektöründe faaliyet
yürüten iĢletmelerdir. Sanayi devriminin avantajlarını ve etkisini
kendisine entegre edememiĢ Osmanlı Devleti, genel olarak küçük imalat
ve satıĢ birimleri çapında bir ekonomiye sahiptir. Bu köklü iĢletmelerin
genel özelliği de bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Türkiye'de köklü iĢletmelerin yok olma nedenleri araĢtırıldığın da
aĢağıdaki sıralanan geliĢmelerin iĢletmelerin sürekliliğini olumsuz yönde
etkilediği tespit edilmiĢtir.
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ĢirketleĢmede aile iĢletmelerinin
önemi büyüktür. ĠĢler arttıkça iĢletme büyümekte, iĢletme içerisinde
görev dağılımı yapılmaktadır. ĠĢletme faaliyetleri yürütülürken farklı
görevlerdeki kardeĢler arasında fikir ayrılıkları yaĢanmaktadır. Bu fikir
ayrılıkları zamanla çatıĢmaya dönüĢmekte, sonuç olarak kardeĢlerin
ayrılmasına ve iĢletmenin dağılmasına yol açmaktadır.
Türkiye'de faaliyetlerini sonlandıran en köklü Ģirketlerin %43'ünün
kardeĢler arası çatıĢma nedeniyle sonlandığı tespit edilmiĢtir. ĠĢletmelerin
en önemli özel amaçları arasında sürekliliklerini korumak gelmektedir.
ĠĢletmeler sürekliliklerini korumak için açık sistem anlayıĢına göre
yönetilmelidir. Açık sistem anlayıĢı çevresel koĢulları dikkate alarak
bilgi, teknoloji ve insan kaynağını yenilemeyi, geliĢmelerden birtakım
sonuçlar çıkararak öğrenmeyi ifade etmektedir. ĠĢletme kurucusunun
iĢletme ile ilgili bilgiyi gelecek nesillere aktarması kurumsal kültür ve
süreklilik açısından hayati öneme sahiptir. Ancak yeni neslin bu birikimi
hiçe sayarak iĢletmeyi aile dıĢındaki giriĢimcilere devretmesi yada
iĢletmenin farklı birimlerinin aile üyeleri tarafından paylaĢılması
kurumsal yapının ve kurumsal kültürün yok olmasına yol açmaktadır.
Türkiye'deki köklü iĢletmelerin yok olma nedenleri arasında ikinci sırada
ailede yaĢanan miras kavgaları yer almaktadır. Yok olan köklü
iĢletmelerin %19'unun miras çekiĢmeleri nedeniyle faaliyetlerine son
verdiği görülmüĢtür. Türkiye'de faaliyetlerini sonlandıran en köklü
Ģirketlerin yok olma sebepleri arasında üçüncü sırayı %19 ile aile içi
çatıĢma almaktadır. KardeĢler dıĢında genel olarak baba - oğul veya kız;
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anne-oğul veya kız ve farklı varyasyonlar arası çatıĢmalar bu iĢletmelerin
sonunu getirmiĢtir (Alacaklıoğlu, 2009).
3.Türk ĠĢletme Kültürünün Genel Özellikleri
Bir iĢletmeyi diğer iĢletmelerden farklı kılan yönetim, kalite ve hizmet
anlayıĢı, iĢletmenin iletiĢim biçimi ve kuralları, örgüt yapısı, sahip olunan
entelektüel birikim gibi özelliklerin toplamına iĢletme kültürü
denilmektedir. ĠĢletmenin sahip olduğu bu özellikleri, iĢletmenin
faaliyetlerini yürüttüğü ve toplumsal olarak beslendiği kültürden
bağımsız düĢünemeyiz. Bu kapsamda iĢletmelerin sahip olduğu kültürel
birikimin toplumsal kültürle yakından iliĢkili olduğu bilinmektedir. Bilgi
ve haberleĢme teknolojilerindeki geliĢim küresel firmaların faaliyetlerini
dünya genelinde yürütmesini kolaylaĢtırmıĢtır. Bu iĢletmelerin insan
kaynakları içerisinde farklı kültürlerden çalıĢanlar yer alsa da, iĢletme
yöneticilerinin ve iĢletme kültürünün daha fazla yansıtıldığı
görülmektedir. Küresel iĢletmelerin dünya genelinde faaliyetlerini
yürütmeleri, egemen kültüre iliĢkin bir takım davranıĢ, uygulama,
paradigma ve iĢ modellerinin farklı kültürlerde kabulünü
kolaylaĢtırmaktadır.
Kültürel yapı ve özellikler ile giriĢimcilik
davranıĢları arasında yakın bir iliĢki bulunmaktadır (BaĢcı Nur ve ErataĢ,
2013: 161). Bu iliĢki sosyal bilimciler tarafından en fazla çalıĢılan
konular arasında yer almaktadır. Bazı toplumların giriĢimcilik
davranıĢlarına yönelik motivasyon düzeyi diğer toplumlara oranla daha
yüksek olabilir (Aytaç, 2006:139). Örneğin beslenme kültürü açısından
zengin mutfak kültürüne sahip toplumlarda bile fastfood kültürüne iliĢkin
bir eğilimin yaĢandığı görülmektedir.
Farklı kiĢilik ve karakter yapılarının temelinde kültürel farklılıklar
bulunmaktadır. Her insan topluluğu, diğer insan topluluklarına göre farklı
değer ve norm sistemine bağlı davranıĢ kalıpları geliĢtirir. Bazı kültürler
daha sıcak kanlı, özgür ve bağımsız kiĢilere fırsat tanırken bazıları da
bağımlı, korumacı ve otoriter eğilimli bireyleri ortaya çıkarır (Aytaç,
2006:149). Toplumsal yaĢamda grup odaklı ve itaat eğilimli insanların
kurmuĢ olduğu örgütlerin faaliyetlerini bu özellikleri dikkate alarak
yürüttükleri görülmektedir. Sonuç olarak iĢletmelerin sahip oldukları
kurumsal kültür toplumsal kültürden etkilenmektedir ve toplumun sahip
olduğu karakteristik özelliklerin yansımalarını örgütsel yaĢam içerisinde
deneyimlemekteyiz.
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Dünya genelinde Batı Yönetim Modeli ve Japon Yönetim Modeli
olmak üzere iki temel örgüt yönetim modeli bulunmaktadır. Türk
toplumu kültürel açıdan Doğu toplumlarının özelliklerini taĢımasına
rağmen iĢletmelerinde yoğunlukla batı yönetim uygulamalarına yer
vermektedir. Yönetsel açıdan özellikle yönetim fonksiyonlarının
icrasında Batılı örgütler rol model olarak kabul görmüĢtür. Durumsallık
yaklaĢımından yola çıkarak bu uygulamaların baĢarıyla sonuçlandığı
söylemek oldukça güçtür. Toplumsal yapı ve kültür olarak birbirlerinden
çok farklı özelliklere sahip medeniyetlerin aynı araçlarla baĢarıya
ulaĢması düĢünülemez. Dolayısı ile bu yönetim ve giriĢim kültürü
ekolojisinde takipçi ve taklitçi strateji uygulamaların ötesine
geçilememiĢtir. Yönetim, pazarlama, finansman ve diğer fonksiyonlar
açısından özgün ve radikal açılımlarla rekabetçi bir ekonomi
oluĢturulamamıĢtır. Tüm bu geliĢmeler tüketim odaklı bir nüfus ve
ekonomi sistemini geliĢtirmiĢtir. Siyasi yönetim olarak da gerekli
adımların atılmayıĢı ve popülist yaklaĢımlar üretim odaklı dönüĢümü
geciktirmiĢtir.
Bu geliĢmelerin paralelinde uluslararası ölçekte yaĢanan bazı siyasi
geliĢmeler Türk ekonomi, iĢletme ve yönetim kültüründe Ģok etkisi
yaratarak üretim odaklı düĢüncenin önemini artırmıĢtır. Örneğin; Kıbrıs
BarıĢ Harekatı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo, arz-talep
dengesizliği ve yüksek enflasyon, üretim odaklı düĢünce yapısını
gündeme taĢımıĢtır. ġüphesiz Türkiye'nin geleceği ve bekasını
ilgilendiren konularda askeri gücün yanı sıra ekonomik açıdan iĢletme ve
giriĢimciliğinde farkına varılmıĢtır. Daha sonraki süreçte serbest piyasa
ekonomisi ve giriĢimci destekleri Türkiye gündeminde daha fazla
konuĢulur hale gelmiĢtir. Türk iĢletmelerinde genel olarak Amerikan
Modeli uygulansa da kültürel özelliklere dayalı farklılaĢmalarla
karĢılaĢılmaktadır. Türk kültürünün Türk iĢletme yöneticiliğindeki
yansımalarını aĢağıda sıralanan baĢlıklar altında özetleyebiliriz.
3.1. Aile, Akraba, Boy Bağlılığına Önem Verme
Türkiye'de birlikte iĢ yapabilme potansiyelinin en belirgin
motivasyonel kaldıraç unsuru aile ve akraba iliĢkileridir (Sargut, 2015:
147-148). ĠĢletme yönetiminde aile, akraba ve boy bağlılığına önem
verme zaman zaman kurumsallaĢma yaklaĢımından uzaklaĢmaya neden
olmaktadır. Dolayısı ile öncelikle kurumsallaĢma kavramı üzerinde
durulması gerekmektedir. Türk iĢletmelerinin tarihsel süreç içerisinde en
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önemli sorunlarından bir tanesi kurumsallaĢma sorunudur. Bu sorunun
temeline inildiğinde kurumsallaĢma karĢıtı bir takım özelliklerin ve
alıĢkanlıkların Türk iĢletmelerinde yoğun olarak yaĢandığı bilinmektedir.
KurumsallaĢma olgusu Türk örgütlerinin tereddüt yaĢadığı, hayata
geçirmede zorlandığı, zaman zaman yöneticilerin tehdit olarak algıladığı
bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır.
KurumsallaĢma kurumlarda, iĢletmelerde, örgütlerde yapılacak iĢlerin,
atamaların, alımların yada görevlendirmelerin bireylerin tasarruflarından
ziyade, önceden belirlenmiĢ birtakım kural, ilke veya prosedürlere göre
yapılması; sistematik bir iĢleyiĢ hakimiyetinin sağlanmasıdır. Bu anlayıĢ
yada düĢünce aile ve akraba eksenli düĢünen bir yöneticinin
davranıĢlarında kararsızlık yaĢanmasına neden olmaktadır. Aile, arkadaĢ
veya akraba önceliği yerine "iĢe uygun adam prensibini" referans alan
kurumsallaĢma anlayıĢı Türk yöneticileri açısından önemli bir eĢik
seviyesidir.
3.2.Güvenlik Odaklılık ve Belirsizliğe KarĢı Tahammülsüzlük
Türk iĢletmelerindeki uygulamalar genel olarak daha önce test
edilmiĢ, uygulanmıĢ, olumlu sonuçlar elde edilmiĢ süreçlerden
oluĢmaktadır. Türk iĢletme kültürü gelenekçi bir yapıya sahiptir.
Önceliklerin ve yeniliklerin uygulandığı değil, faydalı sonuçların elde
edildiği örneklerin takip edildiği iĢ modelleri benimsenmektedir.
Türk toplumunun önemli özelliklerinden bir tanesi de güvenliğe aĢırı
önem atfetmesi ve belirsizlikten hoĢlanmayan bir yapıya sahip olmasıdır.
Bu özelliklerin yansımalarını hem iĢletme yatırımlarında hem de
toplumsal karar paydalarında görmek mümkündür. Türk toplumu
güvenliği her Ģeyin merkezine koyan ve her Ģeyin üzerinde tutan bir
düĢünceye sahiptir. Gerek toplumsal kabuller gerekse de akademik
yazında Türk toplumunun belirsizlikten kaçınma seviyesinin yüksek
olduğu görülmektedir (Yeloğlu, 2001: 165; Sargut, 2015: 228; Kaya,
2017: 135).
Genel olarak hiç bir Türk iĢletmesi Avrupa ya da Amerika'da baĢarı
örneği bulunmayan yatırımlara giriĢmemekte, giriĢimciliğe yönelik
faaliyetleri desteklememektedir. Türk toplumu yeni nesil için devlet
memurluğunu gelecek açısından en akılcı tercih olarak değerlendirmekte,
giriĢimcilik ve iĢ kurma gibi teĢebbüsleri yeterince desteklememektedir.
Yönetim açısından farklı milletlerle yapılan araĢtırmalarda Türk yönetici
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ve liderlerin daha güvenlik odaklı tutuma sahip oldukları görülmektedir
(Ercan ve Sığrı, 2015: 121). Bu anlayıĢ Türk giriĢimciliğinin önündeki en
somut engellerden bir tanesidir.
3.3. Otorite Esaslı, Gelenekçi ve Merkeziyetçi Yapı
GeçmiĢte olduğu gibi günümüzde de Türk toplumunda aile kavramı
en fazla korunan ve önem atfedilen kavramdır. Aile toplumun temel taĢı
ve temel dinamiğidir. Ailenin güvenliği ve refahından birinci derecede
baba sorumludur. Ailenin türüne göre bu liderlik görevi geniĢ ailelerde
ataya (dede, büyükbaba) atfedilmiĢtir. Türk aile iĢletmelerinde özellikle
ikinci nesil sahip ve yöneticiler, birbirlerine ve aile büyüğüne danıĢarak
karar almaktadır (Erdirençelebi, 2018: 327). Ailede alınacak kararlar
baba yada atanın onayından geçmek zorundadır ve son sözü her zaman
aile büyükleri söyler. Bu durum tüm aile üyeleri tarafından kayıtsız
Ģartsız kabul görmektedir. Türk toplumunun aileye yönelik bu
kabullerinin yansımalarını iĢ hayatında da görmek mümkünüdür.
Türk iĢletmelerinde özellikle aile Ģirketlerinde yöneticiler (patron)
baba rolünü üstlenmektedir. Yöneticilerin adil ve otoriter olması
beklenmektedir. Özellikle sermaye sahibi yöneticilere kayıtsız Ģartsız
itaat edilir. Türk toplumsal kültürü kural ve geleneklere özel önem
atfetmektedir (Yeloğlu, 2001: 163). Yöneticinin emir ve talimatlarının
sorgulanması, farklı önerilerde bulunulması sadece yönetim kademesince
değil örgüt genelinde hoĢ karĢılanmayan bir davranıĢ biçimidir.
Günümüzde yöneticilerin katılımcı yönetim davranıĢları sergilediği
görülse de; eğitim, teknoloji ve finans dıĢındaki sektörlerde yönetici ve
çalıĢanların merkeziyetçi yapıya yakın uygulamaları benimsediği
bilinmektedir.
3.4. Grup YaĢamına Endekslilik
Ġnsanoğlu antik dönemlerden bu yana iĢbirliği sistemine dayalı toplum
olarak yaĢama tercihini kullanmaktadır. Ġnsanların diğer insanlarla bir
arada yaĢamasının bir takım faydaları bulunmaktadır. Grup olarak ifade
ettiğimiz topluluk, birbirleri arasında yakın iletiĢim bulunan benzer
değerlere sahip insanlardan oluĢmaktadır. Sosyal bir canlı olan insan
diğer insanlarla iletiĢim ve etkileĢim kurma ihtiyacı hisseder. Bu
ihtiyacını aile, boy, klan ve toplum olarak belirtilen insan grupları
aracılığıyla karĢılar.
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Bu iletiĢim ve etkileĢim sisteminin sağlıklı bir Ģekilde sürmesi için bir
takım somut ve soyut kurallar dizisi bulunmaktadır. Toplumsal yaĢam
için önem arz eden kurallar, yazılı olmayan ancak herkes tarafından
bilinen örf adet ve gelenek gibi soyut kurallar dizisidir. Bu kurallar grup
yaĢamını önceleyen, iĢbirliği ve dayanıĢmayı destekleyen referans
kodlarına sahiptir. Örneğin belirli bir köy veya yerleĢim biriminde
yapılan bir düğün tüm halkın katılımıyla gerçekleĢtirilirken, yakını
bulunmayan bir mevtanın cenazesi bile geniĢ bir katılımla defnedilir.
Önemsiz gibi görünen bu davranıĢ biçimleri bile bireylerin çalıĢma ve iĢ
hayatına iliĢkin bakıĢ açılarında büyük öneme sahiptir.
Toplumsal açıdan aile merkezli davranıĢlar Türk toplumunun ideal,
beklenen ve takdir edilen özellikleri arasında yer almaktadır. Türk liderler
Türk toplumunun temsilcisi olarak daha toplulukçu değerlere sahiptirler
(Ercan ve Sığrı, 2015: 109). Bu bakıĢ açısı geniĢ açıdan insanların aile,
akraba, aile dostu, komĢu ve hemĢeri kavramlarına diğer toplumlardan
daha fazla önem atfetmesiyle sonuçlanmıĢtır. Toplumsal kültürün en
etkin kaynaklarından olan dini öğretilerinde insan davranıĢları üzerindeki
etkisi yadsınamaz. Ġslam dini aile, akraba ve ümmet kavramlarına özel bir
önem atfetmektedir. Dolayısı ile Türk-Ġslam kültürü senteziyle özellikle
Anadolu coğrafyasında toplumsal iliĢki odaklı ve paylaĢımcı bir anlayıĢ
benimsenmektedir.
Günümüzde giriĢimciliğin ekonomi üzerindeki olumlu etkilerinin
bilincine varılmıĢtır. Aynı zamanda yenilikçilik ve değiĢim gibi
fenomenlerin, ekonomileri özgün giriĢimler yoluyla Ģekillendirdiği
görülmektedir. Hayatın her alanında teknoloji, çevre ve kültürel özellikler
sentezinin dünya mozaiği üzerinde değer yaratan uygulamalarını tecrübe
etmekteyiz. Bu kapsamda geliĢtirilecek özgün iĢ modeli ve uygulamalarla
geleceği kurgulamanın olasılıklar dahilinde olduğunun bilincinde
olmalıyız.
SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME
GiriĢimcilik olgusu klasik ve dogmatik düĢünce sisteminin dıĢında,
olaylar ve olgular arasında bağlantı kurabilen, düĢünen, araĢtıran,
sorgulayan ve analiz edebilen bir yaklaĢıma sahip olmakla iliĢkilidir
(Çiçek ve Durna, 2012: 18). Dolayısı ile giriĢimcilik konusunun
toplumsal olarak bilginin üretilme, elde edilme, iĢlenme süreci ile
yakından iliĢkili olduğu kabul edilmelidir. Kültürlerin olay ve olguların
sahip olduğu sahip olduğu özellikleri benimseme, kabullenme ve entegre

154 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

edebilme yetenek ve yeterlilikleri değiĢim potansiyellerini ortaya
koymaktadır. Bu süreçlerin her biri sahip olunan kültürel genetik kodlara
göre farklı değerlendirilmektedir. Bazı geliĢmeler bir toplumda tehdit
olarak algılanırken baĢka bir toplumda hiç bir etki yaratmamakta yada bir
fırsat olarak kabul edilerek harekete geçilmektedir.
Türk toplumunun tarihsel süreç içinde olduğu gibi günümüzde de
değiĢim konusunda fazla istekli olmadığı, değiĢime direncin yüksek
olduğu toplumlar arasında sayıldığı bilinmektedir (Kaya, 2017: 135). Bu
özellik toplum ve aile yapısını zararlı ve yıkıcı akım ve fikirlerden
korurken, iĢ geliĢtirme, sinerji oluĢturma ve kültürel uyum noktasında
yavaĢlatmaktadır. Dolayısı ile toplum kültürel özelliklere uygun bir takım
geliĢim çabalarına daha açık bir yaklaĢım sergilemektedir. Türk
toplumunun giriĢimcilik serüveni Batılı ve Uzak Doğulu toplumlara
nazaran geç baĢlamıĢtır. Bu gerçeğin geçerli ve mantıklı bir takım
tarihsel, siyasi, toplumsal ve kültürel nedenleri bulunmaktadır. Tarihsel
olarak Türklerin kurmuĢ olduğu devlet sistemlerinde yaygın mülkiyet
yaklaĢımı sermaye birikimini sınırlandırmıĢ, hükümdar ve yöneticilerin
görev alanı bilinci, ihtiyaçlara yönelik kuruluĢların açılmasını
engellemiĢtir. Toplumsal yaĢam gelenek kaynaklı olarak kırsalda
yaĢamayı yada asker olmayı gerektirmiĢtir. Kültürel unsurlar arasında yer
alan inanç sistemi, daha fazla kar elde etme, zengin olma ve servet
edinme gibi amaçları dizginlemiĢtir. Bütün bu çabaların toplumsal yaĢam
sürecinde sosyal adaletin sağlaması ve toplum refahını amaçladığı
görülmektedir. XVII. yüzyılda gerçekleĢen sanayi devrimiyle birlikte
kapitalizmin kabul ettiği varsayımlar ve önerdiği tüm fikirler Türk toplum
yapısı açısından yabancı olarak kabul edilmekteydi. Dolayısı ile
toplumsal olarak kültürel ve sosyal hayata uygun bir giriĢimcilik ve
kalkınma modelinin içselleĢtirilmesi zaman almıĢtır. Bununla birlikte
Türkiye'nin sahip olduğu özellikler ve dinamikler XXI. yüzyılda
giriĢimcilik açısından uygun zemin bulduğu takdirde atılım gösterme
potansiyeline sahiptir.

Oğuzhan AYTAR • 155

KAYNAKÇA
AkkuĢ, Y. & MenteĢ, S. A. (2018). Osmanlı Ġmparatorluğu'nda GiriĢimcilik:
Klasik Dönem Üzerine Bir ÇalıĢma, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 5 (2), 169-186.
Anwar, S. T. & Tariq, S. M. (2011). Evolution of entrepreneurship and
organizational configurations at Zildjian, 1623–2010, Journal of
International Entrepreneurship, (9), 175-194 .
Alacaklıoğlu, H. (2009). Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri. Ġstanbul: Kaizen
Yayınları.
AĢkın, A., Nehir, S. & Vural, S. Ö. (2011). Tarihsel Süreçte GiriĢimcilik
Kavramı ve GeliĢimi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6 (2), 55-72
Aytaç, Ö. (2006). GiriĢimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (15), 139-160.
BaĢcı Nur, H. & ErataĢ, F. (2013). Kültür Farklılıkları Ekseninde GiriĢimcilik
AnlayıĢındaki DeğiĢimler ve Yabancı GiriĢimcilik, MuĢ Alparslan
Ünıversıtesı Sosyal Bılımler Derg s , 1 (1), 155-171.
Bressler, M. S., Campbell, K. & Elliott, B. (2014). The Reverse Family
Business: An Emerging Trend in Entrepreneurship?, Academy of
Entrepreneurship Journal, Vol. 20, ( 2), 137- 151.
Candan, H. (2011). Osmanlı‘dan Günümüze Türk Topraklarında GiriĢimcilik
Serüvenine Dair Bir Değerlendirme, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (2), 157 - 174.
Casson, M. & Casson, C. (2014). The history of entrepreneurship: Medieval
origins of a modern phenomenon, Business History, 56 (8), 1223-1242.
Colpan, A. M. & Jones, G. (2016) Business groups, entrepreneurship and the
growth of the Koç Group in Turkey, Business History, 58 (1), 69-88
Çiçek, R. ve Durna U. (2012). Meslek Ġdealleri ve GiriĢimcilik Niyetleri,
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (17), 1731.
Dağıstan, U. (2019). GiriĢimcilik Kavramı ve Kültür Olgusu, Social Sciences
Studies Journal (SSSJournal), 5 (34), 2337-2346.
Dil, E. (2016). Türkiye‘de Uzun Ömürlü ĠĢletmeler: Kim? Nerede? Ne Yapıyor?,
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 45, 49-69.

156 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

Doğru, C. (2008). Osmanlı Toplumunda Kapitalist-GiriĢimci Sınıfın Ve Ġnsan
Tipinin OluĢumunu Engelleyen Faktörler, Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 75-91.
Durak, Ġ. (2016). Sosyal GiriĢimcilik ve Ahilik TeĢkilatı: Teorik Çerçeve,
Erciyes Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (47),
101-120.
Ercan, Ü. & Sığrı, Ü. (2015). Kültürel Değerlerin Liderlik Özelliklerine Etkisi:
Türk ve Amerikalı Yöneticiler Üzerine Bir AraĢtırma. Amme Ġdaresi
Dergisi, 48 (3), 95-126.
Erdem, R., & KocabaĢ, Ġ. Yönetimde doğu paradigması. Manas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 10: 175-189.
Erdirençelebi, M. (2018). Aile ĠĢletmelerinde Nesiller Arası GiriĢimcilik
Kültürü, C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 324-339.
Guinness World Records, http://www.guinnessworldrecords.com/, EriĢim Tarihi:
13.05.2018
Güvemli, O., & Güvemli, B. (2018). Türk ĠĢletme Tarihi Üzerine. Muhasebe ve
Finans Tarihi AraĢtırmaları Dergisi, (09), 5-46.
Kaya, A. (2017). Bilişim ve İletişim Çağında Girişimcilik ve Kobi Yönetimi,
Konya: Eğitim Yayınevi.
Kayalar, M., & Aytar, O. (2012). Küresel ĠĢ Dünyasında Kültürel Farklılıkların
Yönetimi: Türk GiriĢimciliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner
Dergisi, 4(7), 47-64.
Kenton,
W.,
(2018).
Knowledge
Economy,
Investopedia,
https://www.investopedia.com/terms/k/knowledge-economy.asp, EriĢim
Tarihi: 10.11.2018
Kevük, S. (2006). Bilgi Ekonomisi, Journal of Yaşar University, 1 (4), 319-350.
Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği, Ġstanbul. Beta Basım Yayım.
Mason, C. & Harvey C. (2013). Entrepreneurship: Contexts, opportunities and
processes, Business History, 55:1, 1-8.
ÖzdaĢlı, K. & Aytar, O. (2013). The effect of cultural infrastructure in business
management: comparison of Turkish and Japanese Business Cultures.
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (12),
434-444.
Pehlivanoğlu, F. & Kayan, K. (2019). Türkiye‘de GiriĢimcilik: Mevcut Durum
Analizi ve Çözüm Önerileri, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 58-78.

Oğuzhan AYTAR • 157

Sargut, A. S. (2015). Kültürler Arası FarklılaĢma ve Yönetim, 4.Baskı, Ankara:
Ġmge Kitabevi.
Sayar Özkan, G. & Alancıoğlu E. (2017). Bilgi Ekonomisi Ġndeksi Performans
Göstergelerinin Türkiye Açısından Ar-Ge Harcamaları Analizi, ASSAM
Uluslararası Hakemli Dergi, 4 (8), 1-12.
Sönmez, A. ve Arıker, Ç. & Toksoy, A. (2016). Dünya‘da ve Türkiye‘de Sosyal
GiriĢimciliğin GeliĢimi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi,
GiriĢimcilik Özel Sayısı, 17 (37), 102-121.
Yeloğlu, H. O. (2011). Türk Toplumsal Kültürünün Örgüt Yapılarına Olan
Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir ÇalıĢma. ODÜ Sosyal Bilimler
AraĢtırmaları Dergisi (ODÜSOBĠAD), 2 (4), 153-170.

XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA
KARS SANCAĞINDA ASKERĠ
ĠDARE
BÖLÜM
5

Oktay KIZILKAYA



Doç. Dr. Kafkas Üniversitesi
ok1taykizilkaya@gmail.com

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Tarih

Bölümü,

36100/Kars;

Oktay KIZILKAYA • 161

GĠRĠġ
Anadolu, Kafkasya ve Ġran coğrafyalarının kesiĢtiği bir konumda
bulunan Kars, tarihi süreç içinde Anadolu‘ya gelenler ile Anadolu‘dan
Kafkasya ve Ġran coğrafyalarına hareket edenlerin yol güzergâhı üzerinde
yer almaktadır. Türklerin Anadolu‘ya giriĢte kullandıkları güzergâhın
üzerinde bulunması nedeniyle Selçuklu Türklerinin ilk fethettiği ve üs
olarak kullandıkları bir yöre olmuĢtur. Moğolların, Anadolu‘ya giriĢte ilk
istila ettiği yörede bu coğrafya olmuĢtur. Kars, Timurilerin yine
Anadolu‘ya giriĢte ilk ele geçirdikleri bölge olmuĢtur. Kars, XVI.-XIX.
yüzyıllar arasında Osmanlı-Safevi mücadelesinin odak noktası bir
konumdaydı.
XVIII yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rusların, Kafkasya bölgesini
istila etmesi ve Anadolu hududuna yaklaĢması sonucu baĢlayan ve
yaklaĢık 114 yıl (1806–1920) boyunca Türk-Rus mücadelesinin geçtiği
mıntıkada bulunması nedeniyle Kars ve çevresinin, kısa zaman aralıkları
ile mücadele ve savaĢlara sahne olmasına yol açmıĢtır.
Bu savaĢların biri Ġran‘a tabi Revan Hanlığı ile (1819–1822) diğer
beĢi ise Ruslarla olmuĢtur. Ruslarla yapılan savaĢların üçünde Kars, Rus
istilasına uğramıĢtır. 1877–1878 SavaĢı‘nda Kars esarete düĢerek
yaklaĢık 40 yıl boyunca Rus hâkimiyetinde kalmıĢtır. Ruslar, 40 yıllık
hâkimiyetleri döneminde, Kars ve çevresini Anadolu‘nun içlerine doğru
yapacakları istila hareketlerinde askeri üs ve ikmal merkezi olarak
ĢekillendirmiĢ ve Osmanlı Devletinin bölgedeki ikmal ve iaĢe merkezi
olan Erzurum ile irtibatını kesmeği amaçlamıĢlardı.1
Rus saldırılarına karĢı Osmanlı Devleti, Kars ve çevresinde bazı askeri
tedbirler almıĢtır. Bu tedbirler, öncelikle Kars Kalesi‘ni tahkim etme ve
Ģehrin güvenliğini sağlamak için Ģehrin etrafına tabyalar inĢa etmek
Ģeklinde olmuĢtur. Bu tedbirlere rağmen Osmanlı merkezi otoritesinin,
Kars‘ın stratejik konumunun yeterince fakına vardığını söylemek
mümkün değildir. Kars‘a atanan yöneticilerin ekseriyetinin yöneticilik
vasfı düĢük olup, etrafı düĢmanla çevrili, stratejik konuma sahip bir yere
uygun yöneticiler değildi. XIX. yüzyıl boyunca gelen yöneticilerin büyük
çoğunluğu coğrafi ve iklim Ģartları nedeniyle Kars‘ı sürgün yeri olarak
görmekteydi. Bu duruma, Kars‘ın gelirinin düĢük olması da eklenince
W.E.D Allen- Paul Muratoff, 1828–1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi (Kafkas
Harekâtı), Ankara 1966, s. 25.
1
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gelen yöneticilerin vurdumduymazlığı dikkat çekici bir hal almaktaydı.
1846‘da Ġngiltere‘nin Erzurum Konsolosu W.R Holmes‘un gözlemlediği,
Kars Mutasarrıfı Sırrı PaĢa‘nın dirayetsizliğidir. Nitekim Holmes, PaĢa
hakkında;
―O halkın yaşayış şartları veya paşalığın durumu hakkında kendisini
çok az zahmete koşuyor ve günlük işleri idare edip gidiyordu. Paşanın
otoritesi de çok zayıftı, mesela, karantina doktoru ovada bir köyde
kargaşalık çıktığını işitir ve paşayı durumdan haberdar edince
kavaslarından birini doktorunun yanına katıp köye gönderir, kavas ve
doktor ile heyettekiler köye yaklaştıklarında köylüler, onların köye
girmelerine mani olur ve üzerlerine ateş açmakla tehdit ederler. Kavas,
köylülere Paşa‟nın emrini gösterir ise de dinlemezler. Bunun üzerine
doktor şehre geri döner. Durum paşaya nakledilince, o sadece omuzlarını
silkeler ve ne yapabilirim der? Sırrı Paşa kabiliyetini başka şeyler için
değil sadece para biriktirmek için kullanmasını biliyor. İhtilasa imkân
verebilecek bir olayda paşaya güvenilmez,‖2 ifadeleriyle Kars‘ın en üst
yöneticisinin yapısını tarif eder. Yabancı bir konsolosun bu izlenimleri,
Kars gibi stratejik bir konuma, Ģahsiyet bakımından dirayetsiz bir
yönetici atanmasına ĢaĢırır.
Buna rağmen ahali Kars‘ın konumunun farkında olup, Ġstanbul ile
yapılan yazıĢmalarda önemi sık sık vurgulanmaktaydı. Konu ile alakalı
Karslı divan Ģairi Süleyman ġadi, Kars‘ın diğer Osmanlı Ģehirlerinden
farklı olduğunu Ģöyle dile getirmektedir; ―Kars, Anadolu‟nun hem
serhaddi hem de kilididir. Anadolu‟da kahır çekmiş birçok şehir olmakla
birlikte Kars kadar kahırlı başka bir şehir yoktur. Çünkü Kars,
Anadolu‟ya adım atmak isteyen her dost ve düşmanın ilk ayak bastığı
topraktır. Dolayısıyla burası serhat ruhunun sesi, sözü, sazı, âşığı ve
nihayet temsilcisidir, Öyle ki, Kars‟ın kadınları bile cesaret ve
kahramanlıktan yana yazılara geçmiştir3”sözleriyle, Kars ahalisinin
kadın-erkek ayrımı yapmadan ihtiyaç durumunda, vatan uğrunda her türlü
gayret ve fedakârlığı göstermekten çekinmediğini dile getirir.
Bundan dolayı, Kars‘tan merkeze gönderilen yazılarda da önemi sık
sık vurgulanarak Kars coğrafyasının boĢ bırakılmaması istenmiĢtir.
Karsın stratejik önemi ve konumu bir Osmanlı belgesinde; ―Medine-i
Osman Ersoy, ―Bir İngiliz Konsolosunun 1846 Yılında Erzurum‟dan Kars‟a Seyahati‖, Ankara
Üniversitesi DTCF, Tarih AraĢtırmaları Dergisi, II, (1964), ss. 237–247.
3
Selahattin Tozlu, “Kırım Harbi‟nde Kars‟ı Anlatan Kayıp Bir Eser: Muzaffer-nâme”, Akademik
AraĢtırmalar Dergisi, Sayı: 2, (1996), ss. 123–144.
2
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Kars, Erzurum müntehası serhaddât-ı mansure-i hazreti hakaniyeden
olup, etraf-u iktinafı düşman-ı din-i mübin ve Acem-i bed ayin ve Ekrad-ü
ser ül-tuğyan-ı bimar ve bi‟din ile muhat bir belde olduğundan…”4,
kaydı düĢülerek önemi izah edilmektedir. Bundan dolayı Kars‘taki devlet
yöneticileri ile halkı, Ġstanbul‘dan Kars‘ın muhafazasına yönelik tedbirler
alınmasını konusunda daimi surette isteklerde bulunmaktaydılar. Bu
doğrultu da Kars‘ın savunmasının odak noktası olan kalenin yeniden
tamiri ile etrafındaki tabyaların berkitilmesi ve yeni tabyaların yapılması
için giriĢimlerde bulunulmuĢtur.
Bundan dolayı Erzurum Valisi Yusuf Ziya PaĢa, Kars‘ın er-geç bir
muhasaraya maruz kalacağını öngördüğünden ilk olarak 1798 senesinde
Kars Kalesi‘nin tamiri için giriĢimlerde bulunmuĢtur. Bu doğrultuda,
Kars Kalesi‘nin bazı mahal ve mevzilerinin tamire muhtaç olduğu ve
daha önce kalede bulunan top döĢemeleri, kundakları ve tekerleklerinin
tamiri, Ģehir ve kale muhafızı Mirmiran Numan PaĢa‘ya ihale olunmuĢtur.
Ancak Numan PaĢa, kale ve binaların onarımı için gerekli olan kireç,
kereste ve mıcırın uzak mahallerden tedarik olunması gerektiğini
bildirerek, kendi imkânları ile bunu baĢaramayacağını beyan etmiĢtir.
PaĢa, kadı ve ahalinin ileri gelenleri, kaime, ilam ve mahzarlarında, tamir
için Ġstanbul‘dan özel bir bina emini atanması suretiyle bu iĢin
yapılmasını istemiĢlerdir. Bunun için de Dersaadet‘ten keĢif için Kars‘a
bir mimar ve halifesi gönderilmiĢtir5. Neticede kale onarımı yapılmıĢ ve
muhkem hale getirilmiĢtir.
Buna rağmen Kars Kalesi, 1828–1829 ile 1853–1856 Osmanlı-Rus
savaĢlarında tekrar harap olmuĢtur. Bu iki savaĢ neticesinde kale ve Ģehir
Rus istilasına düĢmüĢtür. Rusların, çekilmeden önce ilk yaptıkları
iĢlerden birisi kaleyi tahrip etmek olmuĢtur. Çünkü kale, Kars civarında
cereyan eden bütün savaĢlarda savunmanın odak noktasını
oluĢturmaktaydı.
Kalenin, 1853‘de harap halde bulunduğu anlaĢılmaktadır. Rusya‘nın
Kafkasya genel komutanı General Lili, Kars hududunda meydana gelen
hırsızlık ve gasp olaylarını araĢtırmak ve Kars‘taki Rus konsolosunun
çalıĢmalarını yakından görmek amacıyla Kars‘a gelmek istemiĢtir. Ancak
Osmanlı tarafı Kars Kalesi‘nin harap durumunu görmesini
istemediğinden generalin gelmesine olumsuz cevap vermiĢtir.
4
5

BOA. HAT. 0632/31220.
BOA. C. AS. 9974–1.
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GörüĢmelerde bulunmak için Kars Kaymakamı‘nın hududa gitmesi
istenilmiĢtir.6 Bu durum, 1853–1856 Osmanlı-Rus SavaĢı baĢlayacağı
dönemde, Kars Kalesi‘nin harap halde olduğunu göstermektedir. Bu
durum ise önemli bir konum da bulunan Kars‘ın savunma yönünden ne
derecede ihmal edildiğini göstermesine bir delil oluĢturmaktadır.
Kars ġehri‘nin savunma noktasının merkezi kale olduğundan, saldıran
tarafın ilk hedefi genelde burası olurdu. Bu nedenle saldıran taraf kaleye
ulaĢmadan önce, Yunan Ģehir devletlerindeki kulelere benzer çok sayıda
savunma noktaları Kars ġehri‘nin etrafında inĢa edilmiĢtir. Osmanlı
askeri terminolojisinde bu yapılar, ―Tabya‖7 olarak adlandırılmaktaydı.
Tabyaların yapılıĢ amacı kaleyi korumak ise de Ģehrin büyüyüp geliĢmesi
neticesinde mahalleler, kale surları dıĢına taĢmıĢ ve korumasız hale
gelmiĢlerdir. Bu nedenle, sur dıĢında bulunan mahalleleri düĢman
saldırısında ilk hedef olmaktan çıkarmak amaçlanmıĢtır. Yani sivil ahaliyi
saldırıların ilk etkisinden korumak düĢüncesinin olduğu açıkça
görülmektedir8.
1579‘da Kars Kalesi tamir edilirken kalenin muhafazasına
yardımcı olmak amacıyla Kars Çayı Vadisi‘nin sağ ve sol tarafında yer
alan çapraz konumdaki iki tepeden birinin üzerinde kale yer alırken diğer
tepenin üzerine de küçük bir tabya iĢlevine sahip gözetleme kulesi
yapılmıĢtır. Bu kulenin etrafına, XVIII. yüzyılda Kars Beylerbeyi Timur
PaĢa tarafından yeni ek inĢaatlar yapılmak suretiyle tabya haline
getirilmiĢ ve paĢanın adı ile anılmaya baĢlanmıĢtır. Bu nedenle Temur
PaĢa Tabyası adını alan yapı, kale savunmasına yardımcı unsur olarak
inĢa edilmiĢtir. Kars‘ta ilk tabya kalıntısının bu kule olduğu
anlaĢılmaktadır9.
6

BOA. HR. MKT. 62/27.
Tabya kelimesi, Arapça ―ta‘biye‖den gelmektedir. Ayrı ayrı hazırlanmıĢ ve silahlarla güçlendirilmiĢ
savaĢ yeri, istihkâm anlamında kullanılmaktadır. Ġsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı
Yayınevi, Ankara 2006, s.1601; Ġçerisinde muhtelif sayıda kuvvetleri barındıran bonetlerin ardında
bulunan açık top mevzileri ile avcı siperlerinin bütün etrafını kaplayan hendek ve dâhilindeki koruma
mahallerini bölük, tabur ya da binalarını bünyesinde kapsayan kendi kendine yeterlilik sağlayan
herhangi bir muhasarada dahi uzun bir süre direnebilen hâkim noktalara yapılmıĢ çevreyi bakıĢ
açısıyla kontrol altına tutan, her yöne karĢı savunulabilen, taĢ, kâgir, beton veya demirli betondan
inĢa edilmiĢ kapalı mevzilere verilen isimdir. Genelkurmay BaĢkanlığı, Tabya ve Ġstihkâmlar, Harp
Dairesi BaĢkanlığı Yayını, Ankara 1973, s.176; Osman Ülkü, Kars ve Ardahan Tabyaları,
YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2006, s. 46–
47.
8
Osman Ülkü, “Osmanlı İmparatorluğunda Savunma Sistemi Olarak Tabya Mimarisi” Atatürk
Üniversitesi Ġlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 27, (2007), s. 252.
9
Kars Ġli Kültür Envanteri, Kars Valiliği Ġl Özel Ġdaresi Yayını, Ankara 2009, s. 304.
7
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Kars‘ta ebatları farklı olmak üzere büyük çoğunluğu, XIX. yüzyılda
inĢa edilen 14‘ü tabya, 32‘si mevzii ve karakol olmak üzere toplam 46
savunma noktası inĢa edilmiĢtir. Bu tabyalar, mevziiler ve karakollar,
Kars Kalesini ve Ģehrini adeta muhasara edecek Ģekilde çepeçevre
konumlandırılmıĢtır.
Tabyaların ve savunma mevzilerinin nerelere yapılması lazım
geldiğine keĢif ve muayene neticesinde karar verilmiĢtir. Yapılması lazım
gelen yerler belirlendikten sonra inĢasına baĢlanılmıĢtır. ĠnĢa esnasında
askerin zorunlu, ahalinin ise gönüllü katılımlarının sağlanmasına gayret
edilmiĢtir. Kars‘ın savunmasına yönelik olarak 1854 senesinde üç
tabyaya ihtiyaç duyulmuĢtur10. Ġhtiyaç duyulan üç tabya, 1855 senesi
Nisan ayında tamamlanmıĢtır. Tabyalara, Williams, Mecidiye ve Vasıfiye
adları verilmiĢtir11. Bu tabyaların dıĢında, 1782 tarihli Kars Kalesi‘nin
onarımı vesilesi ile tutulan bir keĢif defterinde, Darendeli Hüseyin PaĢa
Tabyası adıyla bir tabya adı Osmanlı belgesinde geçmektedir12. Bu
tabyanın adı geçen tabyalardan birisinin gerçek ismimi yoksa yeni bir
tabya mı olduğu tespit edilememiĢtir.
Kars‘a inĢa edilen tabyaların bazıları kalıcı olacak Ģekilde inĢa
edilirken bazılarının ise savaĢ tehdidi ortaya çıktığında taĢ ve kalaslarla
güçlendirilmiĢ toprak tabyalar Ģeklinde olduğu anlaĢılmaktadır. TaĢ ve
kalaslarla güçlendirilmiĢ tabyalar günümüze kadar gelmemiĢtir. Ancak
yerleri ve planları temel izlerinden ve diğer kalıntılardan tespit
edilebilmektedir. Betonarme tabyalar ise günümüze kadar bakımsız da
olsa ulaĢmıĢtır. Kars‘taki tabyalara verilen isimler incelendiğinde; çoğu
zaman yaptıranın, tabyayı kumanda edenin veya tabyanın mimari
planlarından hareketle isimlendirme yapıldığı anlaĢılmaktadır.

ASÂKĠR-Ġ MANSURE-Ġ MUHAMMEDĠYE
ORDUSU’NUN KURULMASI
Yeniçeri Ocağı‘nın 1826‘da kaldırılması üzerine Osmanlı Devleti‘nde
askeri yönden bir boĢluk meydana gelmiĢti. Bu boĢluk yalnız devlet
merkezinde değil ülkenin hemen hemen her tarafında olmuĢtu. Çünkü
Yeniçerilerin konuĢlandırıldıkları yerler yalnız Ġstanbul ile sınırlı değildi.
Osmanlı Ülkesinin sınırda yer alan veya büyük kale statüsüne sahip
10

BOA. A. AMD. 53/81.
5 ġaban 1271(23 Nisan 1855) Tarihli ve 737 Sayılı Ceride-i Havâdis Gazetesi.
12
BOA. C. AS. d. 13708.
11
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kalelerinde ortaları
bulunuyordu.

(bölükleri)

ve

kendilerine

mahsus

kıĢlaları

Kars Kalesi‘nde de bir Yeniçeri ortası (bölük) bulunuyordu. Bunların
Ģehirde üç kıĢlası olup, bu kıĢlalar; Ellidördün KıĢlası, Onikinin KıĢlası
ve Onbirin KıĢlası adlarını taĢımaktaydı13. 1826‘da Yeniçeri Ocağı
kaldırılınca Kars Kalesi‘ndeki Yeniçeri Ortası da Ġstanbul‘dan gelen emir
üzerine lağvedilmiĢtir. Gelen emir baĢta Vali Salih PaĢa ve Kars Kadısı
Seyyid Ali Efendi olmak üzere umum ahali huzurunda okunduktan ve
tedbir alındıktan sonra durum Yeniçerilere bildirilmiĢtir.14 Bunun üzerine
Yeniçeriler herhangi bir kargaĢalığa sebep olmadan Ġstanbul‘dan gelen
emre itaat etmiĢlerdir. Ardından kaledeki Yeniçeri Ortasına ait silahlar
toplanarak kalede muhafaza altına alınmıĢ, kale anahtarı da onlardan
alınarak bir nizamiye zabitine verilmiĢtir15.
Yeniçeri Ocağının kaldırılması Rum isyanının bütün hızıyla devam
ettiği ve devletin en buhranlı zamanına rastlamıĢtır. Bu durum süratle
yeni bir askeri teĢkilatın kurulmasını gerekli kılıyordu. Bundan dolayı
Yeniçeri Ocağının kaldırılmasında görev alan devlet adamları, Yeniçeri
Ocağı‘nın kaldırılıĢının ertesi günü Muhammediye adını taĢıyan, yapısı
Avrupa usulünde olan bir askeri teĢkilat kurulması için tedbirler aldılar16.
Yeni kurulan bu ordu, sürekli ve düzenli ―hassa askeri‖ adı altında
Asâkir-i Muntazama-i Muvazzafa-i Hassa ve ―Asâkir-i Muntazama-i
Muvazzafa-i Mansure‖ adlarında iki sınıfa ayrıldı17.

―…..Derun-ı Kars‟da yeniçeri kışlası olarak üç kışla olub biri elli dördün kışlası imiş ki devletlü
Osman Paşa bendeleri 125 guruşa bey‟ etmiş sökmüşler fakat bir samanlığı kalmış ve biri dahi on
ikinin kışlası imiş ki bunu dahi 400 guruşa vermişken mevcud durur ve birisi dahi on birin kışlası
olub hâlâ kadı efendi dailerine ba buyuruldu temlik ita eylemiş, bu esnada tabya civarında münasib
bir mahal tetebbu olunurken vakt-i hacet de tabya-i mezkurde istimal olunacak cebehane ve
mühimmat açıkda yağmurda ve yaşda olmayub ol mahalde hıfz oluna münasib mahal olmadığı haber
verildikde kışlalar sual olunub tahrir olunduğu üzere olduğunu ifade etdiklerinde iştira etmiş olan
adamlar celb olundukda müşarünileyh bendelerinin vermiş oldukları tapuları ibraz etdiklerinde mali miri satılmaz vermiş olduğunuz akçeyi mahallinden matlub edin deyu cevab verildiğine mebni
merkum on ikinin kışlasını ahz etmiş olan Ahmed nam kulları obirisine dahi vekil olarak paresinin
matlub eylemek içün izam olmağın yedinde olan müşarunileyh bendelerinin temessüklerden keyfiyeti ma‟lum veli ül-namileri buyruldukda hususu-u mezbur ne güna idare buyrulur ise….”. BOA. C.
AS. 14490.
14
BOA. HAT.289/17315/E
15
BOA, HAT, 290/17315/A.
16
M.A. Ubicini, Türkiye; 1850 Maliye-Ordu-Millet 2, (Çev. Cemal Karaağaçlı), Tercüman 1001
Temel Eser, Ġstanbul (Tarihsiz), s. 406.
17
Mustafa Nuri PaĢa, Netayic ül-Vukuat, (2. Baskı), Cilt: III-IV, (SadeleĢtiren, notlar ve açıklamalar
ekleyen NeĢet Çağatay), TTK. Yayınları, Ankara 1987, s. 297.
13
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Asâkir-i Muhammediye‘ye üç gün içinde 1.500 asker kaydolmuĢtur.
Yeni askerler üniformasız olarak derhal talime baĢlatılmıĢtır. 1826
Haziran sonuna doğru bu askerlerin sayısı 5.000 yükselmiĢtir. Sultan II.
Mahmut, 29 Haziran 1826‘da yeni askerleri denetlemek için saraya
getirtmiĢ ve atıĢ talimlerini izlemiĢtir. Askerlerin eğitiminden ve
komutanlarından memnun kalan Sultan II. Mahmud, Serasker Ağa
Hüseyin PaĢa ve Nazır Ġbrahim Saib Efendiyi gayretlerinden dolayı
ödüllendirmiĢtir18.
Hazırlanan kanunnameye göre, Asâkir-i Mansure-i Muhammediye
Ordusu ilk aĢamada 12.000 kiĢiden oluĢacaktı. Bu ordu, 8 tertibe
ayrılacak ve her tertip bir binbaĢı komutasında olacaktı. Her tertip iki
koldan her kolda 100 mevcutlu altı saftan (bölük) oluĢacaktı. Saflar,
yüzbaĢı rütbesinde bir subay tarafından idare edilecekti. Safın altısına sağ
kol, diğer altısına sol kol adı verilmiĢ, bu kolları komuta edenlere
kolağası veya altyüzbaĢılar denilmiĢtir. Saflar, on kiĢilik gruplara
ayrılarak, baĢlarına bir onbaĢı atanmıĢtır. Her safa, askerleri ile birlikte
bir adet top tahsis edilmiĢtir. Her tertipte bir topçubaĢı, arabacıbaĢı,
cephanecibaĢı ve bunların her birine mülazımlar, çavuĢlar, sancaktarlar,
mehterbaĢı ve cerrahlar tayin edilmiĢtir19.
Asâkir-i Mansure‘ye alınacak askerlerin seçiminde de dikkatli
davranılmıĢ ve orduya sonradan Müslüman olmuĢ olan devĢirmelerden ve
soyu belli olmayanlardan asker alınmamıĢtır. Alınacak askerlerin 15–30
yaĢ arasında olmasına dikkat edilmiĢtir.20
Bu doğrultuda kurulan ordu zaman içinde, Hassa, Ġstanbul
(Dersaadet), Rumeli, Anadolu ve Arabistan orduları adı ile beĢ kısım
halinde düzenlenmiĢtir. Her kısmın atlı, yaya ve topçu olarak otuz bin
kiĢiden oluĢması kabul edildi21. Buna göre her kısım, 6 piyade, 4 süvari
ve 1 topçu olmak üzere 2 tümen veya fırka ve 6 kıta veya livadan
meydana gelen 11 alaydan oluĢmaktaydı. Her piyade alayı 4 tabur ile 8
bölükten oluĢuyordu. Her piyade taburunun, subay, çavuĢ ve asker olarak
nizami sayısı 815 kiĢiydi. Her taburda; 1 binbaĢı, 1 kolağası, 8 yüzbaĢı,
16 mülazım 8 baĢçavuĢ, 32 çavuĢ, 8 bölük emini 64 onbaĢı, 640 nefer, 24

Esad Efendi, Üssi Zafer, Ġstanbul 1293, s. 195.
Sezgin Kaya, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ordusu (1839–1876), YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, EskiĢehir 2005, s. 22–23.
20
Said Raif Terzioğlu, Türk Ordusu, BaĢnur Matbaası, Ankara 1967, s. 40.
21
Mustafa Nuri PaĢa, Netayic ül-Vukuat, s. 298.
18
19
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mehter,
8 saka, 2 cerrah, 1 eczacı, 2 imam görevli olarak yer
22
almaktaydı .
Asâkir-i Mansure‘nin süvari alayları ise 6 süvari bölüğünden
oluĢmaktaydı. Birinci ve altıncı bölükleri avcı ve niĢancı, diğerleri
mızraklılardan meydana getirilmiĢtir. Bir süvari bölüğü; 1 birinci yüzbaĢı,
1 ikinci yüzbaĢı, 1 birinci mülazım, 1 ikinci mülazım, 1 nalbant, 6
baĢçavuĢ, 18 onbaĢı, 12 borazancı, 110 atlı asker ve 10 atsız askerden
oluĢmakta olup, toplam 153 kiĢiden teĢekkül etmekteydi23.
Topçu alayları ise 66‘sı sahra topu, 4‘ü de obüs topu olmak üzere 70
topla teçhiz edilmiĢ, alayın, 3‘ü atlı, 9‘u yaya 12 topçu bataryası ve 1.300
askeri olacaktı.24.

ASÂKĠR-Ġ MANSURE-Ġ MUHAMMEDĠYE ORDUSUNA
KARS’TA KIġLA TAHSĠSĠ VE ASKER TOPLANMASI
1826‘da Yeniçeri Ocağının kaldırılması üzerine Kars‘ta güvenlik
açısından bir boĢluk meydana gelmiĢti. Bu doğrultuda, Kars‘ta bir
Asakir-i Mansure alayı kurulması gündeme gelmiĢtir. Ancak bir alayın
kurulması ilk aĢamada zor olduğundan hiç olmaz ise bir tabur asker için
öncelikle kıĢla tahsis edilmesi için giriĢimlerde bulunulmuĢ ve bunun
içinde en uygun yer olarak Rus istilası esnasında harap edilen bedesten
binası ile etrafının asker için ayrılması kararlaĢtırılmıĢtır. Bu nedenle,
bedesten Ģehir ahalisi tarafından devlete bağıĢlanmıĢtır25. Kars Muhafızı
Ahmet PaĢa tarafından bedesten, merkez olmak üzere etrafında kıĢla
inĢası için keĢif yapılmıĢ ve yapılan keĢif neticesinde bedesten tamir
edildiği takdirde bir tabur asker barındırabileceği etrafındaki terk edilmiĢ
yerler de dâhil edilirse bir alay asker ikamesinin mümkün olabileceği
rapor edilmiĢtir26. Öncelikle masrafın çok olmaması için bir tabur Asakiri Mansure askeri konuĢlandırılması uygun bulunmuĢ ve bunun için maddi
sıkıntıların aĢılması giriĢimlerinde bulunulmuĢtur.
Bu doğrultuda bedestenin tamiri için 2.500 kuruĢa ihtiyaç
duyulmuĢtur. Bu masraf için daha önce hazineden para gönderilmediği
için sıkıntı yaĢanmıĢtır. Kurulması planlanan taburun askerleri için elbise
Ubicini, Türkiye; 1850 Maliye-Ordu-Millet, s. 409–410.
Ubicini, Türkiye; 1850 Maliye-Ordu-Millet, s. 411.
24
Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi 3/4, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1982, s. 189-190; Ubicini,
Türkiye; 1850 Maliye-Ordu-Millet, s. 411
25
BOA. HAT, 298/7683.
26
BOA. HAT, 727/34626.
22
23
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ve kâkulât (baĢlık) parası gönderilmiĢ ancak bedesten tamiri için para
gönderilmemiĢtir. Bedestenin tamiri için Ġhtiyaç duyulan paranın Kars ve
Çıldır eyaletlerinin ihtisap gelirinden karĢılanması istenilmiĢtir27.
Kars‘ta kurulması planlanan tabur için askerin, Kars ve Çıldır‘a bağlı
kaza ve nahiyelerden toplanması kararlaĢtırılmıĢtır. Bu taburun
mevcudunun iki yüz kiĢiden oluĢacağı bildirilmiĢtir. Toplanacak askerin
rızası olanlardan, yani gönüllülerden seçilmesi istenilmekteydi28.
Bu doğrultuda, Kars ve Çıldır eyaletlerinden ve kazalarından asker
celp olunmuĢtur. Toplanan askerler, bedesten tamir edilip kullanıma hazır
hale getirilemediği için Kars Kalesi‘nde ikame edilmiĢtir. Toplanan
askerin komutası, YüzbaĢı Hasan Ağa‘ya verilmiĢ ve eğitime
alınmıĢlardır. YüzbaĢı Hasan Ağa‘ya teslim edilen askerin mevcudu ve
nereden kaç kiĢi alındığını gösteren liste Ģu Ģekildedir29;
Askerlerin toplandığı kazalar
Acara-ı Ulya Kazası‘ndan
Acara-ı Süfla Kazası‘ndan
Mashil Kazası‘ndan
Çürüksu Kazası‘ndan
Livana Kazası‘ndan
Evkaf Kirası‘ndan
ġavĢad(ġavĢat) Kazası‘ndan
Ardahan Kazası‘ndan
Göle Kazası‘ndan
Ardanuç Kazası‘ndan
Tavusker (Tavuskert)Nahiyesi‘nden
Penek Nahiyesi‘nden
Keskim Kazası‘ndan
Oltu Sancağı‘ndan
Mamervan Sancağı‘ndan
Kars merkez ve köylerinden gönüllü yazılanlar
Toplam

27

BOA. HAT, 298/7683.
BOA. HAT, 303/17963.
29
BOA. HAT, 300/17872.
28

Nefer
10
10
8
10
30
8
10
10
3
10
6
6
10
10
10
49
200
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Yukarıdaki verilerden de anlaĢıldığı üzere Kars ve mülhakatından ilk
aĢamada bir bölük Asakir-i Mansure için asker toplanmıĢ ve eğitime
alınmıĢtır. Bu bölük daha sonra tabur ve alay seviyesine çıkarılmıĢtır.
Bununla ilgili bazı güçlüklerle karĢılaĢılsa bile daha sonra bu güçlükler
ahalinin de yardımıyla giderilmiĢtir.

KARS’TA ASÂKĠR-Ġ MANSURE-Ġ MUHAMMEDĠYE
TEġKĠLATI
Kars‘ta Asâkir-i Mansure-i Muhammediye askeri bir tabur kuvvetinde
olup, Erzurum‘daki on altıncı alaya bağlı üçüncü tabur adını
taĢımaktaydı. Bu alayın üç taburu Erzurum‘da bulunurken bir taburu
Kars‘ta oluĢturulmuĢtu30. Bu tabur daha sonra alay seviyesine
çıkarılmıĢtı. Alayın 1832 yılı Ağustos ayındaki mevcudu ve maaĢları
Ģöyle idi; Alay Komutanı BinbaĢı Mustafa Ağa olup, 750 kuruĢ maaĢı
bulunmaktaydı. Taburda iki imam görevli bulunuyordu. Bunlar, Karslı
Ġsmail ile Erzurumlu Lütfullah Efendiler olup, her birinin aylık 60 kuruĢ
maaĢları bulunmaktaydı. Ġki adet kâtip olup, bunlar Erzurumlu Kâtib-i
Evvel Süleyman Efendi ile Erzurumlu Kâtib-i Sani Dursun Efendi idi.
Bunların her birine aylık 150 kuruĢ maaĢ verilmekteydi. Sağ Kol Ağası
Kastamonulu Numan Ağa olup, maaĢı 150 kuruĢ, Sol Kol Ağası Bursalı
Mehmed Ağa da 80 kuruĢ maaĢ almaktaydılar. Ahıskalı Durak Ağa‘ya da
200 kuruĢ maaĢ verilmekteydi. Taburda görevli sekiz yüzbaĢının her
birine 180, on altı mülazımın her birinde 120, sekiz baĢçavuĢun her birine
50, otuz bir kiĢi olan çavuĢların her birine 40, ameliye bölüğünde görevli
sekiz nefere 35, elli dokuz onbaĢının her birine 30, üç yüz otuz dokuz
nefer askerin ise her birine 20 kuruĢ maaĢ verilmekteydi31. Bu rakamlar
aynı zamanda Kars‘taki Asâkir-i Mansure teĢkilat yapısını ve görevlileri
göstermesi bakımından önemlidir.
Taburun subay ve neferlerinin maaĢları Erzurum Valisi Esad PaĢa
marifetiyle Erzurum Gümrüğü mal ve emvali ile diğer gelirlerden
karĢılanmaktaydı. 1833-1834 senesini kapsayan dokuz ay müddetindeki
maaĢ ve aylıklarının toplamı, yedi yük32 otuz sekiz bin dokuz yüz seksen
kuruĢ tutmaktaydı. Yine 1835 senesi Ocak ayından ġubat ayı sonuna
kadar iki aylık maaĢları bir yük altmıĢ iki bin iki yüz yirmi beĢ kuruĢ
tutmakta olup, bunların on bir aylık maaĢ ve diğer harcamalarının
30

BOA. C.AS. 42400.
BOA, Bab-ı Defteri Asâkir-i Mansure, d. no. (Yok), Tarih 1248. s. 65.
32
Bir yük, yüz bin kuruĢa karĢılık gelmektedir.
31
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yekûnu, dokuz yük bin iki yüz beĢ (901.205) kuruĢtur. Bunun tesviyesi
için Mansure Hazinesi serkâtipliği muhasebe kalemine bildirilmiĢtir33.

ASÂKĠR-Ġ MANSURE SÜVARĠ ALAYI VE SĠLAHLARI
Kars‘ta mevcut piyade Asâkir-i Mansure askeri ile beraber bir alay
Asâkir-i Mansure süvari askeri teĢkilatı da bulunmaktaydı. Bu alay, On
Birinci Asâkir-Mansure Tımarlı Süvari Alayı adını taĢımakta olup, dört
bölükten ibaret idi. 1838-1839 senelerinde süvari alayının komutası
Miralay ġakir Bey‘de bulunuyordu.
Kars‘taki süvari alayının, Birinci Bölük Komutanı Bursalı YüzbaĢı-ı
Sani Ali Ağa idi. Bunun komutası altında olan asker de bulunan silah ve
teçhizat miktarı;34
7 Adet Bağıyla beraber ÇavuĢan Kılıcı
7 Adet ÇavuĢan Palaskası
65 Adet Bağıyla beraber Neferât Kılıcı
62 Adet Neferat Palaskası,
75 Çift Tabanca,
75 Çift Kubur (Tüfek Kılıfı)
56 Adet bağıyla beraber Filinta (Tüfek)
Alayın, Ġkinci Bölük Komutanı Bursalı YüzbaĢı-ı Sani Halid Ağa idi.
Bunun komutası altında olan asker de bulunan silah miktarı ise;
3 Adet ÇavuĢan kılıcı,
3 Adet ÇavuĢan palaskası,
65 Çift Tabanca,
65 Çift Kubur (Tüfek Kılıfı)
57 Adet Neferât Palaskası,
56 Adet bağıyla beraber Filinta35 (Tüfek),
33

BOA. C.AS. 42400.
BOA. C.AS. 20888–4.
35
Filinta; kısa namlulu hafif çakmaklı tüfek, sonraları Martin ve mavzerlerin küçüğüne de bu isim
verilmiĢtir. Mithad Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügati, (2. Baskı), Enderun Kitapevi, Ġstanbul 1986.
s.114.
34
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58 Adet bağıyla beraber Neferât Kılıcı,
Bu alayın Üçüncü Bölük Komutanı Trabzonlu YüzbaĢı Mehmed Ağa
idi. Mehmed Ağa‘nın emri altında bulunan bölükteki silah ve malzeme
ise;
7 Adet çavuĢân kılıcı,
44 Adet Neferât Kılıcı bağıyla beraber,
55 Çift Tabanca,
7 Adet çavuĢan palaskası,
45 Adet Neferât Palaskası,
55 Çift Kubur (Tüfek Kılıfı)
43 Adet Filinta (Tüfek) bağıyla beraber,
Bu alayın Dördüncü Bölük Komutanı Bursalı YüzbaĢı Arif Ağa idi.
Arif Ağanın emri altında bulunan bölükteki silah ve malzeme listesi
Ģöyledir;
75 Adet Bağıyla beraber Kılıç
73 Çift Tabanca
73 Çift Kubur (Tüfek Kılıfı)
62 Adet Bağıyla beraber Filinta
72 Adet Palaska
8 Adet ÇavuĢan Kılıcı
Alaydaki zabitan, çavuĢ ve neferlere verilen aylıklar, 1862-1863 yılına
ait olan Kars Sancağı Maliye Masarifat Defterinde; Alay komutanına
500, kâtibine 300, mülazımına 300, çavuĢlara 160, süvari alayındaki 87
nefere ise toplamda 11.160 kuruĢ aylık maaĢ verildiği kayıtlıdır36.
Neferlere verilen maaĢın yaklaĢık 125–130 kuruĢ arasında değiĢtiği
anlaĢılmaktadır.
Osmanlı Devleti, Kars‘ta konuĢlu bulunan askerin maaĢ ve
ihtiyaçlarının karĢılanmasında mali açıdan bazen zor durumda
kalmaktaydı. Bu gibi hallerde bazen Rus tebaası olanlardan borç
alınmıĢtır. Bu doğrultuda, Erzurum Valisi Bahri PaĢa döneminde Rus
36

BOA. ML. NZ. MSF. d. 15177–3.
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tebaası Ağababa adlı tacirden 32.080 kuruĢ borç alınmıĢtır. Alınan borç,
dört taksitle ödenmek koĢulu ile alınmıĢ, geri ödemesi masrafıyla beraber
34.050 kuruĢ tutmuĢtur. Bahsi geçen tüccar verdiği borcun ilk taksitini
alamayınca sıkıntı yaĢanmıĢtır. Borcun bir defaya mahsus olmak üzere
Kars Sancağının yıllık vergisinden karĢılanması istenilmiĢtir. Bu durum
Ġstanbul‘a Maliye Nezareti‘ne bildirilmiĢ ve Maliye Nazırı tarafından
Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliye‘ye havale buyrulmuĢtur. Meclis-i
Vâlâ‘dan ahaliye zarar vermemek Ģartıyla isteğin yerine getirilmesinde
bir sakınca bulunmadığı bildirilmiĢtir37.

KARS’TA REDĠF ASKERĠ TEġKĠLATININ
KURULMASI
Redif kelimesi, hayvanın sırtına ve sürücünün arkasına binen veya
kafiyeden sonra her beytin sonunda tekrar edilen benzer söz ya da söz
öbeği anlamına gelse de askeri terim olarak, nizamiye sınıfından sonra
gelen silahlı sınıf anlamındadır38. Redif TeĢkilatı günümüzde bazı
ülkelerde var olan milis oluĢumuna benzetilmektedir.
Osmanlı Devleti‘nde Redif TeĢkilatı‘nın kurulmasına Sultan II.
Mahmud‘un saltanatı döneminde 1834 yılı Ağustos ayında toplanan
―Meclis-i ġura‖da karar verilmiĢtir. Alınan karar Sultan II. Mahmud‘un
onayından sonra hemen uygulamaya konulmuĢtur39.
.1834 yılında Anadolu‘nun ve Rumeli‘nin elveriĢli eyaletlerinden redif
askerinin tertibine ve yazılmasına baĢlanmıĢtır. Bu uygulamada her
sancaktan üç veya dört tabur asker toplanması ve her eyaletten on-on iki
tabur redif askeri yazılması ve valilerin bu taburların komutanı olması
kararı alınmıĢtır. Halkı heyecana getirmek ve bu uğurdaki çabaları
artırmak üzere redif taburlarının komuta kademesinin binbaĢı, kaymakam
ve miralaya kadar olan subaylarının, Redif askeri toplanan bölgenin ayan
ve ileri gelenlerinin oğullarından atanması benimsenmiĢtir. Rediflere,
Asâkir-i Mansure Ordusunda istihdam edilen subay ve askerlerin aldıkları
maaĢın dörtte biri kadar aylık verilmesi uygulaması getirilmiĢtir. Redif
askerleri, haftada iki gün askeri giysiler giyerek talim yapacak diğer
BOA. Ġ.MVL. 96/2009.
Redif TeĢkilatı, 6 yıl muvazzaf askerliğini tamamlayanların 14 yıl boyunca yedek statüsünde
yükümlü oldukları Osmanlı askeri teĢkilatına verilen addır. Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügati, s. 283.
39
Musa Çadırcı, ―Anadolu‟da Redif Askeri Teşkilâtının Kuruluşu”, Ankara Üniversitesi DTCF, Tarih
AraĢtırmaları Dergisi, Cilt:8, Sayı:14, (1963), ss. 63–75; Mustafa Nuri PaĢa, Netayic ül-Vukuat IIIIV, s. 297-298.
37
38
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günler Ģahsi iĢleriyle meĢgul olacaklardı. Sultan II. Mahmut, Redif
TeĢkilatı‘nın ilk kuruluĢ aĢamasında Enderun ağalarından bir tabur tertip
ettirerek zaman zaman bunlara talim yaptırmıĢ bazen de bunlara kendisi
komuta etmiĢtir40.
Redif askerlerinin giderlerinin karĢılamak için ―Redif-i Mansure
Hazinesi‖ adıyla yeni bir hazine oluĢturulmuĢ, Anadolu‘da ve Rumeli‘de
birçok bölgenin geliri bu hazineye ayrılmıĢtır. Askerlerin aylık maaĢ,
elbise ve diğer masraflarının bu hazine tarafından karĢılanması uygun
bulunmuĢtur. Yalnız talim esnasında yapılacak masraflar talimin
yapıldığı sancak halkından ―iane‖ adı altında toplanacaktı. Her sancakta
rediflere yılda 20.000 kuruĢ masraf yapılması ve bu masrafın iki taksitle
halktan toplanması uygun görülmüĢtür. Eğer askerler için yapılan masraf
bu miktarı geçer ise fazlalık vali ve mütesellimlerin kendi gelirlerinden
karĢılanacaktı41.
1843‘te yayınlanan bir fermanla redif askeri düzeninde değiĢikliğe
gidilmiĢ ve nizamiye askerlerinin altı yıl zorunlu hizmetini tamamlayarak
terhis olduktan sonra yedi yıl da redif askeri olarak hizmet vermesi
kararlaĢtırılmıĢtır.42
Bu doğrultuda, Erzurum Eyaleti Redif-i Mansure MüĢirliği merkez
olmak üzere Erzurum, Van, Beyazıt sancaklarında Redif TeĢkilatı
oluĢturuldu. MüĢirliğine Esad PaĢa görevlendirilmiĢtir. Çıldır ve Kars
eyaletlerinde de redif askeri yazılmıĢ ve feriklik olarak Erzurum
MüĢirliğine bağlanmıĢtır. Kars ve Çıldır eyaletlerinin mutasarrıfı olan
Ahmet PaĢa buralardan yazılan redif askerlerinin ferikliğine
getirilmiĢtir43. Kars‘ta redif askeri teĢkilatının oluĢturulması emri 29
Mayıs 1837‘de gelmiĢtir44.
Kars ve Çıldır eyaletlerinden ilk aĢamada üç taburdan oluĢan bir alay
―Asâkir-i Redif-i ġahane‖ toplanmıĢtır. OluĢturulan alaya bir miralay, bir
kaymakam ve her taburuna bir binbaĢı tayini yapılmıĢtır. Bu doğrultuda
Erzurum Eyaleti‘nden toplanan Redif-i Mansure Birinci Alayı‘nın
Kaymakamı Mustafa Bey yeni kurulan Kars Redif Alayına Miralay
Mustafa Nuri PaĢa, Netayic ül-Vukuat, s. 297–298.
Çadırcı, “Anadolu‟da Redif Askeri Teşkilâtının Kuruluşu”, s. 65.
42
Ubicini, Türkiye; 1850 Maliye-Ordu-Millet 2, s. 419.
43
Çadırcı, “Anadolu‟da Redif Askeri Teşkilâtının Kuruluşu”, ss. 63–75.
44
MüĢtak Hatifi Karahanoğlu-Fahrettin Kırzıoğlu, Karahanoğlu Aile Tarihçesi ve Karahanoğlu M.
Muhtar‘ın ġiirleri ve Kitaplığı, Atatürk üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi
BaĢkanlığı Yayınları, Erzurum 1986. s. 181.
40
41
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olarak atanmıĢtır. Yine Erzurum hanedanından Ahmet Bey birinci
binbaĢısı ve kaymakamı, Kars havalisi hanedanından Hamid Bey ikinci
binbaĢı ve Ġsmail Bey‘de üçüncü binbaĢı olarak tayin edilmiĢlerdir45.
Kars‘ta oluĢturulan Redif Alayı üç taburdan oluĢmaktaydı. Her
taburda, nizamiye askeri teĢkilatında olduğu gibi zabit (subay), çavuĢ
(astsubay) ve asker olmak üzere 815 asker bulunuyordu46.
Redif askerlerine verilecek elbiselerin nereden temin olunması konusu
gündeme geldiğinde, elbiselerin Erzurum Eyaleti dâhilinden temin
edilmesi istenilmiĢtir. Bu doğrultuda Erzurum, Van, Kars ve Çıldır‘da
bazı hanelerde örülen aba türü siyah Ģal denilen bezden elbiselik satın
alınması istenilmiĢtir. Bu bezin metresine (beher zirâ‘ına) altmıĢ beĢ para
üzerinden fiyat çıkarılmıĢtır. Bu suretle bir kat elbisenin yağmurluğu ile
birlikte kırk kuruĢa mal olacağı hesaplanmıĢtır47.
Kars Redif Alayı‘nda görevli iken meydana gelen savaĢlara katılan
askerlerden Ģehit olanlar da bulunmaktaydı. ġehit olanların bakacak
kimsesi olmayanların ailelerine aylık on kuruĢ maaĢ bağlanmıĢtır. Maliye
Masarifat defterinde, Ģehit olan redif askerlerinden kırk beĢinin ailelerine
maaĢ bağlandığı görülmektedir.48
ġehit olanların Ģehit oldukları tarihe bakıldığında, tamamına yakının
1855‘te Kars‘ı muhasara eden Ruslarla yapılan muharebelerde Ģehiden
veya askeri hizmette iken hayatlarını kaybettikleri anlaĢılmaktadır.
ġehiden ölenlerin karĢısına ―Ģehiden‖ diğer sebeplerden ölenlerin
karĢısına ise ―vefat‖ yazılmıĢtır. ġehitlerin bazılarının nereli olduğu veya
babasının adı yazılmamıĢtır. Defterde, bağlanan maaĢın hane hesabına
göre yapıldığı, Ģehit olanların ailesinden kime maaĢ bağlandığı,
mahdumu, zevcesi, oğlu, Ģeklinde açıklamada yapılmıĢtır49.

45

BOA. HAT. 313/18489-F.
Ubicini, Türkiye; 1850 Maliye-Ordu-Millet, s. 420.
47
BOA. HAT. 314/18497-A.
48
BOA. ML. NZ. MSF. d. 15873; Kars‘ta redif askerlerinden iken Ģehit olan ve maaĢ bağlanan kiĢi
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GĠRĠġ
Toplumsal hayat ve turizm faaliyetleri öncelikli olarak ekonomik,
sosyal, kültürel, çevresel koĢullarla ve birbirleriyle etkileĢim içindedir.
Turizm faaliyetleri ve bu faaliyetlerin kalitesini artırmada rolü olan
tamamlayıcı ürün ve hizmetler, ülke ekonomisine önemli katkılar
sağlamaktadır. Günümüzde tüketiciler anlık/çevrimiçi olarak bilgiye
eriĢmekte ve satın alacağı ürün/hizmet noktasında diğer tüketicilerin
yorumlarını dikkate almaktadır. Bu bağlamda tüketici talebinin doğru
anlaĢılması buna göre turizm arzının etkin planlanması gerekmektedir.
II. Dünya SavaĢı'nın sona ermesinden günümüze kadar dünya
genelinde turizm endüstrisinin hızlı büyümesiyle turizm talebi ve bu
talebe yönelik bilimsel çalıĢmalar artmıĢtır (Song, H., Witt, S. F., & Li,
G. S:26,2008). Soğuk savaĢ dönemi sonrası, dönemden olumsuz
etkilenen ülkelerde değiĢen anlayıĢla birlikte savunma harcamalarındaki
azalmanın etkisi sosyal harcamaları desteklemiĢ, toplumsal refah
düzeyini artırmıĢtır. Bu değiĢen anlayıĢ iĢ yaĢamında esnek çalıĢma
sistemini yerleĢtirmiĢ, bireylere daha fazla tatil imkanı sunarak
uluslararası turizm hareketliliğinde artırmıĢtır (Çeken, H., vd. ,2008).
Turizm, ekonomiye önemli katkı sağlayan bir endüstri olarak ifade
edilebilir. Turizm sektörü, ödemeler dengesi, ekonomik büyüme ve
istihdama yönelik olumlu katkılar sağlamaktadır.
Literatürde talep, genel olarak mal veya hizmetlerin belirli zamanda,
alıcıların o mal ve hizmetlerden satın almayı düĢündükleri miktarı olarak
ifade edilmektedir. Bu bağlamda turizm talebi, seyahat etme isteğinde
bulunan ve bu isteği karĢılamaya yeterli gelire sahip olan insanların sayısı
olarak ifade edilebilir. Turizm talebi ülke içi (iç turizm) ve ülke dıĢı (dıĢ
turizm) olmak üzere ikiye ayrılır (Turanlı ve Güneren, 2003, 2)
Ülkeler, turizm alanında rekabet edebilmek için tüm ülkeyi tek bir
destinasyon yerine daha küçük destinasyonlarda ve farklı ziyaretçilerin
farklı ihtiyaçlarını karĢılayacak biçimde pazarlamaktadırlar. (Burnaz ve
Ayyıldız, 2018). Bu bağlamda mikro ve makro ölçekte turistlerin farklı
özelliklerine (eğitim, gelir durumu, milliyeti vb.) göre talep tahmini
yapılması ülkelerin rekabet gücüne destek sağlayacaktır.
Diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe karar vericiler,
gelecekteki talebe etki edebilecek muhtemel olayları ön görmelidirler.
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Douglas, turizm endüstrisinde talep tahminin aĢağıdaki nedenlerden
dolayı önemini vurgulamıĢtır (Douglas, C. F.,2001,s:5-6).


Turizm
ürün/hizmet
sorunları:
Uçak
seferlerinin,
rezervasyonların iptal olması muhtemel gibi sorunlar ayrıca
karĢılanmayan talebi önlemek için kısa vadede talebin
anlaĢılması, Ģekillenmesi ve uzun vadede tahmin edilmesine
yönelik çalıĢmaların sürekli olmasını gerektirir.



Üretim-Tüketim Sürecinin Ġç içe olması: Genellikle, turizm
ürününün üretimi tüketimiyle aynı anda gerçekleĢir. Üretimtüketim sürecinde otel personeli, garsonlar gibi tedarikçiler ve
tüketicilerle etkileĢime giren insanları içerir. Yeterli sayıda
personel planlaması yapılmalıdır.



MüĢteri memnuniyetinin tamamlayıcı hizmetlerden etkilenmesi:
Tamamlayıcı hizmetlerin yoğun turizm döneminde sayısal
büyüklüğünün artırılmasıyla eriĢilebilirlik sorunu azaltılabilir.



Turizm talebinin, doğal felaketlere karĢı son derece hassas
olması.



Turizm arzı büyük, uzun vadeli yatırımlar gerektirmesi: Turizm
endüstrisinde ekipmanların ve altyapının hazırlanması oldukça
zaman alabilir. ĠnĢaat süreleri, tedarikçilerin/personelin seçimi
ve planlanması, finansal maliyetler veya karĢılanamayan talep
gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.

TÜRKĠYENĠN ULUSLARARASI TURĠZM SEKTÖRÜNDEKĠ
YERĠ
Dünya Turizm Örgütü 2018 verilerine göre dünyada 2016-2017
yıllarında en çok turist çeken ilk 10 ülke ġekil 1‘de yer almaktadır. ġekil
1 de 2017 yılı ziyaretçi sayısı (milyon) ve ülkelerin 2016-2017 yılları
sıralamaları yer almaktadır. (Sıralamada değiĢim yönü yukarı olan ülkeler
yeĢil, aĢağı olanlar kırmızı, değiĢim olmayan ülkeler mavi renkle ifade
edilmiĢtir.)
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Şekil 1Dünya Turizminde en çok ziyaretçi çeken ilk on ülke

Kaynak:World Tourism Organization 2018

ġekil 1‘e göre turist sayısındaki artıĢ ve sıralamadaki yerlerini
yukarıya taĢıyan ülkeler sırasıyla Ġspanya, Meksika ve Türkiye olmuĢtur.
Turist sayısında en fazla artıĢ %24 ile Türkiye de gerçekleĢmiĢtir. Bu
büyüme oranı ülkemizi 2 basamak yukarı taĢımıĢtır. Meksika turist
sayısını %12 oranında artırarak 6. Sırada yer almıĢtır. Ġspanya turist
sayısını %8,6 oranında artırarak 2. Sırada yer almıĢtır. Fransa, Çin ve
Ġtalya sırasıyla 1,4,5. sıradaki yerlerini korurken. ABD 1, BirleĢik
Krallık,1, Almanya 2 ve Tayland ise 1 basamak gerilemiĢtir.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından -14 ana kriter ve bu kriterlere ait
alt kriterlerle-hazırlanan 2017 yılı Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik
Raporuna göre Türkiye en çok ziyaretçi çeken ilk on ülke arasında
olmasına rağmen küresel rekabet sıralamasında 136 ülke arasında 44.
Sırada yer almaktadır (Tablo 1).
Tablo 1 Türkiye‟nin Seyahat ve Turizm Rekabetçilik İndeks Değerleri
Kriterler

Sıra

Çevresel sürdürülebilirlik

12

Hava taĢımacılığı altyapısı

14

Kültürel kaynaklar ve iĢ seyahati

16

Turist servis altyapısı

42

Uluslararası Açıklık

50

Yer ve liman altyapısı

54

ĠĢ çevresi

63
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Sağlık ve hijyen

64

Fiyat rekabeti

70

Doğal kaynaklar

70

BĠT hazırlığı

72

Seyahat ve Turizmin Önceliklendirilmesi

87

Ġnsan kaynakları ve iĢ piyasası

94

Emniyet ve Güvenlik
Kaynak: World Economic
Competitiveness Report

Forum.

(2017).

116
Travel and

Tourism

Tablo 1‘de Seyahat ve turizm rekabetçilik indeks değerleri artan
sırada yer almaktadır. Ülkemizin en baĢarılı olduğu 3 kriter Çevresel
sürdürülebilirlik (12), hava taĢımacılığı (14), kültürel kaynaklar ve iĢ
seyahati (16) kriterleridir.
Tablo 2‘de Güney Avrupa Ülkeleri Seyahat Turizm Rekabetçilik
indeks değerleri yer almaktadır.
Tablo 2 Güney Avrupa Ülkeleri Turizm Rekabetçilik Değerleri

Ülkeler

Küresel
ĠĢ
Sıralama
Çevresi
sı

Ġspanya

1

4,4

Emniye Sağlı Ġnsan
t
ve k ve Kaynakl
BĠT
arı
ve
Altyapısı
Güvenl Hijye ĠĢ Gücü
ik
n
Piyasası
6,2
6,3
4,9
5,5

Ġtalya

8

3,9

5,4

6,2

4,6

5,4

Portekiz

14

4,6

6,3

6,3

5,2

5,2

Yunanistan

24

4,1

5,6

6,6

4,8

4,9

Hırvatistan

32

4

6,1

6,4

4,4

5

Malta

36

4,7

5,9

6,4

4,8

5,4

Türkiye
44
4,5
Kıbrıs
(Rum
52
4,6
Kesimi)
Ortalama Değer
4,4
Kaynak: World Economic
Competitiveness Report

4,1

5,4

4,3

4,3

5,8

5,8

4,9

4,8

5,7
6,2
Forum. (2017).

4,7
Travel

5,1
and Tourism

Ülkemizin yer aldığı Güney Avrupa ülkeleri arasında ilgili kriterler
bağlamında 8 ülke arasında 7. sırada yer almaktadır. Türkiye, ĠĢ Çevresi
(Bussiness Environment) Kriterine göre puanı bölge ülkeleri
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ortalamasının 0,1 puan üzerindeyken diğer kriterlerde ise bölge ortalama
değerlerinin altında kalmıĢtır.
Turizm sektörü, geliĢmekte olan ülkelerde, ekonomik geliĢmenin ve
kalkınmanın itici gücü olarak görülmektedir. Ülkemizin bu sektördeki
rekabet gücünün geliĢmesi uluslararası pazarda daha fazla pay alabilmesi
için, turizm iĢletmelerinin niteliklerinin ve niceliklerinin artırılması önem
arz etmektedir (Akın, A.,2018).
Tablo 3 Yıllara Göre Turizm Geliri, Ortalama Harcama ve GSYH payı
Yıllar

Turizm geliri
(1.000 Usd)

Ortalama
harcama

Turizm gelirinin
Gsyh içindeki
payı (%)

2003

13.854.866

850

4,40

2004

17.076.607

843

4,20

2005

20.322.111

842

4,10

2006

18.593.951

803

3,40

2007

20.942.500

770

3,10

2008

25.415.067

820

3,30

2009

25.064.482

783

3,90

2010

24.930.997

755

3,20

2011

28.115.692

778

3,40

2012

29.007.003

795

3,30

2013

32.308.991

824

3,40

2014

34.305.903

828

3,70

2015

31.464.777

756

3,70

2016

22.107.440

705

2,60

2017

26.283.656

681

3,10

2018

29.512.926

647

3,80

Kaynak: https://www.tursab.org.tr/istatistikler-icerik/turizm-geliri

Ülkemizde 2003-2018 yılı Turizm verileri Tablo 1‘de yer
almaktadır.Tablo 3 incelendiğinde 2003 yılında 13.854.866.000 $ olan
turizm geliri 2018 yılında %213 lük bir artıĢla 29.512926.000 $
yükselmiĢtir. Turistlerin kiĢi baĢına düĢen ortalama harcaması 2003
yılında 850$ iken 2018 yılında 647$ olarak gerçekleĢmiĢtir. Turizm
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gelirlerinin GSYH‘deki payı 2003 yılında %4,4 ‗ken 2018 yılında bu oran
%3,80 olarak gerçekleĢmiĢtir.
GeliĢ nedenine göre ülkemize 2003 yılında 13,7 milyon kiĢi yabancı
ziyaretçi gelmiĢtir. Bu rakam 2018 yılında 45,6 milyon kiĢiye ulaĢmıĢtır.
TÜĠK ÇıkıĢ Yapan Ziyaretçiler Anketi çalıĢmasından elde edilen
rakamlara göre geliĢ nedenine göre yabancı ziyaretçilerinin oranlarına
göre 2003-2018 yıllarının karĢılaĢtırılmasına yönelik grafik aĢağıda ġekil
2 de yer almaktadır.
Şekil 2 2013-2018 Dönemi Geliş Nedenine Göre Ziyaretçi Sayıları

Kaynak: Tuik verilerinden derlenmiĢtir.

Yabancı ziyaretçilerin en fazla geliĢ nedeni olarak gezi, eğlence,
sportif ve kültürel faaliyetler oluĢturmaktadır. Bu oran 2003 yılında
yabancı ziyaretçilerin %58‘ini oluĢturmuĢtur. 2018 yılında bu oran
yaklaĢık 23,5 milyon ziyaretçi sayısıyla %61‘e ulaĢmıĢtır. Aynı dönemde
Akraba ve arkadaĢ ziyareti nedeniyle gelen turist sayısı ise %6‘dan 4,6
milyon ziyaretçi sayısıyla %12‘ye ulaĢmıĢtır. AlıĢveriĢ nedeni ile gelen
ziyaretçi oranı %4‘den 2018 yılında %7 ‗ye çıkmıĢtır. Sağlık ve tıbbi
nedenlerden gelen yabancı ziyaretçi sayısı 103 bin kiĢiden 437 bin kiĢiye
ulaĢmıĢtır ancak 2003 yılında 1 olan yüzde oranı 2018 yılında
değiĢmemiĢtir. Eğitim, staj gibi nedenlerle gelen ziyaretçi sayısı (1 yıldan
az) 2003 yılında %,03 den 2018 yılında %1 oranına yükselmiĢtir.
2012-2018 döneminde en fazla ziyaretçinin geldiği ilk 5 ülke Tablo
4‘de yer almaktadır. 2012-2015 döneminde sıralamada herhangi bir
değiĢiklik olmamıĢtır. 2016 ve 2017 yıllarında Ġran sıralamaya girmiĢtir.
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2016 yılında yaĢanan Türkiye-Rusya gerilimi uzun sürmemiĢ 2017-2018
yıllarında en çok ziyaretçi gelen ülke Rusya olmuĢtur.
Tablo 4 2012-2018 Dönemi En Fazla Ziyaretçi Gönderen İlk 5 Ülke
Sıra 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Almanya

Almanya

Almanya

Almanya

Almanya

Rusya

Rusya

2

Rusya

Rusya

Rusya

Rusya

Gürcistan

Gürcistan

Almanya

3

Gürcistan

Gürcistan

Gürcistan

Gürcistan

Bulgaristan

Almanya

Gürcistan

4

Ġngiltere

Ġngiltere

Ġngiltere

Ġngiltere

Ġran

Ġran

Bulgaristan

5

Bulgaristan

Bulgaristan

Bulgaristan

Bulgaristan

Ġngiltere

Bulgaristan

Ġngiltere

LĠTERATÜR TARAMASI
Turizm talebi ile ilgili literatürde zaman serileri, veri madenciliği
yöntemleriyle gerçekleĢtirilmiĢ çalıĢmalar bulunmaktadır.
Law 2000 yılında turizm talebi tahminine yönelik yapmıĢ olduğu
çalıĢmada geri yayılım ve ileri beslemeli yapay sinir ağlarıyla, regresyon
ve zaman serisi modellerinin baĢarılarını karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmada,
geri yayılım sinir ağları ile oluĢturulan tahmin modeli diğer yöntemlere
göre daha baĢarılı bulunmuĢtur.
Çuhadar ve Kayacan 2005 yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmada,
ülkemizdeki bakanlık belgeli konaklama iĢletmelerindeki, dıĢ turizm
talebi ve doluluk oranlarını yapay sinir ağları yöntemiyle tahmin
etmiĢlerdir.
Önder ve Hasgül Kuvat 2009 yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmada,
ülkemize gelen 1986-2007 dönemi aylık yabancı turist sayılarını
kullanarak 2008-2010 yıllarına ait aylık turist sayılarının tahminini
Boxjenkins Modeli, Winters Yöntemi ve Yapay Sinir Ağlarıyla
gerçekleĢtirmiĢlerdir.
Soysal ve ÖmürgönülĢen 2010 yılında yapmıĢ oldukları
çalıĢmada,2000-2007 dönemi verileriyle 2008 yılı ilk yarısına yönelik
ülkemiz bakanlık iĢletme belgesine sahip tesislerde konaklayan turist
sayısının tahminini Hareketli Ortalama, Basit Üstel DüzleĢtirme, Holt ve
Winter Yöntemleriyle gerçekleĢtirmiĢlerdir.
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Zortuk ve Bayrak 2013 yılında yapmıĢ oldukları araĢtırmada ülkemize
gelen yabancı turistlerin çoğunluğunu oluĢturan Almanya, Rusya
Federasyonu ve Ġngiltere gibi ülkelerin turizm talebinin yönelik
mevsimsel birim kökünü incelemiĢlerdir. Elde edilen bulgularda Turizm
talebi ve gelir serilerinde mevsimsel birim köke rastlanmıĢ, turizm fiyatı,
ulaĢım maliyeti ve döviz kuru serilerinde mevsimsel birim köke
rastlanmamıĢtır.
Çuhadar 2013 yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmada, 2013 yılı Türk dıĢ
turizm talebini 1987-2012 aylık verilerle, Çok Katmanlı, Radyal Tabanlı
ve Zaman Gecikmeli yapay sinir ağlarıyla tahmin etmiĢtir. Elde edilen
bulgularda Çok Katmanlı yapay sinir ağlarının diğer yöntemlerden
baĢarılı tahmin ürettiği kanısına varılmıĢtır.
Song, Gao ve Lin 2013 yılında Hong Kong turizm talebini toplam,
sektörel turist harcamaları ve otel odalarına olan talebe göre tahmin
edilmesine yönelik web tabanlı bir turizm talep tahmin sistemi
geliĢtirmiĢlerdir.
Karahan 2015 yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmada Ocak 2010 ile Aralık
2013 dönemine ait verilerle (Hava Sıcaklığı, Turizm Geliri(TL), Döviz
Kuru ($),Turist Sayısı, Aylık ve Yıllık TUFE oranları) , takip eden 6
aylık (Ocak-Haziran 2014) dönem turist sayısı tahminini yapay sinir
ağlarıyla gerçekleĢtirmiĢtir.
DaĢtan, Dudu ve ÇalmaĢur 2015 yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmada;
kıĢ turizmi için Erzurum‘un seçilme nedenlerini yaptıkları anket
verileriyle Ki-Kare testi ve logit modelle tespit etmiĢlerdir.
McKercher ve Mak 2019 yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmada 92
turizm pazarında gerçekleĢen 4700‘den fazla destinasyon çiftiyle
karĢılaĢtırılarak mesafenin dıĢ turizm üzerindeki etkisini araĢtırmıĢlardır.
Silva, Hassani, Heravi ve Huang (2016) turizm verilerini Tekil
Spektrum Analizi (Singular Spectrum Analysis) ile gürültüden arındırırak
R yazılımında yer alan otomatik ileri beslemeli yapar sinir ağları (NNAR)
algoritması tabanlı gürültüsüz yapay sinir ağları modeli (denoised neural
networks) önermiĢlerdir. ÇalıĢmada 10 Avrupa ülkesinin aylık turizm
talebini tahmin etmiĢlerdir. Elde edilen bulgularda yazarların önerdikleri
model diğer zaman serisi yöntemlerine göre daha baĢarılı bulunmuĢtur.
Ülkemizin Akdeniz ülkeleri arasındaki yer alması, doğal güzellikleri,
geliĢmiĢ otel iĢletmeciliği, nispeten düĢük maliyetli olması nedeniyle
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turizm çekim merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Yilmaz, E.,
& Aytekin, M. ,2018).
Metodoloji
Literatürde, turizm talep tahminine yönelik çalıĢmalarda özellikle
turist sayısının tahmininde, turist sayıları bölge/ülke düzeyine göre
toplam turist sayısına yöneliktir. Bu çalıĢmada toplam turist sayısının
tahmini yerine, 5 farklı gelir grubundaki (―çok yüksek‖, ―yüksek‖,
―orta‖, ―düĢük‖ ,‖çok düĢük‖) turist sayıları tahmin edilmiĢtir.
TUIK Merkezi Dağıtım Sisteminden elde edilen veri seti, 2012-2019
dönemi çeyrek verilerden oluĢmuĢtur. Veri setinde ziyaretçiler gelir
düzeyine göre 5 farklı (―çok yüksek‖, ―yüksek‖, ―orta‖, ―düĢük‖ ,‖çok
düĢük‖) gruptan oluĢmaktadır.
Ziyaretçilerin Gelir düzeylerine göre tahmini Veri Madenciliği
sürecine uygun olarak, yeni bir Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP) türü olan
ve zaman serileri tahmininde kullanılan MLP Regressor
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Çok Katmanlı Algılayıcı (Multi Layer Perceptron)
Çok katmanlı algılayıcı, bir tür Yapay Sinir Ağıdır. Örnekleri
sınıflandırmak için geri yayılım kullanan bir sınıflandırıcı olarak ifade
edilebilir. GiriĢ, Gizli ve ÇıkıĢ katmanından oluĢmaktadır. Ağ aynı
zamanda eğitim süresi boyunca izlenebilir ve değiĢtirilebilir. (Arora,
R.,2012).
Geriye yayılma algoritması, çok katmanlı ileri beslemeli bir sinir
ağında öğrenmeyi gerçekleĢtirir. Yinelemeli olarak, sınıflardaki
etiketlerin öngörülmesi için bir takım ağırlıkları öğrenir (ġekil 1).
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Şekil 3 Çok Katmanlı Algılayıcı

Kaynak : Witten, I. H., & Frank, E. (s:231,2005).

MLP Regressor
MLPRegressor birçok farklı alanda uygulanan, optimize edilmiĢ MLP
türü olarak ifade edilebilir. MLPRegressor yöntemini kullanan çalıĢmalar
arasında; Silva VF, Macedo, DF ve Leoni kablosuz sensör ağlarında;
Gabralla ve Abraham (2014), Petrol fiyatlarının tahmininde; Aqlan,
HAA, Ahmed, S. ve Danti (2017) ölüm nedeni tahmininde, El-Bendary,
Elhariri, Hazman,Saleh ve Hassanien kıĢlık tahıl mahsulleri için en iyi
ekim tarihlerinin tahmininde, Wang, Fu ve Ye (2018) Araç seyahat süresi
tahmini veya tahmini varıĢ süresinin hesaplanmasında, Pimprikar,
Ramachandran ve Senthilkumarb (2017) borsa fiyatlarını tahmininde,
Gonzalezve Leboulluec (2019) demografik özellikleri kullanarak suç
tahminin gerçekleĢtirilmesi gibi çalıĢmalar yer almaktadır.
MLPRegressor algoritması, bir gizli katmanı olan çok katmanlı bir
algılayıcısını eğitmektedir. MLPRegressor Hedef niteliği de dahil olmak
üzere tüm özellikler standardize edilmiĢtir. MLPReg, verilen kayıp
fonksiyonunu ve Newton-benzeri yöntemlerden BFGS, (BroydenFletcher-Goldfarb-Shanno) yöntemiyle ikinci dereceden bir cezayı en aza
indirerek kullanır. MLPRegressor paketi, aĢağıdaki gibi en iyi
performansları elde etmek için ağın birkaç parametresini ayarlamanıza
olanak
tanır
(http://weka.sourceforge.net/doc.
packages/multiLayerPerceptrons/weka/classifiers/functions/MLPRegress
or.html; Gamatié, A., Ursu, R., Selva, M., & Sassatelli, G. 2016).
• Gizli birim sayısı;Varsayılan değer 2‘dir.
• Sırt (Ridge) parametresi: ağırlıkların büyüklüğündeki cezayı
belirlemek için kullanılır.
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• Aktivasyon fonksiyonları;
 YaklaĢık sigmoid : f(x) = 1 / (1 + e^(-x))
 Sigmoid :f(x) = 1 / (1 + e^(-x)
 Softplus : f(x) = ln(1 + e^(x))
• Kayıp fonksiyonu;
 YaklaĢık mutlak hata :
o loss(a, b) = sqrt((a-b)^2+epsilon)
 Karesel Hata:
o loss(a, b) = (a-b)^2
• Delta değerleri için tolerans parametresi;
• EĢlenik gradyan iniĢi (eğitim ivmesi için);
Literatürde genel olarak, tahmin performansı MAPE (ortalama mutlak
yüzde hatası) , RMSE (hata kareleri ortalamasının karekökü) kriterlerine
göre değerlendirilmektedir. yt= Gerçek gözlem değerleri, ̂ = Tahmin
edilen değerleri, T = Tahmin sayısı olmak üzere kriterler aĢağıda yer
almaktadır.
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T
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Literatürde, MAPE değerleri % 10‘un altında olan tahmin
modellerinin oldukça baĢarılı MAPE değerleri %10 ile %20 arasında
olanların ise baĢarılı olarak ifade edilmektedir (S.F. Witt ve C.A. Witt,
2000). Farklı gelir düzeylerindeki ziyaretçi sayılarının tahmininde
kullanılan modele ait parametreler, tahmin performans kriterlerine göre
belirlenmiĢtir.
BULGULAR
Uygulama bir açık kaynak kodlu program olan WEKA‘da
gerçekleĢtirilmiĢtir. 2012-2019 dönemi Konaklama türlerine göre çıkıĢ
yapan ziyaretçilere ait zaman serileri aĢağıda yer almaktadır.
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ġekil 4 2012-2019 Dönemi Konaklama Türlerine Göre Çıkış Yapan Ziyaretçi
Sayıları

TUIK verilerine göre 2012-2019 döneminde çıkıĢ yapan ortalama
ziyaretçi sayıları 1. Çeyrekte 4.965.165 kiĢi, 2. Çeyrekte 9.230.616 kiĢi,
3. Çeyrekte
11.995.161 kiĢi, 4. Çeyrekte 7.550.387 kiĢi olarak
gerçekleĢmiĢtir.
Tablo 5 2012-2019 Dönemi 1. Çeyrek Gelir Gruplarının Toplamdaki Yüzde
Değerleri
Yıl/Gelir
Grubu
2012:1
2013:1
2014:1
2015:1
2016:1
2017:1
2018:1
2019:1

Çok Yüksek
%
1,27
1,85
1,66
2,10
2,01
1,60
1,42
1,51

Yüksek
%
13,90
15,28
15,93
17,35
17,24
14,96
12,63
12,48

Orta %

DüĢük %

67,79
67,52
69,67
69,71
69,39
72,60
76,90
78,09

15,25
13,81
11,41
9,26
10,06
9,60
7,69
6,77

Çok DüĢük
%
1,78
1,54
1,33
1,58
1,29
1,25
1,37
1,15

Tablo 5‘te 2012 -2019 dönemi 1. Çeyrek ziyaretçi sayılarına yüzde
değerler yer almaktadır. Anılan dönemde Birinci çeyrek ziyaretçi
sayısında %57,88‘lik bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir. Dönemde en fazla artıĢ
oranı %88,02 değeri ile Çok Yüksek gelir düzeyine sahip ziyaretçilerde
gerçekleĢmiĢtir. Orta ve Yüksek gelire sahip ziyaretçi sayıları sırasıyla
%81,88 ve %41,70 oranında artmıĢtır. Çok DüĢük gelir düzeyindeki
ziyaretçi sayısı %1,38 artarken, DüĢük gelir düzeyine sahip ziyaretçi
sayısı ise sırasıyla %29,9 oranında azalmıĢtır.
Tablo 3‘te yer alan ziyaretçilerin 1. Çeyrek yüzde değerleri
incelendiğinde Orta Gelir düzeyine sahip ziyaretçilerin 2019 yılında
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%10,3 oranında artarak %78,09 oranına ulaĢtığını söyleyebiliriz. 2019
yılı göz önüne alındığında ülkemizden çıkıĢ yapan ziyaretçilerin %90‘nın
Orta ve Yüksek gelir düzeydeki ziyaretçilerden oluĢtuğu söylenebilir.
Tablo 6‘da 2012 -2019 dönemi 2. Çeyrek ziyaretçi sayılarına ait
sayısal ve yüzde değerleri yer almaktadır.
Tablo 6 2012-2019 Dönemi 2. Çeyrek Gelir Gruplarının Toplamdaki Yüzde
Değerleri
Yıl/Gelir Grubu
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Çok Yüksek
1,75
1,64
1,66
2,25
1,94
1,70
1,43
1,57

Yüksek
16,28
16,71
15,71
16,22
16,65
13,49
12,40
12,91

Orta
68,28
67,24
70,17
70,96
69,30
73,10
74,68
75,96

DüĢük
11,77
12,80
10,99
9,10
10,68
10,31
10,14
8,20

Çok DüĢük
1,92
1,62
1,46
1,48
1,44
1,40
1,35
1,36

Ġkinci çeyrek ziyaretçi sayısında %40,36‘lık bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir.
Toplamdaki bu artıĢ, artan çıkıĢ sayılarına göre Orta Gelir düzeyi %56,
Çok Yüksek Gelir düzeyi %25, Yüksek Gelir düzeyi %11 oranıyla
artmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 6‘da yer alan ziyaretçilerin 2. Çeyrek yüzde değerleri
incelendiğinde 1. Çeyrek verilerine benzer Ģekilde ve yaklaĢık %88,8‘lik
oranda ziyaretçilerin Orta (%75,96) ve Yüksek (%12,91) gelir
düzeylerinde olduğu söylenebilir.
Tablo 7‘de 2012 -2019 döneminde turizm açısından en yoğun dönem
olan 3. Çeyrek ziyaretçi sayılarına ait sayısal ve yüzde değerleri yer
almaktadır.
Tablo 7 2012-2019 Dönemi 3. Çeyrek Ziyaretçi Sayıları ve Yüzde Değerleri

Yıl/Gelir
Grubu
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Çok
Yüksek
1,85
1,79
1,86
2,29
2,05
1,66
1,73

Yüksek
14,75
15,34
15,38
14,94
14,96
13,15
14,15

Orta
70,25
67,62
70,58
71,70
71,35
73,97
74,16

DüĢük
11,16
13,58
10,49
9,36
10,38
9,97
8,70

Çok DüĢük
1,99
1,67
1,69
1,70
1,26
1,25
1,26

194 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

Tablo 7‘de 2012 -2019 dönemi 4. Çeyrek ziyaretçi sayılarına ait yüzde
değerleri yer almaktadır. Toplam ziyaretçi sayısında %26,94 oranında
artıĢ görülürken, Çok DüĢük Gelir Grrubunda %19,6 ve DüĢük Gelir
düzeyinde ziyaretçi sayısı %18,19 oranında azalma görülmüĢtür. ÇıkıĢ
yapan ziyaretçi gruplarında Orta Gelir %34, Yüksek Gelir %21, Çok
Yüksek Gelir grubu %18 oranlarında artıĢ olmuĢtur.
Tablo 8‘de yer alan ziyaretçilerin 4. Çeyrek yüzde değerleri
incelendiğinde Orta ve Yüksek gelir düzeylerindeki ziyaretçilerin toplam
ziyaretçilerin %88‘ini oluĢturduğu ifade edilebilir.
Tablo 8 -2019 Dönemi 4. Çeyrek Ziyaretçi Sayıları ve Yüzde Değerleri
Yıl/Gelir Grubu

Çok Yüksek

Yüksek

Orta

DüĢük

Çok DüĢük

2012

1,57

15,32

69,53

12,05

1,53

2013

1,67

15,61

68,76

12,61

1,35

2014

1,71

15,37

71,39

10,18

1,36

2015

2,23

17,13

69,74

9,66

1,23

2016

1,66

13,47

74,13

9,57

1,17

2017

1,61

12,74

75,92

8,53

1,21

2018

1,51

12,92

75,31

9,01

1,26

Toplam ziyaretçi sayısında %25,69 oranında, Orta Gelir Grubu
%36,18, Çok DüĢük Gelir Grrubunda %25,69, Çok Yükek Gelir grubu
%21,Yüksek gelir grubu ise %6 oranında artmĢtır.
Farklı gelir düzeylerindeki çıkıĢ yapan ziyaretçi sayılarının
tahmininde kullanılan modele ait parametreler ve modelin ürettiği
sonuçlar gelir düzeyine göre artan sırada aĢağıda yer almaktadır.
Çok DüĢük Gelirli Ziyaretçi Sayısı Tahmini
Çok düĢük gelir seviyesine sahip ziyaretçi sayısını tahmin eden
modelde 8 gizli katman bulunmaktadır. Modelde kayıp fonksiyon Karesel
Hata, aktivasyon fonksiyonu YaklaĢık Sigmoid fonksiyonları
uygulanmıĢtır. Tablo 9‘da tahmin modelinin eğitim aĢamasına ait MAPE
değerleri görülmektedir.
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Tablo 9 Çok Düşük Gelir Düzeyli Ziyaretçi Sayısı Eğitim Aşaması
Toplam
MAE
MAPE
RMSE

2019-3. Çeyrek
3168,4448
2,8357
5290,7914

2019-4Çeyrek
5277,88
4,69
10147,76

Test AĢamasında MAPE değerleri kritik değer olan %10‘un altında
hesaplanmıĢtır. (Tablo‘10).
Tablo 10 Çok Düşük Gelir Düzeyli Ziyaretçi Sayısı Test Aşaması
Kriter/Dönem

2019-3. Çeyrek

2019-4 Çeyrek

MAE
MAPE
RMSE

5041,08
4,46
7758,60

5770,59
7,53
7238,33

Model sonucuna göre tahmin edilen ziyaretçi sayısı 2019 yılı 3.
Çeyrek için 1.226.312, 4. Çeyrek için ise 716.590 kiĢidir.
DüĢük Gelirli Ziyaretçi Sayısı Tahmini
DüĢük gelir seviyesine sahip ziyaretçi sayısını tahmin eden modelde
Çok DüĢük Gelirli Modele benzer olarak 8 gizli katman yer almaktadır.
Modelde kayıp fonksiyon Karesel Hata , aktivasyon fonksiyonu YaklaĢık
Sigmoid fonksiyonları uygulanmıĢtır. Tablo 11‘ de tahmin modelinin
eğitim aĢaması MAPE değerleri görülmektedir.
Tablo 11 Düşük Gelir Düzeyli Ziyaretçi Sayısı Eğitim Aşaması
Kriter/Dönem
MAE
MAPE
RMSE

2019-3.
Çeyrek
69259,91
7,8096
88630,59

2019-4 Çeyrek
78791,16
8,6757
114023,3

Test AĢamasında MAPE değerleri birinci dönem için %9,5 ikinci
dönem için %6,35 dir
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Tablo 12 Düşük Gelir Düzeyli Ziyaretçi Sayısı Test Aşaması

Kriter/Dönem
MAE
MAPE
RMSE

2019-3.
Çeyrek
54863,36
9,50
64319,75

2019-4
Çeyrek
33381,5
6,35
34838,17

Model sonucuna göre tahmin edilen ziyaretçi sayısı 2019 yılı 3.
Çeyrek için 230.465, 4. Çeyrek için ise 105.988 kiĢidir.
Orta Gelir Düzeyli Ziyaretçi Sayısı Tahmini
Orta gelir seviyesine sahip ziyaretçi sayısını tahmin eden modelde 4
gizli katman yer almaktadır. Modelde kayıp fonksiyon YaklaĢık Mutlak
hata, aktivasyon fonksiyonu Sigmoid fonksiyonları uygulanmıĢtır. Tablo
13‘ te tahmin modelinin eğitim aĢaması MAPE değerleri görülmektedir.
Tablo 13 Orta Gelir Düzeyli Ziyaretçi Sayısı Eğitim Aşaması
Kriter/Dönem

2019-3. Çeyrek

MAE
MAPE
RMSE

97034,22
1,72
211887,8

2019-4
Çeyrek
164739,9
2,82
309090,2

Test AĢamasında MAPE değerleri kritik değer olan %10‘un altında
hesaplanmıĢtır. (Tablo‘14).
Tablo 14 Orta Düzeyli Ziyaretçi Sayısı Test Aşaması
Kriter/Dönem

2019-3. Çeyrek

MAE
MAPE
RMSE

434821,1
6,8114
470085,5

2019-4
Çeyrek
434801,9
7,4662
450789,6

Model sonucuna göre tahmin edilen ziyaretçi sayısı 2019 yılı 3.
Çeyrek için 9.610.429, 4. Çeyrek için ise 6.971.315 kiĢidir.
Yüksek Gelirli Ziyaretçi Sayısı Tahmini
Yüksek gelir seviyesine sahip ziyaretçi sayısını tahmin eden modelde
4 gizli katman yer almaktadır. Modelde kayıp fonksiyon YaklaĢık Mutlak
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hata, aktivasyon fonksiyonu YaklaĢık Sigmoid fonksiyonları
uygulanmıĢtır. Eğitim AĢamasında MAPE değerleri Tablo 15‘te yer
almaktadır.
Tablo 15 Yüksek Gelir Düzeyli Ziyaretçi Sayısı Eğitim Aşaması
Kriter/Dönem
MAE
MAPE
RMSE

2019-3. Çeyrek
9593,631
0,8616
16034,45

2019-4 Çeyrek
15597,61
1,2451
27120,15

Test AĢamasında MAPE değerleri kritik değer olan %10‘un altında
hesaplanmıĢtır. (Tablo‘16).
Tablo 16 Yüksek Gelir Düzeyli Ziyaretçi Sayısı Test Aşaması

Kriter/Dönem
MAE
MAPE
RMSE

2019-3.
Çeyrek
50573,6
4,4227
80701

2019-4
Çeyrek
50300,54
6,2882
67385,06

Model sonucuna göre tahmin edilen ziyaretçi sayısı 2019 yılı 3.
Çeyrek için 1.860.328, 4. Çeyrek için ise 935.619 kiĢidir.
Çok Yüksek Gelirli Ziyaretçi Sayısı Tahmini
Çok yüksek gelir seviyesine sahip ziyaretçi sayısını tahmin eden
modelde 4 gizli katman bulunmaktadır. Modelde kayıp fonksiyon
YaklaĢık Mutlak hata, aktivasyon fonksiyonu YaklaĢık Sigmoid
fonksiyonları uygulanmıĢtır. Eğitim AĢamasında MAPE değerleri Tablo
17‘de yer almaktadır.
Tablo 17 Çok Yüksek Gelir Düzeyli Ziyaretçi Sayısı Eğitim Aşaması

Kriter/Dönem
MAE
MAPE
RMSE

2019-3.
Çeyrek
5123,89
3,8041
8146,202

2019-4
Çeyrek
6029,824
4,1901
9400,465

Test AĢamasında MAPE değerleri kritik değer olan %10‘un altında
hesaplanmıĢtır. (Tablo‘18).
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Tablo 18 Çok Yüksek Gelir Düzeyli Ziyaretçi Sayısı Test Aşaması
Kriter/Dönem
MAE
MAPE
RMSE

2019-3. Çeyrek
8374,36
5,23
11824,41

2019-4
Çeyrek
10168,22
6,01
13191,86

Model sonucuna göre tahmin edilen ziyaretçi sayısı 2019 yılı 3.
Çeyrek için 292.627, 4. Çeyrek için ise 163.104 kiĢidir.
Elde edilen bulgularda 2019 yılı 3. ve 4. çeyrek tahmini ziyaretçi
sayılarını 2018 yılı 3. ve 4. çeyrek verileriyle karĢılaĢtırıldığında;






Çok yüksek gelir düzeyine sahip ziyaretçilerin sayısının 2019
yılı 3. ve 4. Çeyrekte sırasıyla %21 ve %22 oranında artacağı;
Yüksek gelir düzeyine sahip olan ziyaretçi sayılarının 2019 yılı
3. ve 4. Çeyrekte sırasıyla %6 ve %19 oranında azalacağı;
Orta gelir düzeyine sahip olan ziyaretçi sayılarının 2019 yılı 3.
Çeyrekte yaklaĢık %7 azalacağı, 4. Çeyrekte %4 artacağı;
DüĢük gelir düzeyine sahip olan ziyaretçi sayılarının 2019 yılı
3. Çeyrekte yaklaĢık %1 artacağı, 4. Çeyrekte %11 azalacağı;
Çok düĢük gelir düzeyine sahip olan ziyaretçi sayılarının 2019
yılı 3. Çeyrekte yaklaĢık %31 artacağı, 4. Çeyrekte %5
azalacağı söylenebilir.

SONUÇ
Bu çalıĢmada farklı gelir düzeyine göre çıkıĢ yapan ziyaretçilerin
sayısının kısa dönem tahmini bir yapay sinir ağı modeli olan
MLPRegressor yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢ ve bir önceki yılın aynı
dönem sonuçlarıyla karĢılaĢtırılmıĢtır. 2019 yılı 3. ve 4. çeyrek dönemleri
ve beĢ farklı gelir düzeyi için oluĢturulan modellerde tahmin doğruluğunu
ölçen MAPE (Ortalama mutlak yüzde hatası) değerleri %10‘nun altında
hesaplanmıĢtır. Literatürde, MAPE değerleri % 10‘un altında olan
tahmin modellerinin oldukça baĢarılı MAPE değerleri %10 ile %20
arasında olanların ise baĢarılı olarak ifade edilmektedir (S.F. Witt ve C.A.
Witt, 2000). Bu bağlamda, çalıĢmada farklı gelir düzeyine sahip ziyaretçi
sayılarının tahmini için oluĢturulan modellerden elde edilen sonuçlara
göre, MLPRegressor yöntemiyle gerçekleĢtirilen tahminlerin baĢarılı
olduğu ifade edilebilir.
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Dünya ekonomik forumu tarafından 2017 yılı seyahat ve turizm
rekabetçilik raporunda yer alan indeks değerlerinde, Türkiye‘nin rekabet
ettiği ülkelere göre daha fazla önem vermesi gereken güvenlik, sağlık,
insan kaynakları ve bilgi iletiĢim teknolojilerine yönelik çalıĢmalarla
Türk Turizm pazarı daha fazla büyüyebilir.
Genel olarak farklı özelliklere sahip ziyaretçiler çeĢitli ihtiyaçlardan
(gezi, iĢ, eğitim, sağlık) kaynaklı ve birbirinden farklı içerikte seyahat
planı yapmaktadırlar. Farklı gelir gruplarındaki ziyaretçilerin eğilimleri
ve tercihleri incelendiğinde gruba özel davranıĢ kalıpları veya tercih
kümelenmesi gözlenmesi olasıdır. Bu sebeple -gerek ülke ekonomisine
katkısı gerekse sermaye yoğun olan iĢletmeler içinde yer alan turizm
iĢletmeleri için- ziyaretçi sayılarını tahmin edebilen baĢarılı tahmin
modelleri oluĢturulmalı ve ziyaretçi talepleri ile kapasiteyi uyumlu hale
getiren stratejiler ve/veya planlar ile iĢletme için süreci iyileĢtirme
çalıĢmaları yapılmalıdır. Benzeri ve daha detaylı çalıĢmaların turizm
sektörüne yön verecek karar verme probleminde, veri üreteceği ve karar
desteği sağlayacağı düĢünülmektedir.
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YANSIMALARI ÜZERĠNE BAZI
GAZETELERĠN HABER VE KÖġE
YAZILARININ ĠÇERĠK ANALĠZĠ ĠLE
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
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GĠRĠġ
Basın Yayın kuruluĢları var oldukları günden itibaren bulundukları
coğrafyada ve çevrelerinde güçlü bir etken olarak yer almıĢlardır. Basın
yayın kuruluĢlarının geliĢimi elbette iletiĢim teknolojilerinin geliĢimi ile
birlikte çok hızlı bir geliĢme göstermiĢtir. ĠletiĢim teknolojilerinin
geliĢmesi basının var olan gücüne güç katar bir hal almıĢtır. Basın yayın
kuruluĢları olarak ilk akla gelen gazeteler olurken, geliĢen teknoloji ile
birlikte radyo, televizyon, internet birlikte artık basının tesirinden
kaçmanın hemen hemen mümkün olmadığı bir hale gelinmiĢtir.
Kitle iletiĢim araçları olarak da nitelenen bu araçların kamuoyu
üzerindeki etkileri ile ilgili farklı dönemlerde çeĢitli araĢtırmalar
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bazı araĢtırma grupları kitle iletiĢim araçlarının
zannedildiği kadar kamuoyu üzerinde tesiri olmadığını savunurken bazı
araĢtırmacılar da tam tersine kitle iletiĢim araçlarının sanılandan çok daha
fazla güç ve etki sahibi olduğunu belirtmiĢlerdir. Kitle ĠletiĢim araçlarının
kamuoyu üzerindeki tesiri ile ilgili çalıĢma yapan araĢtırmalara
bakıldığında ―Gündem Belirleme, Koyma veya Saptama Modeli,
―Kullanımlar Doyumlar YaklaĢımı‖, ―EĢik Bekçileri‖ yaklaĢımı gibi
egemen kuramların yanı sıra, eleĢtirel yaklaĢımların da konuya iliĢkin
görüĢleri bulunmaktadır. Tüm bu çalıĢmalar göstermektedir ki; kitle
iletiĢim araçlarının kamuoyu üzerindeki tesiri ve varlığı her dönemde ilgi
ve merak konusu olmuĢ, farklı bakıĢ açılarına göre farklı yaklaĢımlar
geliĢtirilmiĢtir.
Kısaca bu modellerin temel söylemlerine bakmak gerekirse; Gündem
belirleme yaklaĢımı; kitle iletiĢim araçlarının insanların çeĢitli konular
hakkında nasıl konuĢacağını belirleyemeyeceğini, ancak hangi konular
üzerinde konuĢacağını belirleyebileceğini söylemektedir. Açıklama
olarak da kısaca Ģunu söylemektedir: Kitle iletiĢim araçlarının daha fazla
yer verdiği olaylar, kamuoyunun da daha fazla önem atfedip, üzerinde
konuĢtuğu konulardır.
Bu anlamda basın hangi konuyu gündem yaparsa halk da o konu
üzerinde fikir beyan etmektedir ana söylemi üzerine model
oluĢturulmuĢtur. Bir manada medyanın kamuoyunun hangi konu üzerinde
konuĢacağına karar verdiğini savunmaktadır bu model.
Kullanım ve doyumlar yaklaĢımı ise; kitle iletiĢim araçlarının
kamuoyu tarafından bazı amaçları gerçekleĢtirmek üzere kullanıldığı fikri
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üzerine oturtulmuĢtur. Bu konuda Klapper kitle iletiĢim araçlarının basit
iĢlevlerini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır; rahatlama sağlama, hayal gücünü
harekete geçirme, baĢkası adına yapılan etkileĢime olanak sağlama,
toplumsal iliĢki için ortak zemin sağlama. Kitle iletiĢim araçlarına katılım
için dürtülerdeki değiĢiklikler etki araĢtırmalarında değiĢkenler olarak ele
alınmıĢtır (Blumler ve McQuail, 1968). Bu model izleyici hakkında
özelikle de izleyicinin aktif olduğu ve kitle iletiĢim araçlarıyla daha
önceki deneyime dayanarak motive edilmiĢ seçimler yaptığına iliĢkin
birtakım sayıltıları içerir.
EĢik Bekçileri kavramı Kurt Lewin‘in evle ilgili yiyecek alıĢveriĢi
kararlarını ele alan bir çalıĢmasından kaynaklanır. Enformasyonun her
zaman ―eĢik alanları‖ olan bazı kanallardan geçerek aktığını, bu eĢik
alanlarında kararların tarafsız kurallara veya kiĢisel eĢik bekçilerine göre
enformasyonun veya malların girmesine izin verilmek veya kanalda
devam etmek üzere verildiğini açıklar (McQuail ve Windahl, S. çev.
Yumlu, 2005, s.209). White tarafından ele alınan görüĢler eĢliğinde,
anakent dıĢında yayımlanan bir Amerikan Gazetesi‘nde çalıĢan, birçok
haberi dıĢlama karar en önemli eĢik bekçisi faaliyeti olarak görülen, haber
ajanslarından gelen haberleri seçen editör üzerine yapılan çalıĢmaya
uygulanır. EĢik bekçileri modelinin temel söylemlerine bakıldığında da
gazetelerde haber akıĢı açısından belli bazı ölçütlere göre kimi haberler
gazetelerde yer alırken kimi haberler gazetelerde yer bulamamaktadır.
Buna da sebep olan eĢik bekçileri olgusudur demektedir model.
Bu çalıĢmada temel olarak gerçekleĢtirilmek istenen kitle iletiĢim
araçlarının haber aktarım süreçlerinde tarafsız/objektif davranıp
davranmadığı hususunda Türkiye‘de yayınlanmakta olan ulusal gazeteler
üzerinde inceleme yapmayı hedeflemiĢtir. Bu inceleme ile gazetelerin
aslında çok da ―tarafsız habercilik‖ ilkelerine uymadığı bunun yerine her
gazetenin kendi ideolojisi, tırnak içinde ―yayın politikası‖ noktasında
haberleri farklı yansıttığı varsayımını test etmektir.
Günümüzde birçok gazete kendilerini tanımlarken ―tarafsız‖ ve
―objektif gazetecilik‖ söylemlerini sürekli tekrar etmektedirler.
Kendilerini bu Ģekilde tanımlamaktadırlar. Ancak kitle iletiĢim
araçlarının objektif gazetecilik ilkesine uygun davrandığı konusu
tartıĢmalıdır. AraĢtırma çalıĢması Türkiye‘nin ulusal gazetelerinden
özelliklerine göre gerekçeli bir Ģekilde seçilen üç gazete üzerinde
gerçekleĢtirilmiĢtir. Gazeteler iktidara yakın durmaları ve uzak durmaları
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ayrımına göre seçilmiĢtir. Yeni ġafak Gazetesi konumu itibarı ile
―iktidara yakın‖ gazete olarak ele alınmıĢtır, Hürriyet Gazetesi ve Posta
Gazetesi ise ―iktidar karĢıtı‖ gazeteler olarak ele alınmıĢtır.
Gazetelerin ilk olarak ―köĢe yazarları‖ üzerinden içerik analizi
gerçekleĢtirilmiĢtir, sonrasında ise ― gazete haberleri‖ üzerinden inceleme
yapılmıĢtır. Gazetelerin incelenmesi için 15 Aralık 2009 tarihinde Tekel
Fabrikalarında çalıĢan iĢçilerin 4C kapsamına alınmaları üzerine
Ankara‘da baĢlattıkları ve kamuoyunda önemli düzeyde ilgi gören
eylemlerinin nasıl yansıtıldığına iliĢkin incelemeler yapılmıĢtır. Tekel
iĢçileri eylemleri özellikle seçilmiĢtir. Çünkü bu konunun iktidar ile çok
yakından ilgisi olduğu için iktidar karĢıtı ve iktidar yanlısı olan basın
kuruluĢlarının bu haberlere yaklaĢımları varsayımlarımızı test etmekte
fayda sağlamıĢtır.
Ġlk olarak çalıĢmanın amacı, kapsamı, önemi, varsayımları, kapsam ve
sınırlılıklarına değinilecektir. Ardından araĢtırmada kullanılan ―içerik
analizi‖ yöntemine iliĢkin bilgi verilecektir. Kuramsal çerçeve
bölümünde ise ―haber değeri araĢtırmaları‖, ―eĢik bekçileri modeli‖,
kültürel çalıĢmalar açısından gazetecilik kuramlarına değinilmiĢtir.
Ayrıca medya ve ideoloji iliĢkisi üzerine de açıklamalar getirilmiĢtir.
Kuramsal çerçevenin ardından içerik analizi bölümüne geçilmiĢ ve
öncelikle gazete köĢe yazarları üzerinde inceleme gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ardından ilgili gazetelerin konu ile ilgili haberleri üzerinde inceleme
gerçekleĢtirilmiĢtir. Tüm bu değerlendirmelerden sonra ise sonuç
bölümünde elde edilen bulgulardan yola çıkılarak konu bütünsel bir
Ģekilde irdelenmeye çalıĢılmıĢtır.
ARAġTIRMA BĠLGĠLERĠ
AraĢtırmanın Konusu
AraĢtırma Tekel iĢçilerinin hükümet tarafından 4C kapsamına alınmak
istenmesi üzerine Ankara‘da gerçekleĢtirdikleri eylemlerin Türkiye
Ulusal Basını‘nda bazı gazetelerde sunulma biçimlerini incelemek
üzerine kurgulanmıĢtır.
ÇalıĢma kapsamında Tekel iĢçilerinin
eylemlerinin haber olma değeri ile birlikte gazetelerde hangi Ģekilde
sunulduğunun incelenerek, varsa gazetelerin sunumundaki farklılıkların
ortaya konulması araĢtırmanın önemli bir boyutudur. ÇalıĢma ile aslında
haber değeri olarak ortak noktaları içeren konuların sunulduğu gazete
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ortamına göre değiĢkenlik gösterip göstermediği ve aynı olayın
birbirinden farklı Ģekillerde sunulup sunulmadığı da incelenmek
istenmiĢtir.
AraĢtırmanın Amacı
AraĢtırmanın amacı temelde Ģu soruya yanıt aramaktadır : ―Tekel
iĢçilerinin eylemleri basın kuruluĢlarından birbirine benzer Ģekilde mi
yoksa farklı Ģekilde mi yansıtılmıĢtır?‖
Bununla beraber araĢtırmada bazı alt sorulara da yanıt aranması
amaçlanmaktadır.


Tekel iĢçilerinin eylemleri hangi türde (haber, köĢe yazısı)
sunulmuĢtur?



Tekel iĢçilerinin eylemleri gazetelerde hangi tema ile yer
almıĢtır?



Gazetelerde yer alan yazıların iĢçi eylemlerini sunumu (olumlu,
olumsuz, nötr) ne Ģekilde olmuĢtur?



Bulgular basın meslek ilkeleri, haber seçimini etkileyen unsurlar
ve haber içeriklerini etkileyen unsurlar bağlamında nasıl
değerlendirilebilir?

AraĢtırmanın Önemi
AraĢtırma ile Türkiye‘de yayınlanmakta olan bazı gazeteler üzerinden
incelenen konu ile gazetelerin bir haberi sunarken ne kadar objektif
davranabildiği ya da davranamadığı, haberi okuyuculara sunarken
konunun haber olma değeri açısından nasıl ele alındığının incelenmesi ile
beraber gazetelerin haber sunumuna iliĢkin eleĢtirel bir bakıĢ açısı
getirilmesi araĢtırmanın temel önemini oluĢturmaktadır. Konunun
incelenmesi ile gazetecilik temel değerleri, gazetelerin haber sunumu,
medya ve iktidar iliĢkileri konularında temel bazı bilgiler vererek, konuya
ilgi duyulan araĢtırmacılara yardımcı olabilme ihtimali de araĢtırmanın
bir diğer önemli boyutunu oluĢturmaktadır.
AraĢtırma sonucunda gazetelerin bir haberi yansıtırken, yayın
politikalarının ve gazete sahiplerinin ideolojilerinin haberin sunumuna
etkisi olabileceği fikrine iliĢkin elde edilecek muhtemel veriler, bu
varsayımı kabul edenlere bir kaynak teĢkil etmesi yönüyle de önem arz
etmektedir.
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AraĢtırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
AraĢtırma çalıĢması basın yayın organları arasından yazılı basından
günlük gazeteler içinden seçilen üç gazete üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bu gazetelerin tespitinde niteliksel bir seçim gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġncelenmek üzere Hürriyet Gazetesi, Posta Gazetesi ve Yeni ġafak
Gazetesi seçilmiĢtir. Gazeteler seçilirken Hürriyet Gazetesi ve Posta
Gazetesi iktidar karĢıtı duruĢ sergilemeleri sebebiyle, Yeni ġafak
Gazetesi ise iktidar yanlısı duruĢu sebebiyle seçilmiĢtir.
AraĢtırmada konu iki ayrı boyutu ile ele alınmıĢtır. Birinci boyutu
ilgili gazetelerin köĢe yazarları üzerine inceleme yapılmasını içerirken
ikinci boyutu ise gazetelerin haberlerine iliĢkin boyutu ele almaktadır.
AraĢtırmanın sadece yazılı basının bir ürünü olan ―gazeteler‖ ile sınırlı
tutulması ve bunun dıĢında televizyon ve internet gibi mecraların
çalıĢmaya dâhil edilmemesi çalıĢmanın kapsamına getirilen bir sınırlılık
olarak düĢünülebilir. AraĢtırmada kullanılan analiz yöntemi olan içerik
analizi konuyu belli niceliksel ve niteliksel boyutlarıyla incelemesine
rağmen örneğin söylem analizi kadar derinlemesine sözel çözümleme
yapmaması sebebiyle araĢtırmayı sınırlayıcı bir boyutu bulunmaktadır.
AraĢtırmanın taranacak gazete sayısına ve tarih aralığına bakıldığında
eylemlerin baĢladığı tarihle beraber ilk 15 günlük sürenin incelenmiĢtir.
15 Aralık–30 Aralık 2009 tarihleri gazetelerin inceleneceği süre olarak
tespit edilmiĢtir.
AraĢtırmanın Varsayımları
AraĢtırma aĢağıdaki varsayımları test etmek üzere inĢa edilmiĢtir.
1. Farklı gazeteler aynı olayı kamuoyuna farklı içeriklerle
sunmaktadırlar.
2. Gazetelerin haberleri sunuĢ biçimleri
―yayın politikaları‖,
―ideolojileri‖, ―iktidara yönelik‖ kanaatlerine göre farklılık
göstermektedir.
3. Gazeteler, habere konu olan olayları politikaları doğrultusunda
―olumlu‖ veya ―olumsuz‖ bakıĢ açısı ile yansıtabilmektedirler.
4. Gazete köĢe yazarları 4C Eylemini yansıtırken gazetelerinin
politikaları doğrultusunda tavır alacaklardır.
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5. Hürriyet Gazetesi ve Posta Gazetesi köĢe yazarları, gazetelerinin
iktidara karĢıt duruĢları sebebiyle Tekel iĢçileri hadisesini de
tema olarak iktidar karĢıtı bir Ģekilde kurgulayacaktır. .
6. Yeni ġafak Gazetesi köĢe yazarları, gazetelerinin iktidar yanlısı
duruĢları sebebiyle Tekel iĢçileri haberlerini de tema olarak
iktidar yanlısı bir Ģekilde kurgulayacaktır.
7. Hürriyet Gazetesi iktidara karĢıt duruĢu olduğu için Tekel iĢçileri
haberlerini de tema olarak iktidar karĢıtı bir Ģekilde verecektir.
8. Posta Gazetesi iktidara karĢıt duruĢu olduğu için Tekel iĢçileri
haberlerini de tema olarak iktidar karĢıtı bir Ģekilde verecektir.
9. Yeni ġafak Gazetesi iktidara yakın duruĢu sebebiyle Tekel
iĢçileri haberlerini iktidar yanlısı bir Ģekilde verecektir.
AraĢtırmanın Yöntemi
AraĢtırma sosyal bilimlerde araĢtırma yöntemleri içerisinde önemli bir
yeri olan içerik analizi yöntemi ile gerçekleĢtirilecektir.
Ġçerik analizi politik söylemin istatiksel anlambilimidir (Kaplan, 1943,
s. 230). Ġçerik analizi; a. iĢaretlerin sınıflanması ve bu iĢaretlerin hangi
yargıları içerdiğini ortaya koymak için, açıkça formüle edilmiĢ kurallar
ıĢığında, araĢtırmacının ortaya koyduğu yargıların bilimsel rapor olarak
değerlendirilmesini sağlar (Janis, 1949, s. 425). Ġçerik analizi, iletiĢimin
sunulan içeriğinin tarafsız, sistematik ve niceliksel tanımıdır (Berelson,
1952, s. 17). ―Ġçerik analizi‖ ve ―kodlamayı‖ birbiri yerine kullanarak
herhangi bir sembolik davranıĢın tarafsız, sistematik ve niceliksel
tanımlamasını yapmayı öngörüyoruz (Cartwright, 1953, s. 421). Ġçerik
analizi burada, mesajın bilimsel analizi anlamına gelmektedir (Barcus
1959, s. 72 akt. Koçak ve Arun, 2006). Ġçerik analizi, metin içinde
tanımlanan belirli karakterlerden sistematik ve tarafsız sonuçlar çıkarmak
için kullanılan bir araĢtırma tekniğidir (Stone ve ark. 1966: 213). Ġçerik
analizi veriden onun içeriğine iliĢkin tekrarlanabilir ve geçerli sonuçlar
çıkarmak üzere kullanılan bir araĢtırma tekniğidir (Krippendorff, 1980, s.
25). Ġçerik analizi, metinden çıkarılan geçerli yorumların bir dizi iĢlem
sonucu ortaya konulduğu bir araĢtırma tekniğidir. Bu yorumlar, mesajın
göndereni, mesajın kendisi ve mesajın alıcısı hakkındadır (Weber, 1989,
s. 5). Ġçerik analizini ilk defa sistemleĢtirerek 1952‘deki kitabını
yayınlayan Berelson, içerik analizini ―iletiĢimin belirgin içeriğinin
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objektif, sistematik ve niceliksel tanımlarını yapan bir araĢtırma tekniği‖
diye tanımlamıĢtır (Gökçe, 2006, s. 35).
Günümüzde ise içerik analizinin en kapsayıcı tanımı olduğu belirtilen
Merten‘in tanımına göre içerik analizi ―sosyal gerçeğin belirgin
içeriklerinin özelliklerinden, içeriğin belirgin olmayan özellikleri
hakkında çıkarımlar yapmak yoluyla sosyal gerçeği araĢtıran bir yöntem‖
olarak ifade edilmektedir (Gökçe, 2006, s. 18). Holsti‘ye göre içerik
analizi, araĢtırmacının temel varsayımı çerçevesinde oluĢturulan bir
kategorileĢtirme iĢlemidir ve kategoriler oluĢturulurken Ģu ilkelere uyulur
(Akt. Ġnal, 1996, s. 78-79):
Kategorilerin kesiĢmemesi yani sınıflanacak birimlerin (sözcük,
cümlecik, tema vb.) araĢtırma sorusu çerçevesinde hazırlanmıĢ
kategorilerden yalnızca birine girmesi, kategorilerin konuya iliĢkin
incelenen tüm materyali kapsaması, kategorilerin birbirinden bağımsız
olması yani herhangi bir birimin bir kategoriye sınıflanması diğer
birimlerin sınıflama iĢlemini etkilememesi, belirlenen tüm kategorilerin
tek bir sınıflandırma prensibine dayanarak kurulması, kategorilerin
araĢtırmanın amacını yansıtması.
KURAMSAL ÇERÇEVE
AraĢtırma çalıĢmasının kuramsal çerçevesi kapsamında medya içeriği,
haberin içeriğini etkileyen unsurlar ve özellikle Materyalist Kuram
Temelli Kültürel YaklaĢımlar öne çıkan unsurları oluĢturmaktadır.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi‘nin Basın Meslek Ġlkeleri
arasında konuya daha yakın açıklamalara rastlamak mümkündür. Haber
ve yorum arasındaki ayrıma iĢaret eden üçüncü maddede ―haber,
gerçeklere ve verilere dayalı bilgilendirmedir. Yorum ise yazının,
yayımlayanın ya da medya Ģirketlerinin düĢüncelerini, inançlarını, kiĢisel
yargıları içerir‖ denilmektedir (Özgür Basın, 1993, s. 1). Dördüncü
madde ise Ģu Ģekildedir: ―Haber yayını gerçeklere dayandırılmalı ve
doğruluğu
ispatlanabilir
olmalıdır.
Haberin
sunumunda
ve
betimlemelerde tarafsız davranılmalıdır. Haber baĢlıkları ve özetleri
mümkün olduğunca doğruları ve eldeki verileri yansıtmalıdır.‖ Aynı
ilkeler arasında, ―Medyanın temel iĢlevi insanlara bilgi sağlamaktır ve
sahip olduğu haklar, halkın bilgi edinme hakkı ile bağlantılıdır‖ denilen
yedinci maddenin ardından, sekizinci maddenin sonunda Ģu ifadeye yer
verilmektedir:
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―Gazeteciler, bilgi iletirken, haberlerin doğruluğunu, yorumların
dürüstlüğünü temin eder ve hiçbir devlet ve özel otoritenin müdahalesine
izin vermez.‖ (Özgür Basın, 1993, s.1).
Gazeteciliğin fonksiyonu ve ahlaki etkisi bağlamında da 21. maddede
―Gazeteciler, doğru tarafsız haberleri ya da dürüst yorumları
değiĢtirmemeli ya da bunları kendi çıkarları doğrultusunda kesinlikle
kullanmamalıdır ve halkın düĢüncelerini Ģekillendirmeye çalıĢmamalıdır‖
denilmektedir (Özgür Basın, 1993, s. 4). Aynı raporda medyanın
sağladığı bilgi ve iletiĢim olanaklarının hiçbir Ģekilde masum aktarımlar
olmadığı da kaydedilmektedir (Özgür Basın, 1993, s. 5). Bu doğrultuda,
medya içerikleri ile medyanın sorumlulukları ele alınabilir.
Literatürde medya içeriklerini etkileyen unsurlar bağlamında pek çok
değerlendirmeye rastlanmaktaysa da ilk önemli çalıĢma, 1948‘de
yayınlanan Lazarsfeld ve Merton‘ın Mass Communication, Popular Taste
and Organized Social Action isimli çalıĢmadır (Rogers ve Dearing, 1988,
s. 557).
Medya gündemini kimin belirlediğine iliĢkin soruya yanıt arayan
bilim insanları, güçlü gruplara ve özellikle büyük Ģirketlerin kitle
medyasının üretim ve dağıtımını finanse ettiğine vurguda bulunarak, iĢ
dünyasının toplumsal kontrol mekanizmalarına iĢaret etmiĢlerdir. Benzer
Ģekilde Qualter da 1985‘de yayınlanan çalıĢmasında, ticari reklamlarla
sponsorluğu yapılan kitle medyası sisteminin yönetici sınıfa bağımlılığına
dikkat
çekerek,
toplumun
diğer
kesimlerini
yansıtmasının
beklenemeyeceğini kaydetmiĢtir. Ball-Rokeach da aynı yıl yayınlanan
çalıĢmasında, siyasal sistem ile medya arasındaki iliĢkiye odaklanmıĢtır
(Aktaran: Rogers ve Dearing, 1988, s. 558). Sistematik bir yaklaĢımla ele
alındığında ise medyanın iĢletme yapısından, haber örgütü ve medya
içeriklerinden kaynaklanan unsurlar (Yüksel, 2001, s. 70-84) ile Dearing
ve Rogers‘ın (1996, s. 25- 45) iĢaret ettiği medya savunuculuğu, konu
teklifçiliği, ateĢleyici olaylar, halkla iliĢkiler faaliyetleri, kitle iletiĢim
araçları arası etkileĢim ve gerçek yaĢam göstergeleri gibi özel bazı
unsurlar biçiminde daha geniĢ bir çerçeve ile karĢılaĢılmaktadır (Yüksel,
2001, s. 74-94). Ayrıca Funkhouser‘ın (1973, s. 533- 538) gerçek yaĢam
göstergelerine iliĢkin çalıĢmalarını ve medya dikkatini etkileyen unsurlara
yönelik sınıflandırmasını, Dearing ve Rogers‘ın (1996, s.51) tiraj ve
reyting kaygıları, eĢik bekçilerinin rolü, medyanın haberleri sunma
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tekniği gibi farklı unsurlara yönelik görüĢlerini haber içeriklerini
etkileyen unsurlarla birlikte anmak mümkündür.
Literatürde haber içeriklerini etkileyen unsurlar üzerine yapılmıĢ en
kapsayıcı çalıĢmalardan biri, Shoemaker ve Reese‘ye (1991) aittir. Bilim
insanları bu unsurları etki kaynağına göre beĢ kategoride
tanımlamıĢlardır.
Ortadan baĢlayarak iç içe geçmiĢ halkalar biçiminde tanımlanan her
bir kategorideki unsur, bir sonraki unsur tarafından kapsanır niteliktedir.
Bu kategoriler birinci düzeyden de baĢlayarak Ģöyle tanımlanmaktadır:
i) Medya çalışanlarından kaynaklanan etkiler: Bireysel olarak
medya çalıĢanlarının cinsiyet, ırk, cinsel yönelim, iletiĢim kariyerindeki
geliĢim ve eğitimi gibi konuları temel alan geçmiĢi ve karakteristik
özellikleri ile kiĢisel tutumları, inançları ve değerleri, profesyonel rolleri
ve ahlaksal değerleri medya içeriklerini etkiler (Shoemaker ve Reese,
1991, s. 63-103).
ii) Medya rutinlerinden kaynaklanan etkiler: Medya çalıĢma
düzeninden ya da medya rutinlerini oluĢturan uygulamacı, tüketici ve
satıcıdan kaynaklanan; haber değerleri, haber yazım kuralları,
organizasyon rutinleri, resmi kaynaklar, uzmanlar, BaĢkan‘ın
manipülasyonu, bürokrasi gibi unsurlardan kaynaklanan etkiler
(Shoemaker ve Reese, 1991, s. 105-137).
iii) Kurumsal yapıdan kaynaklanan etkiler: Kurumsal yapının
özellikleri, amaçları, daha özelinde ekonomik amaçları, organizasyon
yapısı, iĢleyiĢi ve tanımlanan roller, gücün organizasyon yapısı içindeki
etki ve kontrolünü kapsayan etkiler (Shoamaker ve Reese, 1991,s. 139173).
iv) Kurum dışından gelen etkiler: Haber kaynaklarından yani baskı
grupları, halkla iliĢkiler Ģirketleri ve diğer medya kurumları gibi
unsurlardan kaynaklanan etkiler; reklam verenler ve hedef kitleden
kaynaklanan etkiler; hükümetin kontrolünden yasal ve diğer
düzenlemelerden kaynaklanan etkiler; Pazar yapısından kaynaklanan
rekabet ve diğer iliĢkilerden kaynaklanan unsurlar ve teknolojiden
kaynaklanan etkiler (Shoemaker ve Reese, 1991, s. 175-220).
vi) İdeolojik etki: Ġdeolojinin medya içerikleri üzerindeki etkisi, güç
ve ideoloji iliĢkisi, Marksist paradigma, haber paradigması ve egemenlik
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gibi kavramlarla çerçevelenen etkiler (Shoamaker ve Reese, 1991, s. 221251).
Medya çalıĢanları anlamında görülebilecek ―mikro‖ düzeyle,
ideolojinin yarattığı ―makro‖ düzey arasında değiĢen bu beĢ kategori
―etkiler hiyerarĢisi‖ diye adlandırılmaktadır. Ġdeolojinin en dıĢta ve
hepsini içine alır nitelikte yer aldığı bu modelde, diğer tüm seviyelere
doğru bir süzgeç iĢlevinin var olduğu kabul edilmektedir (Severin ve
Tankard, 2001, s. 233).
EĢ deyiĢle ideolojik düzey, haber içeriklerini belirleyen en önemli
unsur olarak tanımlanmaktadır (Yüksel, 2001, s. 71-73). Sonuç olarak bir
olayın medyada haber olarak yer alabilmesi için sahip olması gereken
unsurlar, medya içeriklerinin Ģekillenmesinde etkili olan bireysel
düzeyden, çalıĢma düzeyinden, kurumsal, kurum dıĢı ve ideolojik
düzeyden kaynaklanan unsurlar biçiminde sınıflandırılarak ifade
edilmiĢtir.
Cultural Studies (Kültürel ÇalıĢmalar) terimi temelde Britanya
kökenli olan bir çalıĢmalar bütününe gönderme yapar. 1964 yılında
Richard Hoggart‘ın kurduğu, Birmingham Üniversitesi ÇağdaĢ Kültürel
ÇalıĢmalar Merkezinde bu geleneğe ait birçok araĢtırma yapılmıĢtır.
Kültürel ÇalıĢmalar, adından da anlaĢılacağı gibi tam olarak ne bir
toplumsal teoridir, ne de kitle iletiĢimi teorisidir. Bununla beraber, kültür
endüstrileri ve onların izleyicileri arasındaki iliĢkiyi yorumlayıĢ biçimleri
onları hem iĢlevselci okulun hem de izleyiciye ve alımlamaya atfettikleri
önem nedeniyle Frankfurt Okulu kuramcılarının karsısında
konumlandırmaktadır. Geleneğin kurucu eserlerinden olan Hoggart‘ın,
‗The Uses of Literacy‟ (Okur- Yazarlığın ĠĢlevleri) isimli eseri
Adorno‘nun, medyaların gerçek dünya ile temsili dünya arasında bir
bulanıklık yarattığı yolundaki görüsünü reddetmektedir. Marksist
DüĢünürlerin, Frankfurt okulundan da esinlenen kültürel karamsarlıkları
Kültürel çalıĢmalar geleneği tarafından sahiplenilmez. Raymond
Williams, ‗Culture and Society‟ (Kültür ve Toplum) isimli kitabında, kitle
kültürü ve kitle toplumu terimlerinin kullanım biçimlerini eleĢtirerek,
kitle kelimesini bilmediğimiz kalabalığı tanımlamak için kullandığımızı
ifade eder (Béaud vd, 1997).
Louis Althusser‘in ‗Devletin Ġdeolojik Aygıtları‟ ve Gramsci‘nin
‗Hegemonya‘ kavramları Kültürel ÇalıĢmalar kuramcılarının oldukça
etkilendiği kavramlardır. Kültürel ÇalıĢmaların, bu kavramlardan
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etkilenmesi ve onlardan yola çıkarak toplumsal pratikleri incelemesi
oldukça problemli bir alan oluĢturur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bu
geleneğin kültürel ürünlere bakısı, Marksist kuramcılarınkinden farklı
boyutlar taĢımaktadır.
Raymond Williams ve Richard Hoggart‘ın kültürel geleneğinde
örneklendiği gibi ekonomik indirgemeciliğe karsı çıkarlar. Medya,
çatıĢmalı ve karmaĢık gerçeklik parçalarını bir araya getirerek ve
gerekliyse onları uzlaĢtırarak bir toplumsal totaliteye dair anlayıĢın
üretilmesine yardımcı olduğu için önemlidir. Kısacası medya çalıĢmaları
insan pratiği konusu içinde yer alır (Hardt, 1999, s. 15-77).
Kitle iletiĢim araçlarının yaygınlaĢmasıyla beraber, kültür
incelemeleri kaçınılmaz bir biçimde tutucu bakıĢ açısından sıyrılarak,
günlük yasamı da içine alır bir hale gelmiĢtir. Raymond Williams
kültürün gündelik yaĢama dair bir alan olduğunu vurgulamıĢtır. Kültür,
bu yaklaĢıma göre, hegemonya oluĢturma çatıĢmalarının yaĢandığı bir
alan olarak ‗kültürel çatıĢma‘ alanıdır (Türkoglu, 2003, s. 55-56) .
Bu anlamda, yüksek ve aĢağı kültür arasındaki ayrım ortadan
kalkmıĢtır. Filmler, televizyon, popüler müzik gibi daha önceki kültürel
yaklaĢımların göz ardı ettiği alanlar inceleme konusu haline gelmiĢtir. Bu
araĢtırmacılar, edebiyat teorilerini bu kültürel biçimleri incelemek
amacıyla kullanmıĢlardır. John Fiske‘in de kullandığı anlamıyla popüler
kelimesi uzun zamandır Latin Amerika‘da kullanıldığı anlamıyla halktan
gelen halka ait olan sanat anlayıĢının ifade etmektedir. Popüler güçler de
buradan yola çıkarak, baskı ve egemenliğe karsı savaĢan halk kesimlerini
ifade eder.
Fiske, popüler olanın, izleyicilerin kültür endüstrisi ürünleriyle
yaptıkları Ģey olduğunu söylemektedir. Popüler kelimesine yüklenen bu
mücadeleci ve bir bakıma olumlu anlam ‗popüler iyimserliğin‘ bir
örneğidir (Kellner, 2006). Ancak bu iyimserliğe karĢın, kültürel
çalıĢmalar medyanın aracılık ettiği kültürün hegemonik tarafını da inkâr
etmez. Birçok zaman bu durumu ve ona karsı direniĢi çalıĢma konusu
edinirler. Stuart Hall, birçok araĢtırmacının öne sürdüğü üzere, bir kitle
iletiĢim aracının ideolojik etkilerinin o aracın yaydığı mesajlardan analiz
edilebileceği fikrine karsı çıkar. Hall bunun yerine, metinle, onu üreten
kurumla ve izleyicilerin sosyal tarihiyle yüzleĢmeyi önermektedir.
Hoggart ise; televizyonun, ya da basının etkisini reddetmez. Halkın
birçok kere reklamın etkisi altında kaldığını kabul etmektedir. Ancak
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sunu da ekler: ‗eğer, halk sınıfı modern iletiĢim araçları etkisinde bir
değiĢim geçirdiyse bile, bu değiĢim geleneksel kültür diğerlerinin
prensiplerini belirlediği bir yönde ve biçimde olmuĢtur‘ (Béaud vd, 1997,
s. 29).
1980‘li yıllar, Kültürel ÇalıĢmalar açısından bir dönüm noktasını
oluĢturmaktadır. Medya içeriklerinin, özellikle televizyon açısından
incelenmesi alanında çalıĢmalar hız kazanmıĢtır. Bu etnografik dönüm
noktası, Britanya‘nın 1980‘lerdeki durumundan bağımsız olarak
düĢünülemez. 1980‘lerin ekonomik ve politik atmosferi çalıĢmaların
Ģekillenmesinde oldukça etkili olmuĢtur (Mattelart ve Neveu, 2003).
Bununla beraber, 1970‘lerden itibaren Amerika‘da kitle iletiĢim
araĢtırmaları odağını izleyici üzerine kaydırmaya zaten baĢlamıĢtı.
Horkheimer ile Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği‘nde kültür
endüstrisinin kapitalizmin tahakkümünü yaygınlaĢtırmak ve insanları ve
onların kültürel anlatımlarını metaya dönüĢtürmek için teknolojiyi nasıl
kullandıklarını ve aklı nasıl araçsallaĢtırdıklarını göstermiĢlerdir. Bizzat
aydınlanmanın kendisinin ilkin Ģampiyonluğunu yaptıkları eleĢtirel ve
ussal bilincin ilkelerine nasıl ihanet ettiğini ele alan Horkheimer ile
Adorno, özel mülkiyet, rekabet ve kara dayalı sosyo ekonomik sistemin
örgütleniĢinin insanları eksiksiz imgelemsel ve entelektüel
potansiyellerini gerçekleĢtirmekten alıkoymak için ussalcılık aracılığıyla
geliĢmiĢ olduğunu öne sürmüĢlerdir. Adorno ile Horkheimer‘in kültür
endüstrisi incelemesi zamanımızın baĢlıca bir sorusunu 1920‘lerden bu
yana faĢizmin yükseliĢiyle özellikle akut hale gelmiĢ bir soruyu ortaya
koymuĢtur : Devletin ve özel sektörün teknoloji aracılığıyla kamusal ve
mahrem yaĢamlarımız üzerindeki denetimlerini artırmak için iĢbirliği
yapma dereceleri verili olduğuna göre, acaba öznel öz- gerçekleĢim ve öz
beklenimden söz edilebilir mi?(Mutlu, 2005, s. 227)
Avrupa’da Haber Değeri AraĢtırmaları
Avrupa‘da da haber değeri üzerine çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır.
Lippmann‘ın çalıĢmalarının Avrupa‘daki temsilcisi olarak Johann
Galtung ve Mari Holmboe Ruge da 12 haber faktörü ile olayların haber
değerinin çerçevesini çizmeye çalıĢmıĢtır. Galtung ve Ruge‘un belirlediği
on iki haber faktörü Ģunlardır; ―Olayın haber olması için gereken uygun
süreyi ifade eden frekans faktörü, insanlar için ilgi çekici olmasını ifade
eden bilinç eĢiği (dikkat çekme eĢiği) faktörü, olayın basit olmasını ifade
eden açıklık faktörü, haber konusunun izleyicinin ilgi alanında olmasını
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ifade eden anlamlılık faktörü, bir olayın alımlayıcının beklenti ve istekleri
ile uyumunu ifade eden uygunluk faktörü, olayın beklenmeyen ve sürpriz
bir içeriğe sahip olması, süreklilik faktörü, o gün haberi yapılan konuların
bir uyum ve bütünlük içinde olmasını ifade eden kompozisyon faktörü,
olayın elit uluslarla iliĢkili olması, olayın elit kiĢilerle iliĢkili olması,
olayın insanlarla ilgili olması (kiĢiselleĢtirmeye olanak tanıması) ve son
olarak da kaza, cinayet, çatıĢma gibi olumsuz unsurlar içermesini ifade
eden negatiflik faktörüdür‖ (Harcup vd. 2010:262‘den aktaran Özel ve
Deniz, 2015, s. 878).
Schulz'a göre haber faktörleri Ģu Ģekilde açıklanmaktadır: 1. Zaman,
süre
2. Yakınlık 3. Statü4.Dinamik 5. Değerlik 6 Tanımlama (Burkart,
1995:62‘den aktaran Öztürk, 2015, s. 75):
Amerika’da Gazetecilikte Kapı Bekçisi AraĢtırmaları
Gazetecilikte Kapı Bekçisi AraĢtırmaları 1950 Yılı‘nda ABD‘de
David Manning White tarafından yapılan bir araĢtırma sonucunda
geliĢtirilmiĢtir. Sosyolog Breed Kapı Bekçisi araĢtırmalarında yapısal
koĢullara da yer verilmesini önermiĢ ve özellikle de gazete politikasının
oluĢturulması için skaler örgüt araĢtırması sonuçları üzerinde
yoğunlaĢmıĢtır. Ġlerleyen dönemlerde kapı bekçisi araĢtırmalarında, haber
seçiminde, bireysel faktörlerin etkili olmasının yanında kurumsal
faktörlerin (gazetecinin redaksiyon hiyerarĢisinin bir parçası olması) ve
dıĢsal faktörlerin (medyanın büyüklüğü ve yapısı, medya grubunun
özelliği, toplum vb) de etkisini belirlemeye çalıĢmıĢtır.
Haberde Önyargı AraĢtırmaları ve Araçsal AktüelleĢtirme
Klein ve Maccoby, çalıĢmalarında içerik analizi ve sorgulama
araĢtırma yöntemlerini uygulamıĢlardır. AraĢtırmalarında farklı basında
haberlere ayrılan yer, yerin kapsamı ve baĢlıkların büyüklükleri,
değiĢiklik göstermiĢtir. Gazetenin yayın çizgisine göre, redaksiyonel
içeriğin de farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir. AraĢtırmada baĢkan
adaylarının argümanlarının seçiminde de aynı sonuç gözlemlenmiĢtir.
Böylece haberlerin seçiminin büyük ölçüde redaksiyonel çizgiye göre
gerçekleĢtiği varsayımı onaylanmıĢtır.
Klein ve Maccoby bir diğer araĢtırmalarında gazetecilik öğrencilerinin
muhafazakâr bir gazete için haber yazmalarını istediklerinde öğrenciler
muhafazakâr söylemleri kullanırken, ilerici bir gazete için ilerici tabirleri
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ön plana çıkarmıĢlardır. Gazetenin yayın kimliği ve yayın politikası
hakkında fikir verilmediğinde ise öğrenciler kendi düĢüncelerine uyan
iletilere ağırlıklı olarak yer verdikleri belirlenmiĢtir.
Haberde taraflı/önyargılı içerikli iletiler ve realite tasarımları ve
araĢtırmaları çerçevesinde medya haberlerinin realiteyi yansıtmadığını,
aksine toplumsal açıdan önemli ve tartıĢmalı konularda haber seçiminde
tek yanlı, önyargılı ve politik davranıldığını göstermektedir. Gazetecilik
seçme/eleme kararları, politik sürece etki etmektedir. Bu nedenle
gazetecilerle politikacılar arasında kurulan yakın iliĢkilerin medya
içeriğine etki etmemesi düĢünülememektedir.
Kültürel ÇalıĢmalar Perspektifinden Gazetecilik Kuramları
Kültürel çalıĢmalar geleneğinde gazetecilik araĢtırmaları, gazetecilik–
iktidar iliĢkisi üzerine odaklanmaktadır. Gazeteciliğin hangi ölçüde
iktidar yapısının bir parçası olduğu tartıĢılmalıdır.
Gazetecilik ilettiği yorumlama sunumları ile modern toplumun temel
yorumlama kurumu olmaktadır. Gazetecilik, dünyanın betimlenmesinde
ve açıklanmasında popüler bir kurumdur. Bununla birlikte popülerliğin
derecesi medya türüne göre değiĢmektedir. Yazılı basın, hedef kitlesi
nedeniyle elit medya olarak kabul edilmekte ve yüksek kültüre yakın
durduğu düĢünülürken, elektronik medya ve bulvar medyanın daha çok
popüler kültür yönelimli olduğu varsayılmaktadır.
Kültürel ÇalıĢmalarda
Gazeteciliğin Analizi

Süreçsel

Kuram

Perspektifinden

Medya analizinde medya üretimi, medya metni, alılmama ve
benimseme birbirine bağlı ve ayrılamayacak süreçler olarak
kavranmaktadır. Medyanın toplumsal anlamı, kendisini tüm süreç içinde
göstermekte, üründen izole edilmekte veya medya profesyonelinin
amacından ayrı tutulmamaktadır. Groosberg, metinlerin ya da insanların
yorumlanması ve yargılanmasının söz konusu olmadığını, insanların
günlük yaĢamlarının kültür aracılığıyla nasıl eklemlendiğinin, yaĢamlarını
çeliĢkili bir Ģekilde düzenleyen, eyleme yetenekli ya da yeteneksiz kılan
özel yapı ve güçlerin ekonomik ve politik iktidar yapıları aracılığıyla
nasıl belirlendiğinin ortaya konulmasının amaçlandığını söylemektedir.
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Kültürel
ÇalıĢmalarda
Bağlam
Perspektifinden Gazeteciliğin Analizi

ve

Söylem

Kuramı

Kültürel çalıĢmaların bağlam ve söylem yönelimli karakteri, kültürel
pratikleri tarihsel ve sosyal bağlamı içinde irdeleyen analitik bir
perspektife sahiptir. Buna göre medya eylemi üretim ve alılmayıcı
açılarından izole edilerek, incelenememektedir. Aksine potansiyel olarak
çok sayıda bağlama bağlı olmakta ve bu bağlam içinde anlam üretimi
söylemsel olarak gerçekleĢmektedir. AraĢtırma pratiği açısından analiz
edilen bağlama sınır çekilmesi olası değildir. Gazetecilik metinlerinin
uygun analizi ve değerlendirilmesi için kültürel bağlamda
konumlandırılması önemlidir. Bird, bu çerçevede gazeteciliğin evrensel
bir fenomen olarak anlaĢılamayacağını, belirli ulusal ve kültürel sınırlar
içinde anlaĢılması gerektiğini söylemektedir.
Gazetecilik metinleri;
maddi varlıkları ve ona bağlı iktidarları ile toplumsal anlamın
oluĢturulmasını ve kültürel koĢulları biçimlendirmektedir. Buna göre
gazetecilik metni aynı zamanda kültürün sonucu ve üreticisidir.
Ġdeoloji ve Medya
Stuart Hall‘un ―Ġdeolojinin Yeniden KeĢfi: Medya ÇalıĢmalarında
Baskı Altında Tutulanın Geri DönüĢü‖ (1999a) baĢlıklı makalesinde
burada medyanın tanımlama gücü biçiminde ifade edilen medyanın
anlamın kurulmasındaki kurucu rolü Ģu Ģekilde aktarılmaktadır: Gerçek,
gerçekliğin belirli bir tarzda kurulmasıydı. Medya, ‗gerçekliği‘ yalnızca
yeniden üretmiyor, tanımlıyordu. Gerçeklik tanımları, tüm bir (geniĢ
anlamda) dilsel pratikler yoluyla desteklenip üretiliyordu ve bu dilsel
pratikler aracılığıyla ‗gerçek‘in seçilmiĢ tanımları temsil ediliyordu.
Ama, temsil etme (representation), yansıtmadan çok farklı bir nosyon.
Temsil etme, aktif bir seçme ve sunma, yapılandırma ve biçimlendirme
iĢini ima eder: Yalnızca var olan anlamı aktarma değil, ama daha aktif
bir, Ģeylere anlam verme iĢini ima eder. Söz konusu olan bir anlam
pratiğidir, anlam üretimidir: Daha sonraları ‗anlamlandırma pratiği‘
(signifying practice) olarak tanımlanan iĢ. Medya, anlamlandırma failiydi
(agent) (Hall, 1999a: s. 88).
Bu alıntıda medyanın temsili niteliği, anlam üretim sürecinin temelde
seçme ve birleĢtirme yoluyla kurulmasına dayandırılmaktadır. Bu
çerçevede medya temsillerinde bir olay ya da duruma dair olası diğer
anlamlar yerine belirli bir anlamın kurulmuĢ olmasına dikkat
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çekilmektedir. Bu haliyle temsil kavramı, bir olaya ya da duruma iliĢkin
tercih edilen bir anlamın belirli bir göndergesel çerçeve içine
yerleĢtirilmesi Ģeklinde de düĢünülebilir. Böylelikle öznellik motifli
ideoloji kavrayıĢına sahip medya çalıĢmalarının medyayı kurmaca ya da
değil herhangi bir olayı aktaran bir araç olarak değil, bir olayı inĢa eden
ve tanımlayan anlamlandırma faili olarak ele alması mümkün olmaktadır.
Bu durum da sonuçta Ģeyleri tanımlamak ve anlamlandırmak üzere
medyanın temsili nitelikte önemli bir iktidarı olduğuna iĢaret etmektedir.
Ancak burada tanımlama gücü olarak adlandırılan iĢleyiĢi, ―medyada
hangi olayın ne Ģekilde tanımlanıp tarif edileceği zaten bellidir‖ Ģeklinde
düĢünmek hatalı olacaktır. Çünkü medyanın bir olayı ya da durumu
tanımlarken kullandığı nitelemeler zaman içinde değiĢebilir ya da bir ülke
medyasından diğerine belirli farklılıklar gösterebilir. Bu anlamda
medyanın olayları anlaĢılabilir kılmak üzere Ģeylerin ne olduğuna iliĢkin
tanımlaması mutlak ve sabit nitelikli değildir.
Kısaca yapılan tanımlamanın içeriği değiĢebilir ama bir form olarak
tanımlama pratiğinin kendisi değiĢmez. Tüm bu pratiklerin, öznellik
motifli ideoloji kavrayıĢına sahip medya çalıĢmaları açısından önemine
değinebilmek için Stuart Hall‘un ―Kültür, Medya ve ―Ġdeolojik Etki‖
(1999b) baĢlıklı makalesinde ele alınan medyanın sahip olduğu üç
kültürel iĢleve bakılabilir.
Bu iĢlevlerden ilki, hem kendi dünyamızı hem de baĢkalarının
dünyasını bir bütünlük olarak hayali bir Ģekilde kurduğumuz toplumsal
bilginin ve imgenin sağlanmasıdır. Medyanın yerine getirdiği ikinci
kültürel iĢlev, farklı nitelikteki toplumsal bilgi tiplerinin
sınıflandırılmasını, düzenlenmesini ve yeğlenen anlamın Ġtalik orijinal
metne ait. Son iĢlev ise medyanın seçmeci bir tarzda temsil ettiği ve
sınıflandırdığı görüĢ, yorum ve imgeleri örgütlemesi, düzenlemesi ve bir
araya getirmesidir (Hall, 1999b, s. 233-235).
Sonuçta bu üç iĢlev, sınıflandırma, tasnif etme, ayırt edilen bakıĢ
açılarında neyin kabul edilebilir neyin sapkın olduğunu iĢaretleme ya da
hayali bir bütünlüğü veya birliği inĢa etme türündeki pratiklerle medyanın
nasıl iĢ gördüğünü ve medyada ya da medya dolayımıyla anlamın nasıl
kurulduğunu anlamaya yardımcı olmaktadır. Ancak anlamlandırmayla
ilgili bu pratikleri ve yukarıda sıralanan üç kültürel iĢlevi doğrudan
medyanın belli bir ideolojiyi desteklemek ya da belli bir ideolojiye karĢı
çıkmak amacıyla kasti bir Ģekilde kullandığı teknikler olarak
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değerlendirmek yanlıĢ olacaktır. Çünkü öznellik motifli ideoloji
kavrayıĢını benimsemiĢ medya çalıĢmaları açısından, medyanın Ģeyleri
anlamlandırmaya yönelik seçimleri doğrudan medya profesyonellerinin
ya da kurumların niyetlerini, çarpıtmalarını ya da önyargılarını
yansıtmaz. Dolayısıyla buradaki ideoloji tartıĢması, kodlayıcının kasti
tercihleriyle değil, kodlamanın kendisi ve kodlama tarzıyla ilgilidir. Bu
noktayı öznellik motifli ideoloji kavrayıĢını kesen bir diğer eksen olan
ideoloji | kodlama ekseni aracılığıyla ele almak mümkündür.
ĠÇERĠK ANALĠZĠ ĠNCELEMELERĠ
KöĢe Yazarlarına Göre Ġçerik Analizi
Yazarlara göre inceleme yapılırken araĢtırmamıza inceleme konusu
olan ikisi iktidara muhalif biri iktidara yakın durduğu kabul edilen üç
gazete ele alınmıĢtır. Bu gazeteler iktidara yakın olduğu öngörülen Yeni
ġafak Gazetesi ile Ġktidara muhalif olduğu kabul edilen Hürriyet Gazetesi
ve Posta Gazetesi‘dir. Ġnceleme gerçekleĢtirilirken, gazetelerin köĢe
yazarları bölümüne girilmiĢ bu bölümde politika ve güncel konularda
yazan yazarlar öncelikli olarak taranmıĢ, bunun dıĢında magazin ve
eklerde yazan yazarlarda tarama yapılmamıĢtır.
Gazetelerin kendi internet sayfalarındaki arama motorları aracılığıyla
―Tekel ĠĢçileri‖, ―Tekel‖, ―Tekel Eylemi‖ gibi kelimler taratılarak hangi
köĢe yazarlarının bu konu ile ilgili yazı yazdığı tespit edilmiĢtir.
Gazetelerde yazarlar konusunda arama yapılırken tarih aralığı eylemin
baĢladığı tarihten Haziran ayına kadar geçen 6 aylık süreyi kapsamıĢtır.
Bunun sebebi bazı yazarlar konuya hemen tepki verirken bazı
yazarların ise tepki vermek için beklemeleri sebebiyle bütün
yaklaĢımların takip edilebilmesi için tercih edilmiĢtir.
Gazetelerle ilgili yapılan genel incelemelerde ilk karĢılaĢılan bulgu
gazetelerin köĢe yazarları olarak sadece Hürriyet Gazetesi ve Yeni ġafak
Gazetesi köĢe yazarlarının konuya ilgi göstererek yazı yazmaları
olmuĢtur. Bunun dıĢında Posta Gazetesi yazarlarının konuya iliĢkin
yazılarına rastlanamamıĢtır. Bunun sadece tesadüfi bir durum olduğunu
düĢünmek doğru olmayacaktır.
Bilindiği üzere gazete köĢe yazarları her ne kadar köĢelerini yazarken
olabildiğince özgür ve bağımsız olduklarını ifade etseler de bilinen bir
gerçek vardır ki gazete köĢe yazarlarının bir konuyu gündemlerine alıp
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almamaları ve gündeme alıĢ Ģekilleri de gazetelerinin ideolojileri ile
yakından iliĢkilidir. Zaman zaman gazete köĢe yazarlarının gazete
ideolojilerine ters düĢebilecek yazılar yazdığı görülmüĢse de bu durumun
istisnai bir hal aldığı genel kabul görmektedir. Bu açıdan bakıldığında
Posta gazetesinin köĢe yazarlarının bu konuyu gündeme almayıĢları
hususunda olayın gazetelerinde çok yer alınmasının istenmediği tabiri
caizse olayın çok da gündeme taĢınmak istenmediğinin bir göstergesi
olarak görülebilir.
ġimdi gazete yazarlarının konuyu gündeme alıĢlarının niceliksel ve
niteliksel olarak sonuçlarına değinmeye çalıĢalım.
KöĢe Yazısı Sıklığı:
Ġlk olarak gazetelere göre köĢe yazısı oranlarına bakalım. Her bir
gazetenin köĢe yazısı sayısı gazetenin olayı önemseyip önemsememesi
anlamında bizlere fikir verecektir.
KöĢe yazısı sayılarına bakıldığında Posta gazetesinde konu ile ilgili
hiç köĢe yazısı çıkmamıĢtır. Bu durumda bu gazetelerin köĢe yazarlarının
çeĢitli sebeplere gündemin bu olayı ile ilgilenmedikleri ve görüĢ
bildirmedikleri düĢünülebilir. Bunun yanında Hürriyet gazetesi 18 KöĢe
yazısı kaleme almıĢtır. Yeni ġafak Gazetesi ise 6 köĢe yazısı kaleme
almıĢtır. Yani Hürriyet Gazetesi‘nde, Yeni ġafak Gazetesi‘nden tam üç
kat daha fazla köĢe yazısı kaleme almıĢtır.
KöĢe Yazarlarına Göre Dağılım:
Tablo 1 Hürriyet Gazetesi köĢe yazarlarına göre dağılım

Hürriyet Gazetesi
Yazarlara Göre Dağılım
Tufan Türenç
Mehmet Y. Yılmaz
Yalçın Doğan
Özdemir Ġnce
Yalçın Bayer
Rauf Tamer
Ahmet Hakan
Kanat Akkaya
Oktay EkĢi
TOPLAM

KöĢe Yazısı
Adedi
5
3
2
2
2
1
1
1
1
18
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Hürriyet Gazetesi‘nde konu ile ilgili en çok yazı kaleme alanlar Tufan
Türenç ve Mehmet Y. Yılmaz, olmuĢlardır. Bunun dıĢında kalan isimler
ise konuya iliĢkin bir veya iki yazı kaleme almıĢlardır. Bu anlamda diğer
yazarlara göre Tufan Türenç ve Mehmet Yılmaz‘ın konuyu daha
önemsedikleri ve öne çıkarmak arzusunda oldukları görülmektedir.
Tablo 2: Yeni ġafak Gazetesi köĢe yazarlarına göre dağılım
Yeni ġafak
Yazarlara Göre Dağılım

KöĢe Yazısı
Adedi

KürĢat Bumin

2

Özlem Albayrak

1

Tahsin Sınav

1

YaĢar Süngü

1

Salih Tuna

1

TOPLAM

6

Yeni ġafak Gazetesi‘nde toplam 6 köĢe yazısı yazılmıĢtır. KürĢat
Bumin 2 köĢe yazısı ile yazarlar içinde konuyu en çok dikkate alan isim
olurken diğer isimler birer köĢe yazısı kaleme almıĢlardır.
KöĢe Yazarlarının Konuyu Ele AlıĢ ġekli:
Gazete yazarlarının konuyu ele alıĢ Ģeklinde üç ayrı sınıflandırma
yapılmıĢtır Bu sınıflandırmalar olumlu, nötr ve olumsuz Ģeklinde ifade
edilmiĢtir. Yazıların içeriklerine bakılarak bu sınıflandırmalara tabi
tutulmuĢlardır. Burada olumlu olarak nitelenen aslında köĢe yazısının
―iktidar yanlısı‖ bir üslupla verilmesi, olumsuz olarak nitelenen ―iktidar
karĢıtı‖ bir üslupla verilmesi olurken, nötr verilmesi ise ne karĢıt ne de
yanlı olarak verilmesi Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır.
ġimdi gazetelere göre sırasıyla köĢe yazarlarının konuyu ele alıĢını
inceleyelim.
Tablo 3 Hürriyet Gazetesi yaklaĢımına göre dağılım
Hürriyet Gazetesi
YaklaĢıma Göre Dağılım
Olumsuz
Nötr
Olumlu
TOPLAM

Sayı
15
4
0
18

Yüzde
83
17
0
100
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Tabloda görüldüğü üzere Hürriyet Gazetesi KöĢe Yazarları konuyu ele
alırken % 83 gibi yüksek bir oranda konuyu olumsuz ya da iktidar karĢıtı
söylemlerle ele almıĢlardır. KöĢe yazılarının % 17‘lik bölümü ise nötr bir
üslupla ele alınmıĢtır. Bu da araĢtırmayı yaparken ortaya attığımız
gazeteler konuyu ele alırken belli bir görüĢ doğrultusunda ele alacaklardır
görüĢümüzü desteklemektedir.
Yeni ġafak Gazetesi’ne bakıldığında ise;
Tablo 4 Yeni ġafak Gazetesi yaklaĢımına göre dağılım
Yeni ġafak Gazetesi
YaklaĢıma Göre Dağılım
Olumsuz
Nötr
Olumlu
TOPLAM

Sayı
1
1
3
5

Yüzde
20
20
60
100

Yeni ġafak Gazetesi‘ne bakıldığında ise köĢe yazarlarının konuyu ele
alırken beklendiği gibi, gazete konuyu daha çok iktidar yanlısı bir üslupla
vermiĢtir. Bunun yanında bir köĢe yazısı olumsuz yani iktidar karĢıtı
üslupla yazılırken bir köĢe yazısı da nötr bir üslupla yazılmıĢtır.
Buradan çıkarılacak önemli bulgu gazetelerin köĢe yazarlarının
gündemde olan konuya iliĢkin gazetelerinin de ideolojileri doğrultusunda
etkilendikleri ve köĢe yazılarını da buna göre Ģekillendirdikleri yargısında
bulunulabilir.
ġimdi bir diğer inceleme konusu olarak köĢe yazılarında geçen
kelimelerin sıklıklarını inceleyelim.
Hürriyet Gazetesi KöĢe Yazılarında Sıklıkla Yer Alan Ġfadeler
AĢağıda Hürriyet Gazetesi köĢe yazarlarının ifadeleri en sık
söylenenden en az söylenene doğru sırasıyla verilmiĢtir.
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Tablo 5 Hürriyet Gazetesi‘nin köĢe yazılarında en sık kullanılan söylemler

Kelime
ĠĢçi
Hak
Emek / emekçi
Hükümet
Eylem
Sendika
BaĢbakan
Ġktidar
AKP / Ak Parti
Tek Gıda
Erdoğan
DireniĢ
Destek
Polis
Örgüt
Mücadele

HÜRRĠYET GAZETESĠ
Sıklığı
/
Kelime
Adedi
105 Güç
73
Özlük hakları
68
Çadır
68
Çocuk
63
Kadın
45
Biber Gazı
33
Mustafa Türkel
20
Üretim
18
Türk ĠĢ
13
KESK
13
DĠSK
12
CHP
12
Gözaltı
12
MHP
8
Baykal
7

Sıklığı /
Adedi
7
6
5
5
4
4
2
2
1
1
0
0
0
0
0

Hürriyet Gazetesi‘nde yer alan köĢe yazılarına bakıldığında en çok
tekrar eden kelimenin ―ĠĢçi‖ söylemi olduğu görülmüĢtür. Bunda ―Tekel
ĠĢçileri‖ söyleminin yanı sıra iĢçi kelimesine özellikle vurgu yapılmasının
de etkisi olduğu söylenebilir. Bunun ardından en çok tekrar edilen kelime
―Hak‖ kelimesi olmuĢtur. Eylemlerle ilgili köĢe yazılarında iĢçilerin sahip
olması gereken haklara atıfta bulunan bu kelime aynı zamanda ―eylem
hakkı‖ gibi anlamlarda da kullanılmıĢtır. Üçüncü sıklıkta söylenen kelime
―emekçi‖ kelimesi olmuĢtur. Bilindiği üzere dilbilimsel ve göstergesel
açıdan bakıldığında emekçi kelimesinin kullanılır olması bu kelimeyi
kullanan kiĢinin dünya görüĢüne iliĢkin fikir vermektedir. Dolayısıyla
Hürriyet Gazetesi yazarları köĢe yazılarında özellikle ―emekçi‖ kavramı
üzerinde durmuĢlardır. Bu söylemleriyle konuyu ele alıĢlarının daha
halkçı bir boyutu olduğunu göstermiĢlerdir. Ayrıca ―emekçi‖ söylemi bu
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ifadeyi kullanan yazarın konuya iliĢkin Tekel iĢçilerinden yana bir duruĢ
gösterdiğini de anlatıyor denilebilir.
Yine bu kavramla aynı sıklıkla (68 kez) ―Hükümet‖ kelimesi
kullanılmıĢtır. Buradan Ģu çıkarım çok rahat bir Ģekilde yapılabilir:
Hürriyet Gazetesi köĢe yazarları konuyu ele alırken Tekel iĢçileri
eylemini hükümet ve iĢçiler boyutu ile öne çıkarmayı tercih etmiĢlerdir.
Elbette köĢe yazarları bu boyutu ile ele alırken de iktidar karĢıtı söylemler
göstermiĢlerdir. KöĢe yazarlarının yazılarında 20 kez ―iktidar‖ kavramını
kullanmıĢlardır. Bu da konunun önemli bir göstergesidir.
KöĢe yazarları yazılarında 33 kez ―baĢbakan‖ ifadesini kullanmıĢtır.
Ayrıca 13 kez ―Erdoğan‖ ifadesi kullanılmıĢtır. Hürriyet Gazetesi köĢe
yazarları konuyu ele alırken olayın iktidar ve iĢçiler boyutu ile ele almıĢ
ve özellikle konuyu baĢbakan üzerinden tartıĢmıĢlardır. Tabii ki burada
genel olarak baĢbakandan bahsedilirken olumsuz atıflarda bulunulduğu
da göz ardı edilmemelidir.
KöĢe yazarları yazılarında 45 defa ―sendika‖ ifadesini kullanmıĢlardır.
Yazarlar burada özellikle sendika adı belirtmemiĢlerdir. Bundan ziyade
sendikal haklar anlamında daha ağırlıklı ifadeler kullanmıĢlardır.
TartıĢmayı ele alırken sendikalar boyutundan ele almak da yine gazetenin
ideolojik olarak nerede durduğuna iliĢkin önemli bir bilgi vermektedir.
Konuya iktidar karĢıtı yaklaĢımların temelinde sendikalara atıfta bulunan
söylemler öne çıkmaktadır.
―DireniĢ‖ ifadesi de yazılarda öne çıkan kavramlardandır. Bu eylemi
bir direniĢ eklinde yansıtmaları aslında köĢe yazarlarının ve tabii ki
dolaylı da olsa Hürriyet Gazetesi‘nin konuya yaklaĢımının iktidar karĢıtı
olduğunun iĢaretidir. Çünkü bu olayı sadece ―Tekel ĠĢçileri Eylem Yaptı‖
baĢlığı ile vermekle ―Tekel ĠĢçileri‘nin DireniĢi BaĢladı‖ Ģeklinde vermek
arasında içerik olarak ciddi farklar mevcuttur. Olayı direniĢ Ģeklinde
verdiğinde aslında gazete alttan alta bu eylemi desteklediği mesajını
vermektedir.
KöĢe yazılarında bir diğer öne çıkan söylem ―polis‖ ifadesidir.
Hürriyet Gazetesi köĢe yazarları konuyu ele alırken polisin sert
tepkilerine özellikle değinmiĢlerdir. Söylemlerinde polisin iktidarın bir
parçası olduğu ve eylemlerde bu yönde kullanıldığı hissi de
verilmektedir. Yine bu konuyu ele alıĢ biçimi de gazetenin genel olarak
konuya bakıĢı hakkında bizlere fikir verecektir.
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Bunun yanında köĢe yazarlarının konunun önemli aktörlerinden olan
Tek Gıda‘yı da 13 kez yazılarında geçirmiĢlerdir. Tek Gıda bilindiği
üzere bu eylemin iktidar karĢısındaki önemli bir cephesi idi. Tekel
iĢçilerinin bağlı olduğu sendikanın görüĢlerine yer verme sıklığı da
önemli bir husustur.
Bununla birlikte Hürriyet Gazetesi köĢe yazarları CHP, MHP, Baykal,
DĠSK, TÜRK–Ġġ gibi kurum ve kiĢilerin adlarını yazılarında hiç
geçirmemiĢlerdir. Bu kiĢi veya kurumlara iliĢkin bir önyargı veya
yaklaĢımlarının olup olmadığı bir diğer tartıĢma konusudur.
ġimdi aynı konularda Yeni ġafak Gazetesi‘nin köĢe yazarlarını
inceleyelim.
Tablo 6 Yeni ġafak Gazetesi köĢe yazılarında en sık kullanılan ifadeler
YENĠġAFAK GAZETESĠ
Kelimeler

Sıklığı /
Adedi

Kelimeler

Sıklığı /
Adedi

ĠĢçi

77

Tek Gıda

2

Eylem

28

Polis

2

Hak

18

Mücadele

1

Çocuk

11

AKP/Ak Parti

1

BaĢbakan

10

Güç

1

Üretim

9

Ġktidar

1

Hükümet

9

Emek / emekçi

0

Sendika

8

DireniĢ

0

Özlük hakları

6

Türk ĠĢ

0

Örgüt

5

Biber Gazı

0

Mustafa Türkel

4

Kesk

0

Kadın

4

Disk

0

Çadır

3

CHP

0

Destek

3

MHP

0

Gözaltı

3

Baykal

0

Erdoğan

3

Yeni ġafak Gazetesi‘nde en çok öne çıkan kavram olarak ―iĢçi‖
ifadesi görülmektedir. Ancak buradaki iĢçi ifadesi Hürriyet
Gazetesi‘ndeki iĢçi ifadesinden farklı olarak daha çok ―Tekel iĢçileri‖
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söylemine karĢılık gelmektedir. Bunun dıĢında çok fazla iĢçi kelimesi öne
çıkarılmamaktadır. Hemen ardından gelen ikinci kelime ise ―eylem‖
kelimesidir. Bu kelime de yine iĢçi kelimesinde olduğu gibi ―Tekel
iĢçileri eylemi‖ ifadesi sebebi iledir.
Yeni ġafak Gazetesi köĢe yazarları konuyu ele alırken Hürriyet
Gazetesi‘nin çok sıklıkla söylediği ―emekçi‖ kavramını yazılarında hiç
geçirmemiĢlerdir. Bu da ―emekçi‖ söyleminin belli bir dünya görüĢüne
iliĢkin olması ve bu ifadenin kullanılır olmasının dolaylı bazı
gönderimleri olduğu savımızı destekler boyuttadır.
Yine aynı Ģekilde ―direniĢ‖ ifadesi, bu ifadeyi kullananların iktidar
yanında veya karĢıtı duruĢunu gösterecek bir ifade olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Burada da Yeni ġafak Gazetesi yazarları ―direniĢ‖ ifadesini
yazılarında hiç geçirmemiĢlerdir.
―BaĢbakan‖, ―iktidar‖ ve ―hükümet‖ ifadeleri de yine Hürriyet
Gazetesi‘nde çok sıklıkla yer alırken Yeni ġafak Gazetesi köĢe yazarları
bu ifadelere daha az yer vermiĢlerdir. Bu durum da tesadüfi değildir. Yeni
ġafak Gazetesi köĢe yazarları bu konuyu muhtemelen gazetelerinin de
görüĢleri doğrultusunda, ―Ġktidar‖–―Tekel ĠĢçileri‖ karĢıtlığından
çıkarmak istemektedirler. Bu yüzden kelimeleri köĢe yazısında çok fazla
göremiyoruz.
Yine Hürriyet Gazetesi‘nde çokça karĢımıza çıkan ―Hak‖ söylemi
Yeni ġafak Gazetesi‘nde karĢımıza 18 kez çıkmaktadır ki Hürriyet
Gazetesi‘nde bu sayının yaklaĢık 4 katı hak (78 defa) kelimesi geçmiĢtir.
―Sendika‖ kelimesi de yine Hürriyet Gazetesi‘nde yoğunlukla
kullanılmıĢken, Yeni ġafak Gazetesi‘nde 8 defa ―sendika‖ ifadesi
kullanılmıĢtır. Yeni ġafak Gazetesi köĢe yazarlarının bu konuda çekimser
davranmaları yine konuyu sendikal olaylardan çıkararak olayı farklı bir
boyutu ile öne çıkarma çabası içinde oldukları Ģeklinde yorumlanabilir.
Kısaca özetlemek gerekirse hem Hürriyet Gazetesi hem de Yeni ġafak
Gazetesi köĢe yazarları, köĢe yazılarını yayımlarken gazetelerinin
ideolojileri doğrultusunda yazılaĢtırmıĢlardır. Bunun gazetenin
kontrolünde yapıldığını söylemek güçse de böyle bir sonucun doğduğu
ortadadır.
Yine Hürriyet Gazetesi köĢe yazılarında verdiği ortak görüntü ile
―iktidar karĢıtı‖ bir görüntü izler ve haberleri köĢe yazılarına bu Ģekilde
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taĢırken, Yeni ġafak Gazetesi ise ―iktidar yanlısı‖ bir pencereden konuyu
ele almıĢlardır.
ġimdi son bir grafik olarak burada bahsedilen hususları karĢılaĢtırmalı
bir Ģekilde vermek gerekirse aĢağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır.
Tablo 7 Yeni ġafak Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi KarĢılaĢtırmalı Tablo
YENĠġAFAK ve HÜRRĠYET GAZETESĠ
KÖġE YAZILARI KARġILAġTIRMALI TABLO
YENĠ ġAFAK
HÜRRĠYET
AKP / Ak Parti
1
AKP / Ak Parti
BaĢbakan
10
BaĢbakan
Baykal
0
Baykal
Biber Gazı
0
Biber Gazı
CHP
0
CHP
Çadır
3
Çadır
Çocuk
11
Çocuk
Destek
3
Destek
DireniĢ
0
DireniĢ
Disk
0
Disk
Disk
0
Disk
Emek / emekçi
0
Emek / emekçi
Erdoğan
3
Erdoğan
Eylem
28
Eylem
Gözaltı
3
Gözaltı
Güç
1
Güç
Hak
18
Hak
Hükümet
9
Hükümet
Ġktidar
1
Ġktidar
ĠĢçi
77
ĠĢçi
Kadın
4
Kadın
Kesk
0
Kesk
MHP
0
MHP
Mustafa Türkel
4
Mustafa Türkel
Mücadele
1
Mücadele
Örgüt
5
Örgüt
Özlük hakları
6
Özlük hakları
Polis
2
Polis
Sendika
8
Sendika
Tek Gıda
2
Tek Gıda
Türk ĠĢ
0
Türk ĠĢ
Üretim
9
Üretim

18
33
0
4
0
5
5
12
12
0
0
68
13
63
0
7
73
68
20
105
4
1
0
2
7
8
6
12
45
13
1
2
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GAZETE HABERLERĠNE GÖRE ĠÇERĠK ANALĠZĠ
Bu çalıĢma için 3 ayrı gazete seçilmiĢtir. KöĢe yazarları için incelenen
gazetelerin aynısı kullanılmıĢtır. Bu gazeteler Hürriyet Gazetesi, Posta
Gazetesi, Yeni ġafak Gazetesi olarak belirlenmiĢtir. Seçim kıstası olarak
yine Hürriyet ve Posta Gazeteleri iktidar karĢıtı veya iktidara muhalif
gazeteler olduğu ön kabulü üzere, Yeni ġafak Gazetesi ise iktidar yanlısı
veya iktidar destekçisi olması sebebiyle tercih edilmiĢlerdir.
Gazeteler 15 Aralık–30 Aralık 2009 tarihleri arasında incelenmiĢtir.
Bu tarihler Tekel iĢçilerinin 4C kapsamındaki eylemlerini Ankara‘da
protesto ettikleri ilk 15 günü ifade etmektedir.
Gazetelere Göre Haber Sayısı
Bu analizde her bir gazetenin Tekel ĠĢçilerinin eylemlerini ne kadar
haber yaptıkları, konuyu ne kadar önemsedikleri noktasında bir analize
tabi tutulmuĢlardır. AĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
Tablo 8 Gazetelere göre haber sayıları
Gazete Adı
Hürriyet
Yeni ġafak
Posta
TOPLAM

Haber
Adedi
16
7
19
42

Yüzde
38
16
46
100

Gazetelerin tamamı tarandığında Tekel ĠĢçileri eylemi ile ilgili 15
günlük zaman zarfı içinde toplam 64 haber yer almıĢtır. Bu haberlere
gazetelerinde en çok yer verenler sırasıyla Posta Gazetesi, Hürriyet
Gazetesi ve Yeni ġafak Gazetesi Ģeklinde sıralanmıĢtır.
Gazetelere Göre Haberin Yayınlanma ġekli
Bu analizde gazetelerin haberleri ne Ģekilde verdikleri incelenmiĢtir.
Önce gazeteler tek tek haberleri olumlu/iktidar yanlısı, olumsuz/iktidar
karĢıtı ve nötr olmak üzere ne Ģekilde yansıttıkları verilecek sonrasında
da üç gazetenin değerleri ortak bir tabloda buluĢturulacaktır.
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Tablo 9 Hürriyet Gazetesi haber yayınlama Ģekli dağılımı
HÜRRĠYET GAZETESĠ
SunuĢ ġekli
Olumsuz / Ġktidar KarĢıtı
Nötr
TOPLAM

Sayı
12
4
16

Yüzde
75
25
100

Hürriyet Gazetesi haberleri incelendiğinde haberlerin % 75‘inin
olumsuz ya da iktidar karĢıtı bir içerikler oluĢturulduğu görülmüĢtür.
Bunun yanında % 25‘lik bir bölümün ise nötr verildiği görülmüĢtür.
Buradan Hürriyet Gazetesi‘nin haberleri yansıtırken iktidar karĢıtı bir
söylem üzerine odaklandığı söylenebilir.
Tablo 10 Posta Gazetesi haber yayınlama Ģekli dağılımı
POSTA GAZETESĠ
SunuĢ ġekli
Sayı
Olumsuz/Ġktidar KarĢıtı
13
Nötr
6
TOPLAM
19

Yüzde
70
30
100

Posta Gazetesi konu ile ilgili yapmıĢ olduğu haberlerde % 70 ağırlıkla
olumsuz, iktidar karĢıtı bir üslupla haber yaparken, haberlerin % 30‘u ise
nötr Ģekilde yapılmıĢtır. Buradan yola çıkarak Posta gazetesinin
haberlerini iktidar karĢıtı bir Ģekilde konumlandırdığı söylenebilir. Posta
Gazetesi‘nin olumlu hiçbir haberine rastlanmamıĢtır.
Tablo 11 Yeni ġafak Gazetesi haber yayınlama Ģekli dağılımı
YENĠ ġAFAK GAZETESĠ
SunuĢ ġekli
Sayı
Olumlu/Ġktidar Yanlısı
4
Nötr/Ġktidara mesafeli
3
TOPLAM
7

Yüzde
57
43
100

Yeni ġafak Gazetesi haberlerinin % 57‘lik bölümünü olumlu veya
iktidar yanlısı haberlere ayırdığı görülmüĢtür. Haberlerinin % 43 ‗lük
bölümü ise nötr haberlerden oluĢmaktadır. Yeni ġafak Gazetesi iktidara
yönelik olumsuz haber yapmamıĢtır.
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Ġncelenen gazetelerin varsayımlar doğrultusunda haberlerini
kurgularken ideolojik davrandıkları ayrım gözetmeksizin böyle bir eğilim
içinde oldukları tespit edilmiĢtir.
Gazetelerin Haber Kaynakları Analizi
Bu analizde gazetelerin yaptıkları haberleri hangi kaynaklardan
sağladıklarına değinilmiĢtir. Ayrım olarak haberi kendisinin mi yaptığı,
ajanslar vasıtasıyla mı yaptığı hususu incelenmiĢtir.
Tablo 12 Hürriyet Gazetesi haber kaynağı tablosu
HÜRRĠYET
Haber Kaynağı
Gazetenin Kendisi
Ajanslar
TOPLAM

Sayı
4
12
16

Yüzde
25
75
100

Hürriyet Gazetesi haber kaynakları noktasında haberlerinin % 75‘ini
ajanslar yoluyla sağlamıĢtır. Ajansların 5 tanesi gazetenin kendi haber
ajansı olan Doğan Haber Ajansı iken, 7 adedi Anadolu Ajansı aracılığıyla
edinilmiĢtir.
Tablo 13 Posta Gazetesi haber kaynağı tablosu
POSTA
Haber Kaynağı
Ajanslar
Tespit Edilemeyen
TOPLAM

Sayı
4
15
19

Yüzde
21
79
100

Posta Gazetesi haberlerinin % 79‘unu tespit edilemeyen kaynaklardan
vermiĢtir. Haberleri herhangi bir ajanstan aldığını belirtmeden veya
haberi yapanın ismini vermeden sadece ― ekonomi‖ baĢlığı altında veya‖
gündem‖ baĢlığı altında vermiĢtir. Posta Gazetesi‘nin ajanslar aracılığıyla
verdiği haberlerin yüzdesi ise % 21‘dir. Ajans haberlerinin tamamı
DHA‘dan (Doğan Haber Ajansı ) temin edilmiĢtir ki bu haber ajansı aynı
zamanda Hürriyet Gazetesi‘ne de hizmet vermektedir.
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Tablo 14 Yeni ġafak Gazetesi haber kaynağı tablosu
YENĠ ġAFAK
Haber Kaynağı
Gazetenin Kendisi
Ajanslar
TOPLAM

Sayı
1
6
7

Yüzde
15
85
100

Yeni ġafak Gazetesi haberlerinin 1‘i hariç tamamı ajanslar aracılığıyla
alınmıĢtır.
Haberlerde Geçen Kelimelerin Sıklığı Analizi
AĢağıdaki analizlerde, gazetelerde konu ile ilgili geçen haberlerde
tekrar edilme sıklığına göre kelimelerin incelemesi yapılacaktır. Son
olarak da aynı haberler için tüm gazetelerin analizi bir arada sunulacaktır.
Tablo 15 Hürriyet Gazetesi Haberlerinde Geçen Kelimelerin Sıklığı
KELĠME
ĠĢçi
Eylem
Polis
Hak
Sendika
CHP
Destek
BaĢbakan
Gözaltı
MHP
Baykal
Emek
Mücadele
Özlük hakları
Biber Gazı
Hükümet

SIKLIK
188
88
52
37
26
26
25
21
21
17
15
14
14
14
14
13

KELĠME
AKP/Ak Parti
Erdoğan
Ġktidar
Örgüt
Güç
Mustafa Türkel
Çocuk
Üretim
Tek Gıda
Kadın
DireniĢ
Çadır
KESK
DĠSK
TÜRK Ġġ

SIKLIK
9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
2
1
1
0
0

Hürriyet Gazetesi‘nde en sık tekrarlanan kelime ―iĢçi‖ kelimesi
olmuĢtur. ĠĢçi kelimesi hem etkinliğin adında geçmekte ancak bunun
yanında iĢçi kelimesinin tekrar sıklığı konuyu ele alıĢla ilgili de fikirler
vermektedir.
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Ġkinci sırada en çok tekrar eden kelime ―eylem‖ kelimesi olmuĢtur.
Eylem kelimesi de haberlerde yer alma sıklığına göre farklı anlamlar
taĢıyabilir.
Üçüncü sırada en sık tekrarlanan kelime ― Polis‖ kelimesi olmuĢtur.
Polislerin eyleme müdahalesi bazı gazetelerde çok daha öne çıkarılırken
bazı gazetelerde öne çıkarılmamıĢ hatta üzeri örtülmüĢtür. Bu da
gazetelerin ideolojik boyutu ile yakından ilgilidir.
Dördüncü ve beĢinci sıklıkla söylenilen kelimeler ―hak‖ ve ― sendika‖
kavramlarıdır. Bu kavramlar yine gazetelerin konuyu ideolojik ele
alıĢlarının önemli bir boyutunu göstermektedir.
Hürriyet Gazetesi haberlerinde önemli sayıda (25 defa) CHP‘nin
ismini geçirmiĢtir. Haberlerde CHP‘ye yer verilme ve verilmeme durumu
da gazetenin ideolojik bakıĢ açısına iliĢkin fikir vermektedir.
Hürriyet Gazetesi ―gözaltı‖ kelimesine de sıklıkla yer vermektedir. Bu
da aynı polis kelimesinde olduğu gibi Hürriyet Gazetesi‘nin konuya
bakıĢına iliĢkin fikir vermektedir.
Hürriyet Gazetesi ―biber gazı‖, ―emek‖, ―mücadele‖ kavramlarına da
sıklıkla yer vermektedir. Diğer gazetelerin yer verme durumlarına göre
bu baĢlıklar da bize fikir verecektir. Hürriyet Gazetesi‘nin bu kavramları
öne çıkarır olması tesadüfi değildir.
Tablo 16 Posta Gazetesi haberlerinde geçen kelimelerin sıklığı
Kelimeler
ĠĢçi
Eylem
Hak
Sendika
Polis
Hükümet
DireniĢ
BaĢbakan
Örgüt
Çocuk
Emek
Destek
Güç
Mücadele
Erdoğan
Disk

Sıklığı
194
120
53
40
40
37
36
23
18
16
13
12
10
9
8
8

Kelimeler
Çadır
Türk ĠĢ
Tek Gıda
Özlük hakları
CHP
AKP / Ak Parti
Kadın
Biber Gazı
Mustafa Türkel
Disk
Ġktidar
Üretim
Kesk
Gözaltı
MHP
Baykal

Sıklığı
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
2
0
0
0
0
0
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Posta Gazetesi ―iĢçi‖ kelimesine en sık yer veren gazetelerden
olmuĢtur. Burada ―Tekel ĠĢçileri‖ söyleminin dıĢında iĢçi hakları, iĢçi
dayanıĢması gibi kavramlarla da beraber iĢçi kavramının özellikle
vurgulandığına dikkat etmek gerekmektedir.
―Eylem‖ kelimesi ikinci derecede sıklıkla tekrar edilen kelime
olmuĢtur. Ġncelenen gazetelerde bu kelimenin sıklığı da konunun
ideolojik boyutu hakkında bizlere fikir verebilmektedir.
―Hak‖ ve ―sendika‖ kavramları yine Hürriyet Gazetesi gibi Posta
Gazetesi‘nde de sıklıkla kullanılmıĢ ve öne çıkarılmıĢtır.
―Polis‖ kavramı yine Hürriyet Gazetesi‘nde olduğu gibi sıklıkla öne
çıkarılan kavramlar arasındadır. Bu da eylemlerin insani, dramatik
unsurlarını öne çıkarma yöntemine örnek verilebilir.
―DireniĢ‖ kelimesi yine diğer gazetelerden farklılık gösterecek Ģekilde
sıklıkla tekrarlanmıĢtır. DireniĢ kelimesinin haberlerde geçiriliyor olması
gazetenin bu eylemleri olumladığı ve desteklediği noktasında fikir
vermektedir.
Posta Gazetesi haberlerinde ―Hükümet‖ ve ― BaĢbakan‖ söylemlerine
de yer vermektedir. Bunun bir neticesi olarak denilebilir ki gazete bu
olayda hükümeti ve BaĢbakan‘ın söylemlerini bilinçli olarak
sunmaktadır.
Tablo 17 Yeni ġafak Gazetesi haberlerinde geçen kelimelerin sıklığı
Kelimeler

Sıklık

Kelimeler

Sıklık

ĠĢçi

64

Emek

2

Eylem

57

Hükümet

2

Polis

24

Örgüt

2

Destek

17

Kadın

2

Sendika

12

Biber Gazı

2

AKP/Ak Parti

12

Mustafa Türkel

2

BaĢbakan

9

KESK

2

Güç

7

DireniĢ

1

Mücadele

6

Özlük hakları

1

CHP

6

Çocuk

1

Hak

5

Çadır

0

Ġktidar

5

DĠSK

0

Tek Gıda

5

Üretim

0

Erdoğan

3

TÜRK Ġġ

0

Gözaltı

3

Baykal

0

MHP

3
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Yeni ġafak Gazetesi en sık ―iĢçi‖ kelimesini kullanmıĢtır. Hemen bu
kelimenin ardından ikinci sırada sıklıkla ― eylem‖ kelimelerini
kullanmıĢtır. Bu kelimelerin sıklıkla kullanımında ― Tekel ĠĢçileri‘nin
Eylemleri‖ Ģeklindeki kullanımın etkisi vardır.
―Polis‖ ve ―Sendika‖ kelimelerinin de tekrarı hemen bu kelimelerin
ardından gerçekleĢmektedir. Polisin eylemcilere olan müdahalesinin
taĢıdığı haber değeri açısından düĢünüldüğünde aslında sıklıkla yer
verilmesi çok ĢaĢırtıcı değildir. Çünkü ajanslardan geçilen haberlerde
sıklıkla bu ifadelere rastlanmıĢtır.
SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME
Yapılan içerik analizleri sonucunda varsayımlarımızla ilgili
bulgulardan elde edilen sonuçlar varsayımlarımızın tamamının
doğrulanması ile sonuçlanmıĢtır.
Gazeteler 4C Eylemlerini yansıtırken, olayın haber değerinin yanı sıra
gazetelerinin ideolojileri noktasında haberleri farklı Ģekillerde
sunmuĢlardır. Beklendiği gibi Hürriyet Gazetesi ve Posta Gazetesi
haberleri yansıtırken iktidar karĢıtı bir kurgu ile haberleri yansıtmayı
tercih etmiĢlerdir. Yeni ġafak Gazetesi haberleri verirken daha iktidar
yanlısı bir kurgu ile haberleri yansıtmayı tercih etmiĢtir diyebiliriz.
Haber değeri taĢıyan olay aynı olmasına rağmen, iktidar karĢıtı ve
yanlısı konumlanmalarına göre gazeteler olayları birbirinden farklı
yansıtmıĢlardır. Farklı yansıtmalarından kasıt kendi ideolojileri
noktasında olayı aktarmalarıdır.
Gazetelerin köĢe yazarları da konuyu ele alırken, gazetelerin
ideolojileri doğrultusunda yansıtmıĢlardır. Zaman zaman gazetelerde köĢe
yazarları gazetelerinin yayın politikası karĢıtı görüĢler ifade etseler de, bu
tür olaylar istisnai olarak görülmektedir. ÇeĢitli sebepler dolayısıyla
gazetelerde köĢe yazarları olarak görev yapan kiĢiler, gazetelerinin
olayları ele alıĢ Ģekillerinin dıĢında konuyu ele aldıkları nadiren
görülmektedir.
Posta Gazetesi haberlerini verirken ağırlıkla DHA (Doğan Haber
Ajansı)‘nı kullandıkları için haberleri Hürriyet Gazetesi ile aynı bakıĢ
açısı ile yansıtmıĢlardır. Hürriyet Gazetesi ile Doğan Haber Ajansı‘nın
haber veriĢ Ģekillerinde benzerlik olmasına rağmen önemli bir farklılık da
söz konusudur. Posta Gazetesi‘nin haber veriĢ üslubu Hürriyet
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Gazetesi‘ne göre çok daha sert bir üsluptur. Hürriyet Gazetesi‘nin hedef
kitlesi ile Posta Gazetesi‘nin hedef kitlelerindeki farklılık da bu duruma
söz konusu olabilir. Posta Gazetesi haberleri verirken duygusal temaları
ve içerikleri daha fazla kullanmıĢtır. Haberleri yansıtırken polisin
müdahalesindeki sertliğe, Tekel iĢçilerinin soğukta eylem yaptıkları
noktasına, ailelerin çocuklarıyla beraber orada bulunduğuna diğer
gazetelere göre daha fazla yer vermiĢlerdir.
Haberlerin verilmesi esnasında bütün incelenen gazeteler konunun
taraflarından olan Tek Gıda ĠĢ ve Sendikalara yer vermek yerine bundan
kaçınıp, haberin asıl aktörlerinden bilgi almamıĢlardır. Bu da habercilik
açısından tartıĢılması gereken bir konudur. Haber yapılırken bilinen en
temel kurallardan biri de haberin taraflarından konu ile ilgili bilgi
alınmasıdır. Böyle bir olayda hem iktidar, hem muhalefet hem de
sendikalardan görüĢ alınması ve bunlar arasındaki dengeye özen
gösterilmesi daha doğru olacaktır. Tüm bu analizler bir arada
düĢünüldüğünde incelenen gazetelerin, olayları haber yaparken mevcut
ideolojileri noktasında haberleri farklı yansıttıkları görülmüĢtür.
Gazetecilerin ―yayın politikası‖ Ģeklinde ifade edebilecekleri bu durum
aslında temel gazetecilik kuralları ve etiğinin tekrar gözden geçirilmesi
gerektiği noktasında önemli bir bulgudur.
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GĠRĠġ
Risk- getiri iliĢkisinin incelenmesi finansal ekonometrinin en temel
konularından birini oluĢturmaktadır. Çünkü, yatırımcıların portföy
tercihlerinin Ģekillenmesinde ve politika yapıcıların etkin finansal
sistemler
oluĢturabilmesinde
risk-getiri
iliĢkisinin
doğru
anlaĢılabilmesinin önemi büyüktür (Liu, 2019; Ghysels vd., 2005;
Salvador vd., 2014; Koopman ve Uspensky, 2002).
Risk-getiri iliĢkisinin teorik altyapısı Denklem (1)‘de gösterilen
Merton (1973) modeline dayanmakdır (Cheng ve Jahan-Parvar,
2014;Salvador vd., 2014; Liu, 2019):
[ ]

[ ]

(1)

[ ] ilgili finansal varlıktan beklenen getiri oranını1,
Burada,
[ ] risk düzeyini temsil eden değiĢkeni, sabit terimi,
ise risk
parametresini ifade etmektedir.
Bu denklemde risk ile getiri arasında doğrusal ve pozitif bir iliĢki
olduğu varsayılmaktadır. Çünkü, riskten kaçan yatırımcılar riskin artığı
dönemlerde daha yüksek getiri beklentisi içerisinde olmaktadırlar. Bu
nedenle, Denklem (1)‘de
ve
olması beklenmektedir (Liu,
2019; Koopman ve Uspensky, 2002).
Risk-getiri iliĢkisi literatürde oldukça ilgi gören bir konudur. Fakat,
literatürdeki çalıĢmalar incelendiğinde değiĢkenler arasında istatistiki
olarak anlamlı bir iliĢki olmadığı sonucuna ulaĢan çalıĢmalar olduğu gibi
değiĢkenler arasında teorik beklentilerle uyumlu bir Ģekilde pozitif veya
teorik beklentilerin aksine negatif bir iliĢki olduğu sonucuna ulaĢan
çalıĢmaların da olduğu görülmektedir (Örneğin, Guo ve Neely, 2008;
Nelson, 1991). Bu nedenle, literatürde bu konuda henüz bir uzlaĢıya
varılamadığı ifade edilebilir. Bu durum da bu konuda daha fazla çalıĢma
yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı alternatif GARCH modellerine dayalı olarak 7
geliĢmiĢ 9 geliĢen ülke hisse senedi piyasası için risk-getiri iliĢkisinin
Normalde buradaki
ifadesinin risksiz faiz oranından arındırılmıĢ getiri oranını ifade etmesi
beklenebilir. Fakat, hem çalıĢmada incelenen her bir ülke için risksiz faiz oranlarına ulaĢılamaması
hem de risksiz faiz oranından arındırılmıĢ getiri oranlarının dikkate alınmasının sonuçlar üzerinde
pek önemli bir etkisinin olmaması nedeniyle (Örneğin bkz: Li vd., 2005; Choudhry, 1996)
diğerlerinin yanı sıra Salvador vd.‘nın (2014) da çalıĢmalarında olduğu gibi bu çalıĢmada da
doğrudan hisse senedi endekslerinin sunduğu getiri oranları dikkate alınmıĢtır.
1
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incelenmesidir. ÇalıĢmanın literatüre çeĢitli açılardan katkı sağladığı
düĢünülmektedir. Öncelikle, bu çalıĢmada 16 farklı hisse senedi
piyasasının her biri için 24 farklı GARCH model yapısı kullanılarak riskgetiri iliĢkisi incelenmiĢtir. Böylece, hem göreceli olarak kapsamlı bir
analiz yapılmaya çalıĢılmıĢ hem de farklı yaklaĢımlara karĢı dirençli
sonuçlar elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġkinci olarak, her bir hisse senedi
endeksi için belli bir dönemi incelemekten ziyade ulaĢılabilen en uzun
veri seti dikkate alınarak değiĢkenler arasındaki iliĢki incelenmiĢtir.
Böylece, analizler mümkün olan tüm veriler dikkate alınarak yapılmıĢtır.
Böyle bir yaklaĢımın daha etkin sonuçlara ulaĢabilmesi açısından
önemli olduğu düĢünülmektedir. Son olarak da konunun uluslararası
yazında oldukça ilgi görmesine rağmen ulusal yazında bu konuda henüz
oldukça sınırlı sayıda çalıĢma olduğu görülmektedir2.
VERĠ VE METODOLOJĠ
Bu çalıĢmada ABD, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Avustralya
ve Hong Kong‘tan oluĢan 7 geliĢmiĢ ülke ile Türkiye, Çin, Tayvan,
Meksika, ġili, Brezilya, Endonezya, G. Kore ve Hindistan‘dan oluĢan 9
geliĢen ülke hisse senedi piyasası incelenmiĢtir. Ülkelerin geliĢmiĢ ve
geliĢen ülke hisse senedi piyasaları olarak sınıflandırılmasında MSCI
sınıflandırması esas alınmıĢtır. Her bir hisse senedi endeksi için mümkün
olan en uzun veri seti analize dahil edilmiĢtir. Tüm hisse senedi
endeksleri günlük frekansta olup yerel para birimi cinsindendir. Veriler
finance yahoo‘dan temin edilmiĢtir3. Hisse senedi endekslerine ait
ayrıntılı bilgiler Tablo 1‘de sunulmuĢtur.

Örneğin, Hatipoğlu ve Uçkun‘un (2017) risk-getiri iliĢkisini inceledikleri güncel çalıĢmalarının
literatür kısmında ulusal yazına dair herhangi bir çalıĢma bulunmamaktadır.
3
Sadece BIST100 endeksine iliĢkin veriler finance yahoo‘da bulunmadığı için TCMB elektronik veri
dağıtım sisteminden alınmıĢtır.
2
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Tablo 1: Hisse senedi endeksleri
Ülke

Analiz baĢlangıç
tarihi
ABD
S&P 500
03/01/1950
Kanada
S&P TSX Composite
29/ 06/ 1979
Japonya
NIKKEI225
05/01/1965
Fransa
CAC 40
01/03/1990
Almanya
DAX Performance
30/12/1987
Hong Kong
Hang Seng
31/12/1986
Avustralya
All Ordinaries
03/08/1984
Türkiye
BIST100
23/10/1987
G.Kore
KOSPI Composite
01/07/1997
Tayvan
TSEC Weighted
02/07/1997
Çin
SSE Composite
19/12/1990
Hindistan
S&P BSE SENSEX
01/07/1997
Endonezya
Jakarta Composite
01/ 07/ 1997
ġili
S&P CLX IPSA
02/01/2002
Meksika
IPC MEXICO
08/11/1991
Brezilya
IBOVESPA
27/04/1993
Tüm endeksler için analiz bitiĢ tarihi 17 Mayıs 2019‘dur.
Endeks

Gözlem sayısı
17455
10144
13378
7405
7924
7995
8791
7889
5388
5376
7158
5389
5300
4327
6880
6447

ÇalıĢmada, risk-getiri iliĢkisi analiz edilirken Bollerslev (1986)
tarafından geliĢtirilen GARCH, Zakoian (1994) ile Glosten, Jaganathan
ve Runkle (1993) tarafından geliĢtirilen GJR-GARCH, Nelson (1991)
tarafından geliĢtirilen EGARCH ve Ding, Granger ile Engle (1993)
tarafından geliĢtirilen APARCH
modellerinden yararlanılmıĢtır.
Ayrıca, getiri denklemleri de ( mean equation) altı farklı model yapısı
dikkate alınarak tahmin edilmiĢtir. Bu model yapıları, getiri
denklemlerinde risk parametresini temsilen standart sapma ( ), varyans
(
ve logaritmik varyans (ln
parametrelerinin kullanıldığ durum ile
getiri denklemlerine AR(1) parametresinin (
) eklendiği durumlardan
oluĢmakta ve sırasıyla Denklem (2), (3), (4), (5), (6) ve (7)‘deki gibi
ifade edilmektedir ( Liu, 2014; Salvador vd., 2014)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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ve

)

(8)

Burada,
logaritmik getiri serisini göstermektedir. Teorik olarak
, , , ,
ve
parametrelerinin pozitif ve istatistiki olarak
anlamlı çıkması beklenmektedir.
GARCH, GJR-GARCH, EGARCH ve APARCH modellerinin varyans
denklemi ise sırasıyla Denklem (9), (10), (11) ve (12)‘de gösterilmiĢtir.
∑

∑

(9)

∑

∑

(10)
√ ]

[
√

∑

(

(11)

√

)

∑

(12)

Burada,
GARCH parametresini,
ARCH parametresini,
asimetri parametresini, ise üs parametresini göstermektedir.
ÇalıĢmada farklı GARCH model spesifikasyonlarının kullanılmasının
nedeni ise Ģudur: Standart GARCH modeli volatilitenin modellenmesinde
oldukça yaygın kullanılan bir modeldir. Fakat, bu model asimetrik tepkiyi
dikkate almamaktadır. Bir diğer ifade ile negatif ve pozitif Ģokların koĢullu
varyans üzerindeki etkisinin aynı olduğunu varsaymaktadır. GJR-GARCH
modeli ise Ģartlı varyansın sergilediği asimetrik tepkiyi dikkate almaktadır.
EGARCH modeli ise koĢullu varyansı logaritmik formda modellediğinden
bu modelde varyans denklemindeki parametrelerin pozitif olma kısıtına
ihtiyaç duyulmamaktadır. APARCH modeli ise bu aĢamaya kadarki tüm
modellerden farklı olarak varyans parametresinin üs değerinin 2 olması
kısıtını esneterek bu değerin model tarafından belirlenmesine izin
vermektedir.
BULGULAR
ÇalıĢmada, öncelikle değiĢkenlere iliĢkin betimleyici istatistikler,
değiĢen varyans ve birim kök testlerine ait sonuçlar incelenmiĢtir. Bu
kapsamda, elde edilen sonuçlara bakıldığında4
incelenen tüm hisse
senedi endekslerinin pozitif bir ortalama getiri sunduğu
Yer kısıtı nedeniyle sonuçlar burada gösterilememiĢtir. Yazardan talep edilmesi halinde ilgili
sonuçlara ulaĢılabilir.
4
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gözlemlenmektedir. Ayrıca, standart sapma değerlerine göre en riskli
hisse senedi endekslerinin BIST100, SSE Composite ve IBOVESPA
endeksleri en az riskli hisse senedi endekslerinin ise S&P TSX
Composite, S&P 500 ve All Ordinaries endeksleri olduğu
anlaĢılmaktadır. Ljung-Box Q2 (k) istatistikleri inceleme kapsamındaki
tüm hisse senedi endekslerinin değiĢen varyans sorunu içerdiğini
gösterirken Jarque-Bera testi sonuçları da getiri serilerinin standart
normal dağılıma uymadığına iĢaret etmektedir. Augmented- Dickey
Fuller birim kök testi sonuçları ise getiri serilerinin durağan olduğunu
göstermektedir. Bu veriler de ilgili hisse
senedi endeklerinin
volatilitesinin modellenmesinde alternatif GARCH modellerinin
kullanılabileceği anlamına gelmektedir.
Model tahmin sonuçları Tablo 2-17‘de sunulmuĢtur5. Öncelikle, her
bir ülke için varyans denklemlerine
bakıldığında GARCH
parametrelerinin her durumda pozitif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu,
ARCH parametrelerinin ise her durumda pozitif
değerler almakla
birlikte bazı durumlarda (toplam 378 durumun 16 tanesinde) bu
değerlerin istatistiki olarak anlamlı çıkmadığı anlaĢılmaktadır. Asimetri
parametresi ise Türk ve Çin hisse senedi piyasaları dıĢındaki tüm hisse
senedi piyasalarında istatistiki olarak anlamlı değerler almaktadır.
APARCH modeline bağlı olarak elde edilen üs parametrelerine
bakıldığında da üs parametrelerinin 1.04 ile 1.78 arasında değiĢen
değerler aldığı ve bu değerlerin de her durumda istatistiki olarak anlamlı
olduğu anlaĢılmaktadır6.
Risk-getiri iliĢkisi kapsamında elde edilen sonuçlar incelendiğinde ise
toplam 378 durumun 89 tanesinde risk parametresinin negatif kalan 289
durumda ise pozitif değerler aldığı fakat 89 negatif değerden sadece 6
tanesinin 289 pozitif değerden ise sadece 83 tanesinin istatistiki olarak
ÇalıĢmada, 16 hisse senedi piyasasının her biri için 24 farklı GARCH modeli kullanılarak risk-getiri
iliĢkisi incelenmiĢtir. Fakat, Çin hisse senedi piyasası için 6 durumda GARCH modellerinin
tahmininde yakınsama sağlanamadığından (―no converge‖) risk-getiri iliĢkisinin incelendiği toplam
durum sayısı 378 olmaktadır.
6
Literatürdeki çalıĢmalar incelendiğinde GARCH modellerine dayalı olarak risk-getiri iliĢkisi analiz
edilirken bu alandaki çalıĢmaların doğrudan getiri denklemindeki risk parametresinin iĢaretine ve
istatistiki anlamlılığına odaklandığı GARCH modellerinin parametrelerinin istatistiki anlamlılığı ile
diagnostik testlerin sonuçlarına ise pek değinmediği anlaĢılmaktadır. Çünkü, bu alandaki literatür
volatilitenin değiĢen varyans, asimetrik tepki gibi özelliklerinin GARCH modelleri ile dikkate
alınması durumunda risk parametresinin aldığı değerler üzerinde durmaktadır. Bu nedenle bu
çalıĢmada da benzer bir analiz yapılmıĢtır. Bu kapsamdaki bazı çalıĢmalalar için bakınız: Cheng ve
Jahan-Parvar (2014); Liu (2019).
5
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anlamlı olduğu anlaĢılmaktadır. Risk parametresinin özellikle Meksika (
%83), Brezilya (%63), ABD ( %58) ve Fransa (%46) hisse senedi
piyasaları için istatistiki olarak anlamlı değerler aldığı anlaĢılmaktadır.
Dolayısıyla, kısaca ifade etmek gerekirse toplam durumun sadece
%24‘ünde risk parametresinin istatistiki olarak anlamlı çıktığı kalan
%76‘lık durumda ise risk parametresinin istatistiki olarak anlamlı
değerler almadığı anlaĢılmaktadır. Teorik beklentilerle uyumlu bir Ģekilde
risk parametresinin pozitif ve istatistiki olarak anlamlı çıktığı durumun
ise toplam durumun sadece %22‘sini oluĢturtuğu ifade edilebilir.
Tablo 2: BĠST100 endeksi sonuçları
GARCH
Getiri denklemi
0.02280
0.05302
Varyans denklemi
0.06901*
0.11906*
0.87681*
Getiri denklemi
0.02789
0.05321
0.0739*
Varyans denklemi
0.0686*
0.1175*
0.8780*
EGARCH
Getiri denklemi
0.02976
0.04561
Varyans denklemi
-0.1574*
0.2512*
0.9782*
-0.01291
Getiri denklemi
0.03126
0.04439
0.0769*
Varyans denklemi
-0.1559*
0.2494*
0.9778*
-0.01567
-

GJR-GARCH

0.0737*
0.0118*

0.0773*
0.0382

0.03497
0.04013

0.0720*
0.00939

0.0796*
0.02477

0.0692*
0.1196*
0.8764*
-

0.0686*
0.1185*
0.8774*
-

0.0703*
0.1115*
0.8749*
0.01914

0.0705*
0.1120*
0.8745*
0.0187

0.0698*
0.1108*
0.8752*
0.02020

0.0781*
0.0119*
0.0737*

0.0824*
0.0381
0.0740*

0.03673
0.03981
0.0766*

0.0728*
0.00942
0.0765*

0.0806*
0.02455
0.0767*

0.0687*
0.1180*
0.8776*
-

0.0682*
0.1170*
0.8785*
-

0.0707*
0.1084*
0.8754*
0.02357
APARCH

0.0709*
0.1089*
0.8750*
0.02327

0.0701*
0.1078*
0.8756*
0.02442

0.0665*
0.0124*

0.0832*
0.02628

0.03279
0.04192

0.0713*
0.00984

0.0792*
0.02615

-0.158*
0.2523*
0.9779*
-0.0127
-

-0.157*
0.2506*
0.9784*
-0.0132
-

0.0577*
0.1279*
0.8789*
0.04466
1.64224*

0.0579*
0.1282*
0.8785*
0.04372
1.6426*

0.0573*
0.1277*
0.8792*
0.0468
1.6435*

0.0642*
0.0127*
0.0768*

0.0834*
0.02265
0.0770*

0.03435
0.04134
0.0763*

0.0714*
0.00991
0.0762*

0.0799*
0.02539
0.0764*

-0.156*
0.2506*
0.9775*
-0.0156
-

-0.156*
0.2490*
0.9780*
-0.0161
-

0.05872*
0.12674*
0.87906*
0.05465
1.65561*

0.0589*
0.1271*
0.8786*
0.05395
1.6551*

0.0582*
0.1265*
0.8794*
0.05646
1.6569*
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*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.

(1992)

Tablo 3: IBOVESPA endeksi sonuçları
GARCH
Getiri denklemi
-0.01043
0.0553*

GJR-GARCH

0.0275

0.0514*

-0.00259

0.01650

0.0269*

0.0136

0.0399*

0.02586

0.00504

0.02059

Varyans denklemi
0.00891*
0.07489*

0.0089*
0.0748*

0.0089*
0.0751*

0.0099*
0.0381*

0.0098*
0.0379*

0.0101*
0.0382*

0.92423*

0.9243*

0.9241*

0.9268*

0.9269*

0.9266*

-

-

0.0634*

0.0636*

0.0632*

-0.01122
0.05609*

0.02695
0.01372

0.0519*
0.0407*

-0.00766
0.02834

0.0129
0.0055

0.0250
0.0225

0.03463*
Varyans denklemi

0.0347*

0.0346*

0.0394*

0.0394*

0.0395*

0.00896*
0.07498*

0.0089*
0.0748*

0.0089*
0.0751*

0.0100*
0.0365*

0.0098*
0.0364*

0.0101*
0.0366*

0.92422*

0.9243*

0.9241*

0.9274*

-

-

-0.0215
0.0329*

Getiri denklemi

EGARCH
Getiri denklemi
-0.1273*
0.12422*
Varyans denklemi
-0.12444*

0.9276*

0.9273*

0.0655*
0.0658*
APARCH

0.0652*

-0.0001
0.0825*

-0.1581*
0.1447*

-0.0096
0.0296*

-0.0299
0.1183*

-0.125*

-0.125*

0.0613*

0.0610*

0.0606*

0.19079*

0.1921*

0.1907*

0.0935*

0.0946*

0.0931*

0.98139*
-0.0396*

0.9807*
-0.039*

0.9819*
-0.040*

0.8952*
0.1722*

0.8946*
0.1709*

0.8958*
0.1756*

-

-

1.7607*

1.7468*

1.7665*

-0.0225
0.0338*

0.0038
0.0797*

-0.1603*
0.1463*

-0.0108
0.0298*

-0.0302
0.1190*

0.0308*
Varyans denklemi

0.0318*

0.0302*

0.0328*

0.0322*

0.0329*

-0.1244*
0.1910*

-0.125*
0.1925*

-0.125*
0.1909*

0.0628*
0.0934*

0.0624*
0.0945*

0.0620*
0.0929*

0.9811*

0.9803*

0.9818*

0.8944*

0.8938*

0.1848*

-0.0417*
-

-0.042*
-

-0.042*
-

0.1816*
1.7748*

0.1802*
1.7592*

0.8950*
1.7819*

Getiri denklemi
-0.1297*
0.1271*
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*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.

Tablo 4: Hang Seng endeksi sonuçları
GARCH
Getiri denklemi
0.03340
0.04065
Varyans denklemi
0.05156*
0.11540*
0.86713*
Getiri denklemi
0.0347
0.0423
0.0770*
Varyans denklemi
0.0512*
0.1170*
0.8657*
EGARCH
Getiri denklemi
0.1209*
-0.0668*
Varyans denklemi
-0.1470*
0.2209*
0.9689*
-0.0900*
Getiri denklemi
0.0857*
-0.0395
0.0846*
Varyans denklemi
-0.1481*
0.2214*
0.9679*
-0.0958*
-

GJR-GARCH

0.0662*
0.00967

0.0758*
0.0207

0.0769*
-0.0218

0.0565*
-0.0032

0.0569*
-0.0245

0.0515*
0.1155*
0.8671*
-

0.0515*
0.1153*
0.8673*
-

0.0650*
0.0465*
0.8627*
0.1268*

0.0654*
0.0465*
0.8624*
0.1264*

0.0645*
0.0464*
0.8630*
0.1273*

0.0671*
0.0107
0.0772*

0.0786*
0.0208
0.0770*

0.0433
0.0029
0.0835*

0.0462*
0.00023
0.0835*

0.0472*
-0.0058
0.0831*

0.0512*
0.1170*
0.8656*
-

0.0511*
0.1168*
0.8659*
-

0.0667*
0.04417*
0.8595*
0.1363*
APARCH

0.0665*
0.0442*
0.8596*
0.1364*

0.0661*
0.0441*
0.8599*
0.1365*

0.0531*
-0.0053

0.0559*
-0.068*

0.0985*
-0.0436

0.0565*
-0.0054

0.0571*
-0.045*

-0.147*
0.2213*
0.9673*
-0.089*
-

-0.147*
0.2205*
0.9699*
-0.092*
-

0.0546*
0.1130*
0.8709*
0.3826*
1.5220*

0.0560*
0.1126*
0.8698*
0.3782*
1.5348*

0.0536*
0.1135*
0.8716*
0.3876*
1.5078*

0.0364*
0.0028
0.0868*

0.0465*
-0.050*
0.0854*

0.0582
-0.0145
0.0855*

0.0431*
-0.0004
0.0860*

0.0449*
-0.0239
0.0846*

-0.147*
0.2219*
0.9658*
-0.096*
-

-0.148*
0.2209*
0.9691*
-0.097*
-

0.0571*
0.1142*
0.8675*
0.4125*
1.4986*

0.0551*
0.1147*
0.8690*
0.4161*
1.4869*

0.0563*
0.1144*
0.8681*
0.4134*
1.4965*

*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 5: NIKKEI 225 endeksi sonuçları
GARCH
Getiri denklemi
0.0367
0.0358
Varyans denklemi
0.0289*
0.1402*
0.8516*
Getiri denklemi
0.0369
0.0362
0.0296*
Varyans denklemi
0.0288*
0.1406*
0.8513*
EGARCH
Getiri denklemi
-0.0783
0.0928
Varyans denklemi
-0.1414*
0.19998*
0.9570*
-0.0979*
Getiri denklemi
0.14531
-0.10832
0.02701*
Varyans denklemi
-0.1621*
0.22173*
0.96734*
-0.10134*
-

GJR-GARCH

0.0540*
0.0159*

0.0736*
0.0150

0.0624*
-0.02576

0.0464*
-0.0073

0.0348*
-0.0136

0.0289*
0.1405*
0.8514*
-

0.0289*
0.1401*
0.8518*
-

0.0323*
0.0619*
0.8517*
0.1460*

0.0325*
0.0619*
0.8515*
0.1457*

0.0324*
0.0621*
0.8514*
0.1460*

0.0543*
0.0162*
0.0296*

0.0743*
0.0149
0.0295*

0.0551*
-0.0199
0.0374*

0.0427*
-0.0054
0.0375*

0.0337*
-0.0105
0.0374*

0.0289*
0.1409*
0.8509*
-

0.0288*
0.1404*
0.8514*
-

0.0323*
0.0605*
0.8513*
0.1498*
APARCH

0.0325*
0.0604*
0.8512*
0.1496*

0.0324*
0.0607*
0.8511*
0.1498*

0.0856
-0.0286

0.0267*
0.0522

0.10152*
-0.06511

0.0550*
-0.0126

0.0263*
-0.0452

-0.159*
0.2168*
0.9658*
-0.096*
-

-0.146*
0.2057*
0.9569*
-0.096*
-

0.03591*
0.12823*
0.86865*
0.4196*
1.2518*

0.0371*
0.1274*
0.8665*
0.4065*
1.3108*

0.0349*
0.1296*
0.8702*
0.4321*
1.1836*

0.0841
-0.0286
0.0255*

0.0256*
0.0527
0.0366*

0.0923*
-0.05803
0.0306*

0.0496*
-0.0098
0.0322*

0.0236*
-0.0436
0.0296*

-0.159*
0.2160*
0.9658*
-0.098*
-

-0.148*
0.2073*
0.9562*
-0.100*
-

0.03603*
0.12798*
0.86780*
0.42340*
1.2874*

0.0372*
0.1273*
0.8656*
0.4118*
1.3413*

0.0349*
0.1295*
0.8697*
0.4380*
1.2098*

*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 6: KOSPI endeksi sonuçları
GARCH

GJR-GARCH

Getiri denklemi
-0.01043
0.02753
0.0514*
-0.00259
0.01650
0.0269*
0.05530*
0.01367 0.0399*
0.02587
0.00504
0.02059
Varyans denklemi
0.00891*
0.0089*
0.0089*
0.00999*
0.0098* 0.0101*
0.07489*
0.0748*
0.0751*
0.03807*
0.0379*
0.0382*
0.92423*
0.9243*
0.9241*
0.92678*
0.9269* 0.9266*
0.06337*
0.0636*
0.0631*
Getiri denklemi
-0.01122
0.0269*
0.0519* -0.00766
0.0129
0.0249
0.05609*
0.0137
0.0407*
0.02834
0.0055
0.0225
0.03463*
0.0347*
0.0346* 0.03946*
0.0393*
0.0395*
Varyans denklemi
0.00896*
0.0089* 0.0089*
0.01002*
0.0098*
0.0101*
0.07498*
0.0749*
0.0751* 0.03646*
0.0364*
0.0366*
0.92422*
0.9243*
0.9241* 0.92744*
0.9276*
0.9273*
0.06547*
0.0658*
0.0652*
EGARCH
APARCH
Getiri denklemi
0.00361
0.0147
0.0105
-0.00041
0.01589
0.0248*
0.01738
0.0051
0.0233
0.02190
0.00407
0.0179
Varyans denklemi
-0.10802*
-0.108*
-0.108* 0.00994*
0.0097*
0.0101*
0.14816*
0.1481*
0.1483*
0.07697*
0.0770*
0.0770*
0.99282*
0.9928*
0.9928*
0.93081*
0.9309*
0.9306*
-0.04858*
-0.048*
-0.048*
0.29821*
0.2998*
0.2963*
1.38855*
1.3857*
1.3906*
Getiri denklemi
-0.0014
0.0106
0.0194
-0.00476
0.0123
0.0222
0.0188
0.0054
0.0110
0.02318
0.0042
0.0188
0.0289*
0.0287*
0.0287*
0.03408*
0.0340*
0.0341*
Varyans denklemi
-0.10663*
-0.107*
-0.106* 0.00989*
0.0097*
0.010*
0.14649*
0.1465*
0.1467* 0.07549*
0.0756*
0.0755*
0.99285*
0.9929* 0.9928*
0.93150*
0.9317*
0.9313*
-0.0496*
-0.049* -0.049*
0.30749*
0.3092*
0.3056*
1.41811*
1.4148*
1.4209*
*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 7: DAX endeksi sonuçları
GARCH

GJR-GARCH

Getiri denklemi
0.00423
0.0472*
0.0725* 0.00287
0.02486
0.0399*
0.06592
0.02163 0.0405
0.03576
0.01279
0.0196
Varyans denklemi
0.03591*
0.0359*
0.0359*
0.03835*
0.0384* 0.0381*
0.09480*
0.0949*
0.0948*
0.01813*
0.01806
0.0182
0.86671*
0.8866*
0.8867*
0.89889*
0.8988* 0.8990*
0.11766*
0.1176*
0.1176*
Getiri denklemi
0.002196
0.0460*
0.0724* 0.00137
0.0236
0.0399*
0.06776
0.02260 0.0413
0.03729
0.0139
0.01941
-0.00678
-0.0068
-0.0069 -0.00011
4.4E-06
-0.0004
Varyans denklemi
0.03512*
0.0352* 0.0350*
0.03723*
0.0374*
0.0369*
0.09338*
0.0935*
0.0934* 0.01710
0.0170
0.01719
0.88856*
0.8884*
0.8886* 0.90137*
0.9013*
0.9016*
0.11588*
0.1159*
0.1159*
EGARCH
APARCH
Getiri denklemi
0.03299
0.01971
0.0336*
0.01289
0.0197
0.0345*
0.00147
0.01417
-0.0134
0.02136
0.0132
0.0040
Varyans denklemi
-0.08389*
-0.084*
-0.084* 0.03326*
0.0340*
0.0326*
0.12027*
0.1202*
0.1202*
0.06907*
0.0691*
0.0691*
0.97748*
0.9763*
0.9782*
0.91626*
0.9155*
0.9169*
-0.08396*
-0.084*
-0.084*
0.65637*
0.6584*
0.6572*
1.2231*
1.2209*
1.2208*
Getiri denklemi
0.03361
0.0188
0.0339*
0.01147
0.01807
0.0346*
0.00126
0.0148
-0.0143
0.02277
0.01463
0.0038
-0.00094
0.0008
-0.0013
0.00047
0.00132
-3E-06
Varyans denklemi
-0.0827*
-0.083*
-0.083* 0.03244*
0.0334*
0.0317*
0.1185*
0.1185*
0.1184* 0.06763*
0.0676*
0.0677*
0.9781*
0.9768* 0.9789*
0.91798*
0.9171*
0.9187*
-0.0833*
-0.083* -0.084*
0.66337*
0.6669*
0.6644*
1.22526*
1.2228*
1.2227*
*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 8: S&P 500 endeksi sonuçları
GARCH
Getiri denklemi
-0.01161
0.08956*
Varyans denklemi
0.01038*
0.08832*
0.90216*
Getiri denklemi
-0.01023
0.09074*
0.08473*
Varyans denklemi
0.0104*
0.0896*
0.9010*
EGARCH
Getiri denklemi
0.01879
0.01903
Varyans denklemi
-0.1267*
0.15573*
0.97986*
-0.0735*
Getiri denklemi
0.00417
0.03430
0.08377*
Varyans denklemi
-0.1273*
0.1560*
0.9792*
-0.0781*
-

GJR-GARCH

0.0311*
0.0359*

0.0782*
0.0338*

0.00847
0.03641*

0.0279*
0.0104

0.046*
0.0154

0.01034*
0.08864*
0.90189*
-

0.0104*
0.0881*
0.9023*
-

0.01289*
0.03264*
0.90375*
0.09554*

0.0127*
0.0327*
0.9039*
0.0962*

0.013*
0.033*
0.904*
0.095*

0.0321*
0.0362*
0.0847*

0.0808*
0.0342*
0.0848*

-0.00534
0.05334*
0.08978*

0.0222*
0.0153
0.0892*

0.050*
0.022*
0.089*

0.0104*
0.0898*
0.9008*
-

0.0104*
0.0893*
0.9012*
-

0.01302*
0.03133*
0.90230*
0.10139*
APARCH

0.0128*
0.0315*
0.9027*
0.1019*

0.013*
0.031*
0.903*
0.101*

0.02042*
0.02207

0.0326*
0.0015

0.01444
0.02508

0.0246*
0.01335

0.038*
0.0071

-0.1271*
0.15571*
0.97920*
-0.0735*
-

-0.126*
0.1558*
0.9802*
-0.074*
-

0.01616*
0.08332*
0.91202*
0.4516*
1.28282*

0.0162*
0.0836*
0.9118*
0.4527*
1.2761*

0.016*
0.083*
0.912*
0.452*
1.284*

0.01026
0.0328*
0.0849*

0.0316*
0.0054*
0.0825*

-0.0019
0.0443*
0.0870*

0.0178*
0.0195*
0.0867*

0.040*
0.014*
0.086*

-0.1281*
0.1562*
0.9782*
-0.0786*
-

-0.127*
0.1559*
0.9798*
-0.078*
-

0.0165*
0.0838*
0.9102*
0.4744*
1.312*

0.016*
0.083*
0.911*
0.472*
1.329*

0.0164*
0.0833*
0.9103*
0.4724*
1.3241*

*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 9:

S&P TSX endeksi sonuçları
GARCH

Getiri denklemi
0.05454*
0.00806
Varyans denklemi
0.01184*
0.10520*
0.88321*
Getiri denklemi
0.00460
0.06253*
0.13912*
Varyans denklemi
0.0111*
0.1014*
0.8874*
EGARCH
Getiri denklemi
0.03838*
-0.00864
Varyans denklemi
-0.14012*
0.17273*
0.98216*
-0.05089*
Getiri denklemi
0.02261
0.00823
0.14582*
Varyans denklemi
-0.1358*
0.1666*
0.9825*
-0.0582*
-

GJR-GARCH

0.0349*
0.0186

0.0643*
0.0221*

0.02662
0.00936

0.0318*
0.0016

0.0356*
0.0031

0.0119*
0.1052*
0.8832*
-

0.0118*
0.1050*
0.8833*
-

0.01276*
0.06072*
0.88949*
0.0659*

0.0127*
0.0606*
0.8896*
0.0662*

0.0127*
0.0607*
0.8895*
0.0660*

0.0332*
0.0232
0.1391*

0.0682*
0.0239*
0.139*

0.0060
0.1442*
0.0360

0.0226*
0.0129
0.1440*

0.0416*
0.0128
0.1441*

0.0111*
0.1015*
0.8873*
-

0.0111*
0.1012*
0.8876*
-

0.0122*
0.0536*
0.8936*
0.0720*
APARCH

0.0122*
0.0535*
0.8938*
0.0723*

0.0122*
0.0535*
0.8939*
0.0720*

0.0305*
0.0049

0.0230*
-0.0099

0.0358*
-0.00547

0.0322*
3.9E-05

0.0264*
-0.0061

-0.140*
0.1729*
0.9818*
-0.050*
-

-0.139*
0.1726*
0.9824*
-0.052*
-

0.0148*
0.0963*
0.9034*
0.2694*
1.3036*

0.0148*
0.0963*
0.9033*
0.2684*
1.3047*

0.0148*
0.0963*
0.9036*
0.2718*
1.2996*

0.0207*
0.0166
0.1459*

0.0231
-0.0038
0.1454*

0.01442
0.02045
0.14401*

0.0216*
0.0128
0.1441*

0.0305*
0.0034
0.1438*

-0.136*
0.1667*
0.9820*
-0.058*
-

-0.135*
0.1665*
0.9828*
-0.059*
-

0.0147*
0.0918*
0.9075*
0.3309*
1.2497*

0.0148*
0.0919*
0.9074*
0.3322*
1.2452*

0.0146*
0.0918*
0.9079*
0.3321*
1.2477*

*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 10: IPC

endeksi sonuçları

GARCH

GJR-GARCH

Getiri denklemi
-0.05811
0.0237
0.0762* -0.01197
0.0269
0.0473*
0.12606*
0.0386* 0.0739*
0.05491
0.0137
0.0388*
Varyans denklemi
0.01881*
0.0189*
0.0186*
0.02179*
0.0215* 0.0218*
0.10160*
0.1018*
0.1009*
0.04293*
0.0429*
0.0426*
0.89366*
0.8933*
0.8943*
0.89704*
0.8972* 0.8972*
0.10431*
0.1049*
0.1041*
Getiri denklemi
-0.0510*
0.0293
0.0851* -0.03314
0.01694 0.0472*
0.12712*
0.0389* 0.0732*
0.07368*
0.01879
0.0496*
0.11189*
0.1117*
0.1119* 0.12005*
0.1195*
0.1202*
Varyans denklemi
0.01999*
0.0201* 0.0198*
0.02404*
0.0236*
0.0240*
0.10472*
0.1048*
0.1040* 0.04097*
0.0411*
0.0405*
0.88994*
0.8896*
0.8907* 0.89186*
0.8922*
0.8922*
0.11695*
0.1174*
0.1170*
EGARCH
APARCH
Getiri denklemi
-0.02689
0.0086
0.0394*
-0.01911
0.02003
0.0429*
0.06252*
0.0234*
0.0314*
0.0577*
0.01604
0.0367*
Varyans denklemi
-0.13352*
-0.134*
-0.133* 0.0214*
0.0211*
0.0213*
0.18348*
0.1839*
0.1834*
0.09746*
0.0978*
0.0970*
0.98261*
0.9824*
0.9829*
0.90426*
0.9044*
0.9044*
-0.0769*
-0.077*
-0.077*
0.37517*
0.3770*
0.3747*
1.39265*
1.3855*
1.4031*
Getiri denklemi
-0.04809
-0.0061
0.0373*
-0.04478
0.0065
0.0413*
0.08092*
0.0326*
0.0359*
0.07985*
0.0231*
0.0473*
0.12140*
0.1223*
0.1202*
0.12121*
0.1209*
0.1208*
Varyans denklemi
-0.1362*
-0.136*
-0.136* 0.0240*
0.0236*
0.0238*
0.1870*
0.1875*
0.1867* 0.10043*
0.1009*
0.0998*
0.9807*
0.9802* 0.9814*
0.89997*
0.9003*
0.9003*
-0.0877*
-0.088* -0.088*
0.42546*
0.4277*
0.4243*
1.34540*
1.3320*
1.3642*
*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 11:

S&P CLX IPSA
GARCH

Getiri denklemi
-0.00956
0.08717
Varyans denklemi
0.02905*
0.14611*
0.82407*
Getiri denklemi
-0.01435
0.10019
0.17264*
Varyans denklemi
0.0288*
0.1439*
0.8251*
EGARCH
Getiri denklemi
0.05698
-0.02242
Varyans denklemi
-0.20127*
0.24221*
0.96283*
-0.06072*
Getiri denklemi
0.00239
0.03929
0.17954*
Varyans denklemi
-0.2012*
0.2393*
0.9601*
-0.0703*
-

endeksi sonuçları
GJR-GARCH

0.0277
0.0462*

0.0764*
0.03225

0.04758
-0.00934

0.0331*
0.0130

0.0297
-0.0165

0.0292*
0.1464*
0.8236*
-

0.0290*
0.1461*
0.8241*
-

0.02981*
0.07602*
0.83698*
0.10552*

0.0302*
0.0773*
0.8359*
0.1032*

0.0295*
0.0748*
0.8377*
0.1077*

0.02533
0.0573*
0.1729*

0.0809*
0.0325
0.1723*

-0.00702
0.05603
0.17806*

0.0101
0.0419
0.1792*

0.0406*
0.0112
0.1770

0.0292*
0.1447*
0.8238*
-

0.0286*
0.1437*
0.8256*
-

0.03058*
0.06735*
0.83703*
0.11851*
APARCH

0.0314*
0.0679*
0.8350*
0.1185*

0.030*
0.0668*
0.8384*
0.1191*

0.0319
0.0156

0.0175
-0.0347

0.0538
-0.0178

0.0338*
0.0117

0.0258
-0.0224

-0.203*
0.2437*
0.9618*
-0.059*
-

-0.198*
0.2399*
0.9642*
-0.064*
-

0.03158*
0.13086*
0.84751*
0.23556*
1.56386*

0.0321*
0.1312*
0.8462*
0.2290*
1.5693*

0.0312*
0.1305*
0.8488*
0.2430*
1.5524*

0.0003
0.0566
0.1822*

0.0258
-0.0055
0.1767*

-0.006*
0.05396
0.17903*

0.00686
0.04617
0.1807*

0.0368
0.0075
0.1776*

-0.204*
0.2412*
0.9576*
-0.071*
-

-0.199*
0.2378*
0.9616*
-0.071*
-

0.03304*
0.12795*
0.84545*
0.27429*
1.58348*

0.0343*
0.1288*
0.8432*
0.2749*
1.5694*

0.0322*
0.1276*
0.8471*
0.2761*
1.5841*

*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 12:

CAC 40 endeksi sonuçları
GARCH

Getiri denklemi
-0.07353
0.11646*
Varyans denklemi
0.02795*
0.09152
0.89412*
Getiri denklemi
-0.07158
0.114178*
-0.00872
Varyans denklemi
0.02795*
0.09138*
0.89426*
EGARCH
Getiri denklemi
-0.0479
0.0586
Varyans denklemi
-0.08281*
0.11494*
0.9796*
-0.0908*
Getiri denklemi
-0.04420
0.05467
-0.00389
Varyans denklemi
-0.0835*
0.11592*
0.97964*
-0.0904*
-

GJR-GARCH

0.0044
0.0364*

0.0472*
0.0683*

-0.06462
0.07625*

-0.0110
0.0213

0.0146
0.047*

0.0281*
0.0918*
0.8938*
-

0.0279*
0.0911*
0.8946*
-

0.03181*
0.01230
0.90921*
0.11521*

0.0313*
0.0122
0.9097*
0.1156*

0.032*
0.0123
0.909*
0.115*

0.00469
0.0358*
-0.0087

0.0278*
0.0670*
-0.0086

-0.06213
0.07384
-0.00262

-0.0105
0.0209
-0.0029

0.0145
0.0452
-0.0030

0.0281*
0.0917*
0.8939*
-

0.0279*
0.0909*
0.8946*
-

0.03203*
0.01272
0.90872*
0.11524*
APARCH

0.032*
0.0126
0.9092*
0.1156*

0.032*
0.0126
0.909*
0.115*

-0.0243
0.0314*

0.0122
0.0206

-0.05820
0.06722

-0.0181
0.0248*

0.0118
0.0338

-0.083*
0.1155*
0.9784*
-0.092*
-

-0.083*
0.1145*
0.9806*
-0.091*

0.02812*
0.06543*
0.92520*
0.77901*
1.05414*

0.0286*
0.0661*
0.9244*
0.7809*
1.0438*

0.027*
0.065*
0.926*
0.779*
1.058*

-0.0234
0.0305*
-0.0029

0.0119
0.0181
-0.0051

-0.05532
0.06441
-0.00199

-0.018
0.0243*
-0.002

0.0116
0.0315
-0.0025

-0.084*
0.1164*
0.9783*
-0.091*
-

-0.083*
0.1155*
0.9806*
-0.090*
-

0.02819*
0.06592*
0.92474*
0.77201*
1.05399*

0.0288*
0.0665*
0.9239*
0.7743*
1.0441*

0.027*
0.065*
0.926*
0.772*
1.058*

*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 13 : TSEC Weighted endeksi sonuçları
GARCH
GJR-GARCH
Getiri denklemi
0.006389
0.04029
Varyans denklemi
0.01337*
0.07998*
0.91560*
Getiri denklemi
0.00541
0.04222
0.05223*
Varyans denklemi
0.01347*
0.08051*
0.91490*
EGARCH
Getiri denklemi
0.02641
-0.00991
Varyans denklemi
-0.1104*
0.15151*
0.98564*
-0.07252*
Getiri denklemi
0.00888
0.00487
0.05089*
Varyans denklemi
-0.11042*
0.15137*
0.98501*
-0.07639*
-

0.0270
0.0170

0.0492*
0.0208

0.02912
-0.0091

0.0236
-0.0031

0.020
-0.0021

0.0134*
0.0802*
0.9153*
-

0.0133*
0.0798*
0.9157*
-

0.01574*
0.03195*
0.91641*
0.08705*

0.0158*
0.0319*
0.9164*
0.0870*

0.0159*
0.0321*
0.9162*
0.0869*

0.02739
0.0174
0.0521*

0.0504*
0.0219
0.0523*

0.01845
-0.0013*
0.05839*

0.0178
-0.0006
0.0584*

0.0179
0.0026
0.059*

0.0135*
0.0807*
0.9147*
-

0.0134*
0.0804*
0.9151*
-

0.01592*
0.02975*
0.91617*
0.09185*
APARCH

0.0159*
0.0297*
0.9162*
0.0919*

0.016*
0.029*
0.916*
0.092*

0.02012
-0.0029

0.0165
-0.0022

0.03918
-0.0222

0.0281
-0.0095

0.0173
-0.0050

-0.110*
0.1515*
0.9856*
-0.073*
-

-0.111*
0.1516*
0.9854*
-0.072*
-

0.01631*
0.08198*
0.92471*
0.48378*
1.03705*

0.0162*
0.0819*
0.9249*
0.4849*
1.0359*

0.0168*
0.0820*
0.9241*
0.4808*
1.0412*

0.01101
0.00240
0.0509*

0.0147
0.0051
0.0509*

0.02196
-0.00769
0.05044*

0.01996
-0.005*
0.0504*

0.0158
0.0027
0.0507*

-0.111*
0.1514*
0.9849*
-0.076*
-

-0.111*
0.1514*
0.9848*
-0.076*
-

0.01682*
0.08142*
0.92399*
0.50044*
1.08328*

0.0165*
0.0813*
0.9243*
0.5016*
1.0830*

0.0172*
0.0815*
0.9234*
0.4992*
1.0829*

*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 14 : All Ordinaries endeksi sonuçları
GARCH
GJR-GARCH
Getiri denklemi
-0.00493
0.08705*
Varyans denklemi
0.03485*
0.17065*
0.79998*
Getiri denklemi
-0.00366
0.08679*
0.06364*
Varyans denklemi
0.03448*
0.16992*
0.80093*
EGARCH
Getiri denklemi
0.03843*
-0.00665
Varyans denklemi
-0.20563*
0.24302*
0.94992*
-0.11486*
Getiri denklemi
0.01337
0.01825
0.07318*
Varyans denklemi
-0.20384*
0.24005*
0.94877*
-0.12084*
-

0.0485*
0.01837

0.0853*
0.0389*

0.04756*
-0.01497

0.0449*
-0.0148

0.0353*
-0.0021

0.0348*
0.1708*
0.7999*
-

0.0348*
0.1702*
0.8004*
-

0.03552*
0.05653*
0.82016*
0.16912*

0.0349*
0.0556*
0.8218*
0.1698*

0.0357*
0.0568*
0.8196*
0.1686*

0.0476*
0.01965
0.0638*

0.0862*
0.0381*
0.0635*

0.02486
0.01104
0.06632*

0.0371*
-0.0088
0.0651*

0.0399*
0.0095
0.0667*

0.0345*
0.1701*
0.8008*
-

0.0344*
0.1694*
0.8014*
-

0.03587*
0.05341*
0.82046*
0.17321*
APARCH

0.0350*
0.0525*
0.8226*
0.1741*

0.0360*
0.0534*
0.8202*
0.1728*

0.0347*
-0.0016

0.0292*
-0.006

0.04949*
-0.01955

0.0441*
-0.0156

0.0315*
-0.0055

-0.206*
0.2429*
0.9498*
-0.115*
-

-0.205*
0.2427*
0.9502*
-0.115*
-

0.03753*
0.13218*
0.83362*
0.39522*
1.60869*

0.0368*
0.1315*
0.8348*
0.3969*
1.6155*

0.0378*
0.1324*
0.8330*
0.3941*
1.6087*

0.0237*
0.0054
0.0726*

0.0284*
0.0026
0.0728*

0.02536
0.00702
0.06837*

0.0345*
-0.0082
0.0673*

0.0348*
0.0058
0.0686*

-0.196*
0.2309*
0.9510*
-0.119*
-

-0.204*
0.2403*
0.9492*
-0.121*
-

0.03823*
0.13027*
0.83431*
0.42027*
1.58896*

0.0373*
0.1297*
0.8361*
0.4226*
1.5924*

0.0384*
0.1302*
0.8340*
0.4194*
1.5915*

*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 15 : S&P BSE Sensex endeksi sonuçları
GARCH
GJR-GARCH
Getiri denklemi
0.06043
0.02217
Varyans denklemi
0.01648*
0.09031*
0.90590*
Getiri denklemi
0.05543
0.02885
0.08078*
Varyans denklemi
0.01656*
0.08990*
0.90609*
EGARCH
Getiri denklemi
0.08018*
-0.02016
Varyans denklemi
0.02235*
0.04967*
0.89753*
0.09038*
Getiri denklemi
0.05614
-0.00135
0.09155*
Varyans denklemi
0.02318*
0.04566*
0.89667*
0.09947*
-

0.0765*
0.0055*

0.0842*
0.0156

0.08017*
-0.02016

0.0722*
-0.0108

0.0598*
-0.0022

0.0165*
0.0903*
0.9059*
-

0.0165*
0.0904*
0.9058*
-

0.02235*
0.04967*
0.89753*
0.09039*

0.0221*
0.0493*
0.8978*
0.0914*

0.0227*
0.0499*
0.8972*
0.0896*

0.0757*
0.0073
0.0807*

0.0866*
0.0194
0.0808*

0.05614
-0.00135
0.09155*

0.0609*
-0.0058
0.0911*

0.0565*
0.0096
0.0921*

0.0165*
0.0898*
0.9062*
-

0.0166*
0.0899*
0.9060*
-

0.02319*
0.04566*
0.89667*
0.09948*
APARCH

0.2274*
0.0454*
0.8972*
0.1001*

0.0236*
0.0457*
0.8962*
0.0993*

0.0722*
-0.0108

0.0598*
-0.0022

0.07536*
-0.02044

-0.0109
0.0672*

0.0545*
-0.0030

0.0221*
0.0493*
0.8978*
0.0914*
-

0.0227*
0.0499*
0.8972*
0.0896*
-

0.02290*
0.10153*
0.90112*
0.32618*
1.38507*

0.0225*
0.1015*
0.9015*
0.3286*
1.3859*

0.0232*
0.1014*
0.9008*
0.3241*
1.3858*

0.0609*
-0.0058
0.0911*

0.0609*
-0.0058
0.0911*

0.04787
0.00048
0.09303*

0.0535*
-0.0049
0.0923*

0.0497*
0.0093*
0.0935*

0.0227*
0.0454*
0.8972*
0.1001*
-

0.0227*
0.0453*
0.8972*
0.1001*
-

0.02429*
0.10163*
0.89968*
0.36574*
1.37224*

0.0238*
0.1016*
0.9002*
0.3671*
1.3724*

0.0248*
0.1015*
0.8992*
0.3651*
1.3745*

*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 16 : JAKARTA endeksi sonuçları
GARCH
Getiri denklemi
0.01659
0.05368
Varyans denklemi
0.02774*
0.11636*
0.87945*
Getiri denklemi
0.01990
0.05394
0.09409*
Varyans denklemi
0.02783*
0.11582*
0.87952*
EGARCH
Getiri denklemi
0.02551
0.03067
Varyans denklemi
-0.15512*
0.22324*
0.97979*
-0.04813*
Getiri denklemi
0.00947
0.03599
0.09784*
Varyans denklemi
-0.15592*
0.22432*
0.97834*
-0.0563*
-

GJR-GARCH

0.0538*
0.0147

0.0739*
0.0341

0.03935
0.01505

0.0507*
0.0033

0.0556*
0.0145

0.0275*
0.1156*
0.8802*
-

0.0278*
0.1166*
0.8792*
-

0.03138*
0.08105*
0.87905*
0.06337*

0.0312*
0.0808*
0.8794*
0.0635*

0.0316*
0.0814*
0.8786*
0.0633*

0.0562*
0.0150
0.0940*

0.0778*
0.03302
0.0940*

0.02977
0.02111
0.10468*

0.0448*
0.0051
0.1046*

0.0529*
0.0171*
0.1047*

0.0275*
0.1152*
0.8802*
-

0.0279*
0.1159*
0.8793*
-

0.03271*
0.07647*
0.87733*
0.07438*
APARCH

0.0325*
0.0762*
0.8776*
0.0744*

0.0328*
0.0766*
0.8770*
0.0745*

0.0462*
0.0084

0.0584*
0.0205

0.03208
0.02164

0.0485*
0.0047

0.0557*
0.0191

-0.155*
0.2229*
0.9799*
-0.048*
-

-0.155*
0.2235*
0.9797*
-0.048*
-

0.02822*
0.12134*
0.88651*
0.18413*
1.43801*

0.0280
0.1210*
0.8869*
0.1848*
1.4399*

0.0284*
0.1217*
0.8861*
0.1839*
1.4352*

0.0307
0.0122
0.0984*

0.0483*
0.0214
0.0975*

0.01973
0.02782
0.10165*

0.0393*
0.0069
0.1016*

0.0502*
0.02132
0.1016*

-0.156*
0.2243*
0.9783*
-0.056*
-

-0.156*
0.2243*
0.9784*
-0.056*
-

0.03001*
0.12116*
0.88409*
0.21233*
1.47256*

0.0298*
0.1209*
0.8845*
0.2127*
1.4737*

0.0302*
0.1214*
0.8838*
0.2126*
1.4709*

*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir.
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Tablo 17 : SSE Composite endeksi sonuçları
GARCH
Getiri denklemi
0.06527
-0.03419
Varyans denklemi
0.03318*
0.14766*
0.87330*
Getiri denklemi
0.06401
-0.03264
-0.01095
Varyans denklemi
0.03263*
0.14608*
0.87450*
EGARCH
Getiri denklemi
-0.02065
0.05479
Varyans denklemi
-0.1253*
0.20126*
0.98965*
0.02419
Getiri denklemi
-0.01937
0.05364
0.00137
Varyans denklemi
-0.1250*
0.20074*
0.98975*
0.02426
-

GJR-GARCH

na
na

0.0291
-0.0216

0.05853
-0.01962

na
na

0.0364
-0.0075

na
na
na
-

0.0332*
0.1476*
0.8734*
-

0.03265*
0.15895
0.87440*
-0.02525

na
na
na
na

0.0324*
0.1592
0.8746*
-0.0260

na
na

0.0291*
-0.0193
-0.0116

0.05812
-0.01935
-0.00733

na
na
na

0.0359
-0.0064
-0.0078

na
na
na
-

0.0326*
0.1459*
0.8746*

0.03225*
0.15758
0.87520*
-0.02449
APARCH

na
na
na
na

0.0320*
0.1579
0.8754*
-0.0254

0.0471
0.0032

0.1669*
-0.1278

0.02754
0.00988

na
na

0.0268
0.0360

-0.125*
0.2019*
0.9886*
0.0240
-

-0.145*
0.2403*
0.9823*
0.0093
-

0.02298*
0.13084*
0.89889*
-0.07283
1.47955*

na
na
na
na

0.0201*
0.1289*
0.9021*
-0.0800
1.4468*

-0.0410
0.0066
0.0013

0.1661*
-0.1279
0.0172

0.02914
0.00881
0.00184

na
na
na

0.0268
0.0362
0.0007

-0.124*
0.1956*
0.9907*
0.0152
-

-0.146*
0.2413*
0.9823*
0.0105
-

0.02277*
0.13049*
0.89928*
-0.07408
1.47603*

na
na
na
na
na

0.0198*
0.1285*
0.9026*
-0.0813
1.4431*

*, %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Modeller Bollerslev-Wooldridge (1992)
yöntemi ile tahmin edilmiĢtir. ―na‖ ilgili modellerin yakınsama sağlanamadığı için
hesaplanamadığını göstermektedir.
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DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ
Küresel bazda hisse senedi piyasaları ulusal ve uluslararası
yatırımcıların en çok yatırım yaptıkları piyasalar arasında yer almaktadır.
Portföy teorisinde, genel olarak, yatırımcıların riskten kaçan yatırımcı
tipine uygun bir fiyatlama davranıĢı sergilediği ifade edilmektedir. Bu
nedenle teorik olarak risk ile getiri arasında pozitif bir iliĢki olması
beklenmektedir. Bu çalıĢmada 7 geliĢmiĢ 9 geliĢen ülke hisse senedi
piyasasında 24 farklı GARCH model yapısı kullanılarak toplam 378 defa
risk-getiri
iliĢkisi
incelenmiĢtir.
Bulgular
genel
olarak
değerlendirildiğinde risk parametresinin pozitif ve istatistiki olarak
anlamlı olduğu durum sayısının toplam durumun sadece %22‘sini
oluĢturduğu
anlaĢılmaktadır. Sonuçlar ülke bazlı olarak
değerlendirildiğinde ise teorik beklentilerle uyumlu sonuçların sırasıyla
en çok Meksika ( %83), Brezilya (%63), ABD (%58) ve Fransa (%46)
hisse senedi piyasaları için geçerli olduğu ifade edilebilir.
ÇalıĢma bulgularının hem pratik hem de teorik çalıĢmalar açısından
önemli olduğu düĢünülmektedir. Pratik açıdan bakıldığında küresel bazda
önemli yer tutan 16 farklı hisse senedi piyasası için risk-getiri iliĢkisinin
incelenmesinin riskten kaçan, riski seven ve riske karĢı kayıtsız
yatırımcılar için daha doğru yatırım kararları verilmesi açısından önemli
bilgiler içerdiği düĢünülmektedir. Teorik çalıĢmalar açısından
bakıldığında ise toplam 378 durumun sadece %22‘sinde teorik
beklentilerle uyumlu sonuçlara ulaĢılmasının finansal riskin nasıl
ölçülmesi gerektiğine dönük tartıĢmalar açısından önemli olduğu
düĢünülmektedir. Dolayısıyla, bundan sonraki çalıĢmalarda finansal riski
temsilen varyans ve / veya standart sapma gibi temel parametreler
dıĢındaki parametrelerin kullanılabileceği düĢünülmektedir.
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TÜRKĠYE-IRAK ĠLĠġKĠLERĠ
BAĞLAMINDA IRAK’TA
TÜRKMEN VARLIĞI
BÖLÜM
9

Özlem YILDIRIM KIRIġ1
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GĠRĠġ
Ortadoğu tabiri, batı merkezli bir dünyadan çıkmıĢtır. Avrupa
merkezli dünya bu bölgeye kendisini merkez koymuĢ Avrupa‘nın batısına
batı, doğusuna da doğu denilmiĢ ve Avrupa‘nın yanı baĢındaki doğu
Ortadoğu ismini almıĢtır.1 Orta Doğu özellikle Ġkinci Dünya SavaĢından
sonra uluslararası literatüre yerleĢmiĢtir. Orta Doğu bölgesi en geniĢ
kapsamıyla tanımlandığında batıda Fas‘tan baĢlayarak doğuda;
Afganistan, Pakistan, Hindistan‘a, kuzeyde Türkiye‘den güneyde
HabeĢistan‘a kadar uzanan bir alanı içine almaktadır.2 Bu coğrafya da pek
çok kavim geçmiĢten bugüne bölgede hüküm sürmüĢ ve söz konusu
coğrafyayı ele geçirmek için mücadele edilmiĢtir.3Türkiye‘nin Ortadoğu
politikasının geliĢim süreci tarihsel olarak tasnif edildiğinde; Ġki dünya
savaĢı arası dönem, Soğuk SavaĢ‘ın hat safhaya çıktığı 1950‘li yıllar,
Soğuk SavaĢ‘ın nispeten yumuĢama dönemine girdiği 1960-1970‘ler,
Soğuk SavaĢ‘ın yeniden kızıĢtığı 1980‘ler ve Soğuk SavaĢ‘ın sona erdiği
1990‘lar Ģeklinde tanımlamak mümkündür.4
Ortadoğu kapsamı içinde yer alan ülkelerde etnik ve dini yapı oldukça
farklılık göstermektedir. Nüfus, dil ve dine göre alt gruplara ayrıldığında,
büyük çoğunluk Arapça konuĢanlardan ve Sünni Müslümanlardan
oluĢmaktadır. Geri kalan gruplar ise etnik ve dini azınlıklar olarak tarif
edilmiĢtir.5
XVI. yüzyılda Osmanlı egemenliği altına giren Arap ülkeleri, I.
Dünya SavaĢı‘nın sonuna kadar Osmanlı yönetiminde kalmıĢlardır.
Ancak Arap ülkeleri, Osmanlı Devleti‘nin sömürgeleri olarak
görülmemiĢ devlet içinde ayrı bir yerleri olmuĢtu.6 I. Dünya SavaĢı
sırasında özellikle, Ġngiltere, bir yandan, Arap ülkeleri bağımsızlık
vaadiyle Osmanlı Devletine karĢı harekete zorlarken, diğer taraftan 1916
Mayısında Fransa ile yaptığı Sykes-Picot AnlaĢmasıyla bu ülkeleri kendi
1 Bıyıklı, M. (2007). Batı ĠĢgalleri KarĢısında Türkiye‘nin Ortadoğu Politikaları: Atatürk Dönemi,
Ġstanbul: Gökkubbe Yay., s.65.
2 Kürkçüoğlu, Ö. E., (1982). Türkiye‘nin Arap Orta Doğusuna KarĢı Politikası(1945-1970), Ankara:
Ankara Üniversitesi Yay.,s.1. Bkz. Batı dünyasında, bugün Ortadoğu kavramını dar anlamda
Türkiye, Ġran, Mezopotamya, Arap Yarımadası, Körfez ülkeleri ve Mısır‘ı içine alacak Ģekilde
kullanılmakta olduğunu söylemek mümkündür, ġimĢek, E.,(2005). Türkiye‘nin Ortadoğu Politikası,
Ġstanbul: Kum Saati Yay., s.12.
3 Ertuğrul, Ü. (2006). Irak Türkleri ve Türkiye, Ġstanbul: Kerkük Vakfı Yay., s.15.
4 Gözen, R. (2006).Türkiye‘nin DıĢ Politikası, Ankara: Palme Yay., s.175, 176.
5 Bıyıklı, M., age., s.335.
6 Kürkçüoğlu, Ö. E., age., s.2.
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aralarında paylaĢmıĢlardı. Osmanlı Devleti‘nin sona ermesine giden
süreçte olduğu gibi Arap ülkeleriyle olan bağlarının kopmasında da
Avrupalı büyük devletlerin emperyalist politikaların etkili olduğu
görülmektedir.7 Uzun bir müddet Osmanlı hâkimiyetinde kalan Irak‘ta,
Türk yönetimler TürkleĢtirme siyaseti takip etmemiĢlerdi. Bunun
neticesinde birçok Türk, Arapların, Arap dil ve kültürünün etkisiyle
benliklerini kaybetmiĢlerdi. Mondros Mütarekesine dayanarak Irak‘ı iĢgal
eden Ġngiltere tarafından Türkmenlerin, Arap ve Kürtler arasında
eritilmesi politikasını izlenmiĢti.8

II. Dünya SavaĢı‘ndan sonra Ortadoğu‘nun güvenliği için
öngörülen savunma projelerinin nedeni savaĢtan sonra bölgeye
yönelik ortaya çıkan Sovyet tehdidi ve bunun neticesinde
Ġngiltere‘nin bölgedeki çıkarlarını koruma düĢüncesi olmuĢtur.
Ġngiltere‘nin Sovyetler Birliğini Ortadoğu‘ya ve dolayısıyla da
bölgedeki kendi menfaatlerine karĢı bir tehdit olarak algılaması onu
bölgedeki mevcut antlaĢmalarının dıĢında yeni bir savunma paktı
fikrine sevk etmiĢtir.9
TÜRKĠYE-IRAK ĠLĠġKĠLERĠ
TÜRKMEN VARLIĞI

BAĞLAMINDA

IRAK’TA

BaĢkenti Bağdat olan Irak‘ın önemli Ģehirleri Basra, Musul, Kerkük,
Erbil ve Kerbela‘ dır. Kuzey‘de Türkiye, batıda Suriye, güney-batıda
Ürdün, güneyde Suudi Arabistan ve doğudan da Ġran ile komĢu
konumdadır. Ülkenin ana gelirini Ġran da olduğu gibi petrol teĢkil
etmektedir. Bölgede Araplar ve Kürtlerden sonra en mühim azınlığı
Türkler meydana getirmektedir.10 Irak‘ta yaĢayan Türklere, Türkmen adı
verilmektedir. Türk soyundan gelen, Türkçe konuĢan ve Anadolu
insanına kan bağıyla bağlı olan bu insanlara, Irak yönetimlerince özellikle
1958‘den sonra ki tüm resmi yazıĢmalarda, Türkmen denilmeye

7

Kürkçüoğlu, Ö. E., age., s.4, Bkz. Sykes-Picot antlaĢması ile Musul ve Kerkük Fransızlar‘a
bırakılmıĢtı. Ancak Ġngiltere‘nin 18 Ocak 1919 yılında Paris Konferansı‘nda yaptıkları pazarlıktan
sonra Suriye, ġam, Halep ve Ġskenderun Fransız mandaterliğine terkedilmiĢ ve Ġngilizler Musul‘u
almıĢlardı, Bademci, A. (2014). Irak‘ta Türkmen Dramı,Togan yay., s.25.
8

Irak Türklerinin Kaderi, (t.y), Irak Kerkük Türkmen Kültür Derneği Yay, s.1.

9

YeĢilbursa, B. K. (2007). Ortadoğu‘da Soğuk SavaĢ ve Emperyalizm (Ġngiltere –Amerika‘nın
Ortadoğu Savunma Projeleri ve Türkiye(1945-1955), Ġstanbul: IQ Kültür Sanat Yay., s.13.
10

Devlet, N. (1993). DoğuĢtan Günümüze Büyük Ġslam Tarihi, Ġstanbul, s.443.
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baĢlanmıĢtı.11 Irak yönetimi bu bakıĢ açısıyla Irak‘ta yaĢayan Türklerin
kökenlerinin Anadolu‘ya değil, Orta Asya‘ya uzandığını ispata
çalıĢmıĢlardır. Böylece oradaki Türkler Türkiye‘den koparılıp Türklükle
olan bağları silinecekti. Tüm bunlara karĢılık Irak‘ta yaĢayan Türkler
yönetim tarafından kendilerine verilen Türkmen adından rahatsızlık
duymamıĢlar ve bu tabiri kullanmaktan çekinmemiĢlerdir.12

1534 yılında Osmanlı Devleti topraklarına katılan bölge, 1918‘e
kadar Osmanlıların yönetiminde kalmıĢtır.13 F. Nevruzoğlu
tarafından Milliyet gazetesinde kaleme aldığı “Suriye ve Irak‟la
Kültür Münasebetleri” baĢlıklı yazıda konuyla ilgili olarak bazı
değerlendirmelerde bulunmuĢtur: Nevruzoğlu bölgedeki Türk
etkisine değinerek yaklaĢık otuz kırk yıl evvel ġam, Bağdat, Beyrut
ve Halep konaklarında Arapça kadar Türkçe konuĢulduğunu hatta
Türkçenin Arapçaya tercih edildiğini belirtmiĢtir. ġehir halkı
arasında hemen hemen herkesin Türkçe bildiğini, Ġstanbul‘dan yeni
gelen bir memurun, Ģive farkı olmasa kendisini bir Anadolu
ĢehrindeymiĢ gibi hissederek yabancılık duymadığını ifade etmiĢtir.
Zamanla imparatorluğun dağılmasıyla birlikte Türk memurların
Anadolu‘ya döndüklerini fakat bir kısmının çocukları ve
akrabalarının orada kaldığını aktarmıĢtır. Ailelerin ikiye
bölündüğünü ancak bağların ve yakınlığın canlı kaldığını ifade
etmiĢtir.14
Osmanlı hâkimiyeti döneminde herhangi bir kültürel problemleri
olmayan Irak Türkleri, Irak‘ın Ġngiliz mandası altında olduğu 1933 yılına
kadar olan dönemde de bir takım haklara sahip olmuĢlardı. Bu dönemde
Arap harfleri ile olmak Ģartı ile ilk ve ortaokul tedrisatı yapılmasına
müsaade edilmiĢ fakat bu dönemden sonra yeni Irak yönetimi
AraplaĢtırma politikası sonucu Türkçe eğitime son vermiĢti. Türk
çocuklar ve gençler sadece Arapça eğitim görebilmiĢlerdi.15 Ayrıca Türk
11

Silleli, T., age., s.120.
Saatçi, S.,age.,s.15,16. Bkz. Türkmenler, Maveraünehir ve Horasan‘da yerleĢerek Ġslam dinini
benimsemiĢ daha sonra Anadolu, Irak ve Ortadoğu ülkelerine ulaĢmıĢ Oğuz Türklerini
tanımlamaktadır, Hürmüzlü, E. (1994). Irak Türkleri, Ankara: YY., s.14.
13
Silleli, T., age.,, s.120-121, Bkz. Bölge Osmanlı Devleti ve Ġran arasında bir çekiĢme alanı olması
sebebiyle birçok Türkmen boyu, Musul ile Bağdat arasında kalan bölgeye yerleĢtirilmiĢtir, Saatçi, S.
(2009). Irak Türkmen Boyları, Ġstanbul: Ötüken Yay., s.20.
14
F. Nevruzoğlu, ―Suriye ve Irak‘la Kültür Münasebetleri‖, (19 Haziran 1950). Milliyet, s.2.
15
Devlet, N., age., s.444.
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asıllı memurların Türk bölgeleri dıĢında çalıĢtırılmaları, Kerkük ve
çevresinde Arap ve Kürt kökenli memur, asker, polis ve jandarmaların
görevlendirilmesi ısrarla takip edilmiĢti. Türklerin yardımlaĢma ve sosyal
dernek kurmalarına ise izin verilmemiĢti.16
Nüfus olarak Araplar ve Kürtlerden sonra üçüncü büyük topluluğu
meydana getiren Irak Türklerinin yerleĢim alanları; Irak‘ın
kuzeybatısından baĢlayarak güneydoğusunda Ġran sınırına kadar uzanan
ve zengin yeraltı petrol, maden, yer üstü su kaynaklarının bulunduğu
coğrafi bölgedir.17 Irak‘ta yaĢayan Türkmenler, kuzey orta kesiminde,
ülkenin kuzeybatısından güneydoğusuna kadar uzanan bir Ģerit üzerinde
yaĢamıĢlardı.18
Türkler, Selçuklu döneminden itibaren Bağdat, Samerra, Musul,
Sincar, Kerkük, Erbil, Telafar, Köysancak ve Altınköprü gibi Kuzey
Irak‘taki merkezlere yerleĢmiĢlerdi. Bu bölgenin yerleĢim alanı
seçiliĢinin en büyük nedeni, iklim ve coğrafyasını Anadolu‘ya benzemesi
olmuĢtur. Türk yaĢayıĢına uygun olan topraklar yüzyıllarca aynı kültür ve
gelenekle yoğrulmuĢtu.19 Irak‘ta yaĢayan Türkmen nüfusun yarısına
yakını Kerkük, Musul, Erbil‘de yaĢamını sürdürmüĢ ve dillerini
koruyabilmiĢti. Nüfusun bir kısmı ise, Irak‘ın diğer Arap Ģehirlerine
dağılmıĢtı. Arap Ģehirlerinde yaĢayan Türkmenlerin çoğu kendi gelenek
ve göreneklerinden uzaklaĢmıĢ ve diğer kültürlerden etkilenmiĢti.20 Etnik
Yapısına bakıldığında; Irak nüfusunun %70‘i Arap, %20‘si Kürt ve
%10‘da Türk olduğu görülmektedir. Ayrıca bölgede az miktarda
Hıristiyan Araplar, Farslılar, Rumlar ve Ermeniler mevcuttur.21 Resmi
dilin Arapça olduğu Irak‘ta Kürtlerin yaĢadığı bölgelerde Kürtçe
16

Saatçi, S. (2007). Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, Ġstanbul: Ötüken Yay.,.s.183.
Kerküklü, A. (2015). Irak‘taki Türkmenlerin Sessiz Çığlığı, Ġstanbul: IQ Kültür Sanat Yay.,s.19.
18
Yay. Haz. Bakır, A, Saatçi, S, Öbek, A. Ġ. (2004). Irak Coğrafyasında Türk Varlığı Kültür
Sempozyumu, Bilecik: Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Yay., s.193. Bkz. Tarım ve Ticaretle
uğraĢan Türkmenler, Telaferden baĢlayarak kuzeybatıdan Musul, Sarılı ve ġebek aĢiretlerinin
yerleĢtiği onlarca köyden sonra, Erbil Ģehri, Altunköprü, Karatepe Nahiyeleri, Mendeli ilçesi,
Kızlarbat, ġehraban, Celavla ve Bayat aĢiretinin yaĢadığı birçok köyde bulunmaktadırlar, Hürmüzlü,
E., age., s.30.
19
Uluçam, A.(1991). Irak‘taki Türk Kültür Varlığı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.,s.8.
20
Irak‘taki Türkmen Varlığı, (2000). Ġstanbul: Harp Akademileri Komutanlığı Yay.,s.114.
21
Ergene, H. H. (1993). Neden Hedef Türkiye?, Ankara: yy, s.106. Bkz .Irak Türkmenlerinin
demografik yapısı; Arap, Kürt ve öteki etnik topluluklardan değiĢiktir. Özel olarak Arap ve Kürtler
arasındaki nüfus konumu aĢiret esasına göre belirlenmiĢ, aĢiret baĢkanlarına bağımlılık ve feodal
sistem bu konuda belirgin bir hal almıĢtır. Türkmenler ise, daha çok aile sistemine bağlı kalmıĢlar, en
üstteki dededen baĢlayan bir akrabalık sistemiyle bir dikey bağlılık üretmiĢtir, Hürmüzü, E.(2006).
Irak‘ta Türkmen Gerçeği, Ġstanbul: yy., s.141.
17
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konuĢulurken Türklerin yaĢadığı Musul çevresi, Erbil, Kerkük, Diyala
iline bağlı Hanekin ,Karatepe, Mendeli gibi kasabalarda ve Bağdat‘ın
içinde olan birkaç mahallede Türk toplulukları Türkçe konuĢmaktadır.22

Türkmenlerin yaĢadığı Ģehirler içerisinde Kerkük ilk sırada yer
almaktadır. Kerkük Türkmenlerin kalbi konumundadır. ġehrin
Asurlular tarafından MÖ. 800‘lerde kurulduğu tahmin
edilmektedir. Emeviler ve Abbasiler döneminde Türkistan‘dan
gelen Oğuzlar bu bölgeyi yurt edinmiĢlerdi.23 Emevilerin ve
Abbasilerin ordularında görev verdikleri Türkmenlerden büyük
oranda yararlanılmıĢtı. Özellikle Abbasi döneminde önemli
mevkilere gelerek iktidarı ellerinde tutan Türkmenler çeĢitli
beylikler ve devletler kurmuĢlardı.24 Türklerin yoğun olarak
yaĢadıkları yer olan Kerkük aynı zamanda bir petrol merkezidir.
Merkez nüfusu 300.000‘in üzerindedir. Irak‘ın elde ettiği petrolün
büyük bir kısmı Kerkük kuyularındadır.25 Ham petrol üretimi,
Kerkük‘ün geliĢmesinde önemli bir etken olmuĢtur. Kentte, 1926
yılından itibaren çıkarılan petrol, Kerkük‘ün o tarihten sonra hızla
büyümesine neden olmuĢtur.26 Irak‘ın en önemli petrol rezerv
merkezleri Kerkük, Hanakin, Telafer ve Anzala‘dır. Kerkük‘te
ayrıca mermer ve çevresinde tuz madenleri vardır.27Musul‘un 60
km. batısında yer alan Telafer, Irak‘taki Türklerin yoğun biçimde
yaĢadığı bölgedir.28
Her iki ülkeyi birbirine bağlayan coğrafi yakınlık, tarih, petrol ve su
gibi doğal kaynaklara dayanan ekonomik iliĢkiler ve etnik bağlar gibi çok

22

Haz: Saatçi, S.(1996). Tarihi GeliĢimi Ġçinde, Irak‘ta Türk Varlığı, Ġstanbul: Tarihi AraĢtırmalar ve
Dökümantasyon Merkezleri Kurma ve GeliĢtirme Vakfı, s.32, Bkz. Musul (Merkez):Musul‘un
merkez ilçesinde Yunus Peygamber ,Faysaliye ve Mansur mahalleleri, nüfus itibariyle Türk‘tür.
Bunun dıĢında, Musul‘un çevresindeki kırsal alanda yüzlerce Türk köyü vardır, Haz: Saatçi,
S.,age.,,s.34.
23

Bademci, A., age.,s.60, Bkz. Kerkük‘ün nüfusu 1961‘de 15.000, 1975‘de 300.000 idi, Bademci,
A., age., s.61.
24

Hürmüzlü, E. (2006). Irak‘ta Türkmen Gerçeği, Ġstanbul: Kerkük Vakfı Yay., s.13.

25

Yakuboğlu, E. (1976). Irak Türkleri, Ġstanbul: Güryay Matbacılık, s.55.

26

Saatçi, S., age., s.150.

27

Yakuboğlu, E., age., s.63.

28

Haz: Saatçi, S.,age.,s.34-35.
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kuvvetli bağlar mevcuttur. 29 Irak‘ta sonradan AraplaĢmıĢ toplulukları da
içine alan Araplar, ülke nüfusunun yüzde 60‘ını oluĢturmuĢtur. Arapların
büyük bir bölümü ülkenin orta ve güney bölgelerinde yaĢamlarını
sürdürmüĢlerdir. En büyük azınlık olan Kürtler ise kuzey ve
kuzeydoğudaki dağlık bölgede yaĢamaktadırlar. Tahmini olarak ülke
nüfusunun yüzde 20‘sini oluĢturmuĢlardır. Irak‘ın kuruluĢundan beri
merkezi yönetim ile çatıĢma içine giren Kürtler kırsal bir hayat
yaĢamakta ve çoğunlukla hayvancılıkla geçimlerini sürdürmüĢlerdir. 911‘ nci yüzyıllarda bölgeyi yurt edinen Türkmenler günümüzde Irak‘ın
orta kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde yaĢamaktadır. Osmanlı dönemine
kadar sürekli Türk göçleri ile beslenen Irak Türkmenleri Kürtlerden sonra
ikinci büyük azınlığı teĢkil etmektedirler.30
Birinci Dünya SavaĢı sırasında Rusya‘nın çökmesi ve 1919 yılında
gerçekleĢen ġam Konferansından sonra ABD‘nin Ortadoğu
politikasından çekilmesi ile birlikte Ġngiltere bölgede mutlak güç haline
gelmiĢtir.31 1925‘de Irak‘ın ilk anayasası Arapça, Kürtçe ve Türkçe
olarak basılmıĢtır.32 Musul bölgesi Türkiye ile Ġngiltere arasında uzun
görüĢme ve tartıĢmalara konu olmuĢtur. 1924 yılında Haliç
Konferansındaki görüĢmelerden sonuç alınamayınca bu konu Ġngiliz
Hükümeti tarafından Milletler Cemiyeti‘ne götürülmüĢtür.33 Milletler
Cemiyetinden konu ile ilgili Ġngiltere lehine karar çıkınca 5 Haziran 1926
senesi yapılan Ankara AntlaĢması ile Musul Meselesi ‘ne son verilmiĢtir.
Bugünkü Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye Ģehirlerini içine alan
Musul vilayeti uzun müddet uluslararası siyasi gündemi de meĢgul
etmiĢti. Lozan‘da askıya alınan Musul‘un Ġngilizler ‘in eline geçmesi
önlenememiĢtir. Böylelikle bölge petrollerle birlikte o coğrafyada ki Türk
toplumu da anavatan Türkiye‘nin dıĢında kalmıĢtır.34
Irak 1930 yılında Ġngiltere tarafından bağımsızlığını kazandıktan sonra
bölgedeki Türklere yapılan baskılarda artmıĢtır. Irak Anayasası 1933
yılında son Ģeklini almıĢ ve yapılan değiĢikliklerle Arapça ülkenin resmi
dili sayılmıĢtır.35 Bu kanuna göre Kerkük ve Erbil baĢta olmak üzere bazı
29

Gözen, R., age., s.212.

30

Irak‘taki Türkmen Varlığı,,age.,s.12.

31

Saatçi, S. (2007). Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri, Ġstanbul: Ötüken Yay., s.122.

32

Hürmüzlü, E. (1994). Irak Türkleri, Ankara: yy,, s.31

33

Saatçi, S.,age.,s.166.

34

Saatçi, S.,age.,s.183.

35

Saatçi, S.,age., s.200, 201, Hürmüzlü, E. (1994). Irak Türkleri, Ankara: yy,, s.31.
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Türk bölgelerinde yargılamanın Türkçe yapılması kabul edilmiĢ,
Türklerin çoğunlukla bulunduğu ilkokullar da öğrenimin tamamen
Türkçe olması kararı alınmıĢtır.36
1937 yılında Saadabad Paktı imzalanması nedeniyle Irak‘a giden
DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras ve Türkiye heyeti bilhassa Kerkük
bölgesinde büyük bir coĢkuyla karĢılanmıĢtır. Bu aĢırı ilgiden rahatsız
olan Ġngiliz hükümeti daha sonraki zamanlarda Türk devlet görevlilerinin
ziyaretlerini ve Türk gazetecilerinin Irak‘a giriĢini yasaklamıĢtır.37
Saadabad Paktı adındaki ve güvenlik endiĢeleri nedeniyle kurulan bu
ittifakı Türkiye, Ġran, Afganistan ve Irak 8 Temmuz 1937‘de
imzalamıĢlardır. Üye ülkelerin meclislerince onaylanmasını müteakip 25
Haziran 1938 tarihinde yürürlüğe giren antlaĢma, II. Dünya SavaĢı‘nın
çıkmasıyla önemini kaybetmiĢtir.38 1936-1958 yılları arasında
Türkmenler ‘in, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunan dernek kurmaları
ve Türkçe yayın çıkarmaları yasaklanmıĢtır.39 II. Dünya SavaĢı‘nın sona
ermesinden sonra Türkler, tarihe ―Gavurbağı Katliamı‖ olarak geçen,
1924 yılında Kerkük‘te yaĢananlara benzer bir saldırıyla karĢı karĢıya
kalmıĢtır. 1 Temmuz 1946 tarihinde, Kerkük Petrol ġirketinde çalıĢan
iĢçiler, ücret ve çalıĢma Ģartlarının düzeltilmesi için toplu iĢ bırakma
eylemine gitmiĢlerdi.12 Temmuz günü yapılan toplantı sırasında meydan
polis tarafından kuĢatılmıĢ, iĢçilerin üzerine ateĢ açılması üzerine yirmiye
yakın kiĢi ölmüĢ, yüzlerce kiĢi ise yaralanmıĢtı. Gavurbağı katliamı
olarak bilinen bu olay, Iraklı Türkmenler üzerinde derin yaralar
bırakmıĢtır.40
1950‘li yıllarda NATO ve VarĢova Paktının ortaya çıkması, dünyanın
iki kutuplu hale gelmesi ve güvenlik ortamının bozulması üzerine, bölge
36

Saatçi, S.,age., s.200, 201, Hürmüzlü, E. , age.,s.31, Bkz. 1931‘de Kerkük, Erbil gibi çoğunluğu
Türkmen olan bölgelerin mahkeme ve okullarında Türkçe konuĢulması karara bağlandı. 1931 yılında
kabul edilen ―Mahalli Lisanlar Yasası ―ile baĢta Kerkük ve Erbil olmak üzere, Türklerin çoğunlukta
oldukları bölgelerde yargılanmalarının Türkçe olarak yapılması hükme bağlanmıĢ ve Türklerin
eğitim yaptığı okullarda, öğretimin kendi dilleriyle yani Türkçe olarak yapılması öngörülmüĢtü. Bu
yasayı da kapsayan deklarasyonun 9. Maddesinde ―Kifri ve Kerkük‘te‖ çoğunluğun Türkmen olduğu
ve bölgede Arapçanın yanı sıra Türkçe ve Kürtçenin de resmi dil olarak kabul edildiği resmi olarak
hükme bağlanmıĢtı. Ancak, 1938 yılından itibaren verilen bütün kültürel hakların yavaĢ yavaĢ geriye
alınmıĢ olmasına baĢlanmıĢ olsa da ―Kerkük ve Afak‖ adlı gazeteler 1959 yılına kadar Türkçe yayına
devam etmeyi baĢarmıĢlardı, Silleli, T., age., s.71-72.
37

Bademci, A., age.,s.34.

38

Silleli, T. (2005). Büyük Oyunda Türkiye-Irak İlişkileri, Ġstanbul: IQ Kültür ve Sanat Yay., s.76.

39
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ülkeleri bir kez daha bir araya gelmiĢlerdi.41 24 ġubat 1955 yılında
Türkiye ve Irak arasında Bağdat Paktı antlaĢması imzalanmıĢtı. Güvenlik
ve savunma konularında iĢbirliği yapılmasını esasına dayanan antlaĢma
ile Türkiye- Irak iliĢkileri düzeltilmiĢti. Türkiye ile Irak aralarındaki
iliĢkileri düzeltirken Irak yönetimi Türklere yaptığı baskıyı azaltmamıĢtı.
Irak‘ta 14 Temmuz 1958 de ihtilal gerçekleĢmiĢ ve krallık rejimi son
bulmuĢtu.42 1959‘un Mart ayından itibaren Kerkük‘te Türklere karĢı
baskılar artmaya baĢlamıĢtı. Yayın hayatına baĢlayan BeĢir gazetesi ile
birlikte, Kerkük ve Afak gazeteleri de kapatılmıĢ, bu Gazetelerin
yazarları ve idarecileri ile Ģehrin ileri gelenlerinden pek çok avukat,
doktor ve iĢadamı sürgüne gönderilmiĢlerdi.43

Irak topraklarında yaĢayan Türk nüfusuna dair Irak yönetimi
tarafından oldukça düĢük oranlar verilmiĢtir. 1957‘de Irak‘ta
krallık döneminde yapılan sayımda Türk nüfusu 567 bin olarak
gösterilmiĢtir. Bu sayı toplam 6.265.000 olan nüfus içerisinde
%9‘luk bir orana denk gelmektedir.44 1961 yılında Irak‘ın Ankara
Büyükelçiliğinin raporuna göre Türk nüfuzu kuzeyden güneye
doğru; Telafer (80.000), Yunus Peygamber (8.000), Erbil (100.00),
KuĢtepe (10.000), Altınköprü (15.000), Kerkük (15.000), Taze
Hurmatu (5.000), Tuz Hurmatu (40.000), Dakuk (15.000), Kifri
(45.000), Kara Tepe (200.000), Ha-nakin (50.000), Karahan
(15.000), Kızrabat (10.000), ġahraban (10.000), Mende (12.000),
Bedre (5.000) olarak verilmiĢtir.45
Ülke nüfusu içerisinde üçüncü büyük topluluğu meydana getiren
Türkler, Irak devletinin asli unsurlarından birisi olmuĢtur. Daha çok
tarımla uğraĢan Türkler eğitim seviyelerinin yüksek olmasının da
etkisiyle devlet memurluğu, askerlik ve ticaretle uğraĢmıĢlardır.
19.yy. da ise, Türkler bölgedeki verimli toprakların hemen hepsini
ellerine geçirmiĢlerdi. Yüksek sermaye gücü, büyük topraklara
sahip olma Türkler için önemli bir güç olmuĢtur. Ancak, yaklaĢık
900 yıl süren Türk hâkimiyetine, Ġngilizlerin iĢgali neticesinde son
41
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verilmesi ile beraber baĢlayan Türk karĢıtı çalıĢmalar baĢlamıĢtır.
Türklerin ellerinden toprakları zorla alınmıĢ, baĢka bölgelere
zorunlu göçe tabi tutulmuĢlardır. Onların boĢalttıkları yerleri önce
Araplar, daha sonra da Kürtler doldurmuĢlardır.46 Irak‘ta 24 Ocak
1970‘de çıkarılan bir kararla ilkokullarda eğitimin Türkçe
yapılması karara bağlanmıĢ ancak bir yıl sonra karar iptal edilerek
Türkçe eğitim yasaklanmıĢtır.47 Siyasi anlamda bir faaliyet içerisine
giremeyen Türkmenler, zaman zaman kültürel ve sosyal içerikli
kuruluĢlar kurmalarına karĢılık, rejimin politikaları nedeniyle bir
sonuç alamamıĢlardır. Türkmenlerin yaĢadığı bölgelerin Araplar ve
Kürtler arasında yer alması da Türkmenlerin çatıĢmaların arasında
kalmalarına neden olmuĢtur.48 Türkmenler her zaman için
Türklüklerini muhafaza etmeyi baĢarmalarının yanı sıra,
kültürlerini ve akrabalık bağlarını da korumuĢlardır.49 Irak
Türkmenlerinde derebeylik ve aĢiret reisliği gibi feodalite sistemi
tarihe karıĢmıĢtır. Türkmen toplumunun çoğunlukla yerleĢik
düzene geçmesinin bu hususa etkili olduğu anlaĢılmaktadır. Bu
bakımdan okur-yazar oranı yüksek olan Türkmenler, Arap ve Kürt
toplumlarına göre daha demokratik, bireye saygılı bir anlayıĢı
temsil ederler. Halkın önemli bir kesimi de tarım, ticaret ve küçük
sanatlarla uğraĢır.50 Irak Türklerinin edebiyata ve Ģiire ilgileri
vardır.51
Abdülkerim Kasım Döneminde Türkmenler
Irak Kraliyet idaresinin, Irak halkına karĢı, I. Dünya SavaĢı‘ndan
sonra uygulanmıĢ olduğu Ġngiltere yanlısı politikalar sonucunda, 14
Temmuz 1958‘de, ordu içinde teĢkilatlanmıĢ olan Arap milliyetçisi ve
solcu subayların iĢbirliği ile General Abdülkerim Kasım önderliğinde bir
askeri darbe gerçekleĢmiĢtir. Irak‘ta Kraliyet rejimi devrilerek yerine
46
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Cumhuriyet rejimi kurulmuĢtur.52 Ġhtilali gerçekleĢtirenler General
Abdülkerim Kasım ve Albay Abdüsselam Arif olmuĢtur. Ġhtilal
liderlerinin o dönem radyoya verdikleri beyanatlarda, Irak‘ı meydana
getiren üç asli unsurdan biri olarak Türkmenler‘ den de bahsedilmesi
Türkmenler arasında büyük sevinç yaratmıĢtır. Böylelikle Irak‘ta
Türkmenler için yeni bir dönem baĢlamıĢtır.53
Abdülkerim Kasım CumhurbaĢkanı olunca ülkede ihtiyatlı da olsa bir
özgürlük rüzgârı esmeye baĢlamıĢtır.54 Devrimden hemen sonra, 23 Eylül
1958 tarihinde Türkmen aydınların öncülüğünde ―BeĢir‖ adı verilen bir
gazete çıkarılmaya baĢlanmıĢtı. 1 ġubat 1959‘da Bağdat Radyosu Türkçe
yayınlara baĢlamıĢ, günlük yarım saat yayınlanan programlar zamanla
dört saate kadar çıkartılmıĢtı.55 Ancak bu olumlu hava çok sürmemiĢ ve
14-16 Temmuz 1959 yılında Kerkük‘te Türklere yönelik saldırılar
gerçekleĢmiĢti.56 Ġsyan 14 Temmuz sabahı Kerkük‘te sokak
çatıĢmalarıyla baĢlamıĢtı. Komünistler, Türklere ait evleri ve dükkânları
ateĢe vermiĢler ve garnizon binasını da tahrip etmiĢler Türkler de onlara
karĢılık vermiĢti. Ġlk gün 27 kiĢi hayatını kaybetmiĢ ve 250 kiĢi yaĢanan
olaylar sonucunda yaralanmıĢtı. Ġsyanın çıkmasına sebep olan geliĢme
ihtilalin yıldönümü olan 14 Temmuz günü krallık rejiminin idam ettirdiği
komünistleri anmak için yapılan bir toplantıdan sonra baĢlayan
taĢkınlıklar olmuĢtu.57
Ordu, polis ve sivil teĢkilatlar ile komünist partinin üyelerinin
iĢbirliğiyle evlere baskınlar yapılmıĢ ve yüzlerce Türkmen tutuklanmıĢtı.
Bir kısım Türkmen ise katledilmiĢti. Evlerinden alınan bazı Türkmen
liderleri, ailelerinin gözleri önünde Ģehit edilmiĢlerdi.58 Büyük Türkmen
önderi Ata Hayrullah, kardeĢi Ġhsan Hayrullah, Kasım Neftçi, Selahattin
52
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54

Arpacık, Y. Z. (2005). Irak Gerçeği ve Türkmenler ‟in Direniş Öyküsü, Ġstanbul: YolbaĢı
Yay.,s.159.
55

Silleli, T., age., s.125.

56

Saatçi, S., age.,s.226.

57

―Irak‘ta Kızıllar Kasım‘a Ġsyan Etti‖, (20 Temmuz 1959). Milliyet, s.5.

58

Irak‘taki Türkmen Varlığı,,age.,s.85, Bkz. Kerkük Katliamında Ģehit edilen Türkler içerisinde
isimleri tespit edilenler; Ata Hayrullah, Ġhsan Hayrullah, Kasım Neftçi, Selahattin Avcı, Mehmet
Avcı, Cahit Fahrettin, Osman Hıdır, Emel Muhtar Fuat, Cihat Muhtar Fuat, Nihat Muhtar Fuat,
Nurettin Aziz, Abdullah Bayatlı, Ġbrahim Ramazan, Abdülhalik Ġsmail, Hasip Ali, Cuma Kamber,
Kazım Abbas BektaĢ, ġakir Zeynel, Hacı Necim, Enver Abbas, Adil Abdülhamid, Zuheyir Ġzzet
Çaycı, Fethullah Yunus, Kemal Abdulsamed ve Seyit Gani Nakip, Saatçi, S., age.,, s.229.

Özlem YILDIRIM KIRIġ • 281

Avcı, Nihat, Cihat, Emel, Fuat Muhtar isimli üç kardeĢle beraber çok
sayıda Türkmen Ģehit olmuĢtu. Çevre illerden getirilen PeĢmergeler Ģehri
talan etmiĢti.59 Akşam gazetesinde “Irak‟ta 1000 Kadar Türk Katledildi”
baĢlıklı haberde Komünistlerin Türkleri ciplere bağlayarak yollarda
sürükledikleri aktarılmıĢtır. Irak'ın Türklerle mukim Kerkük Ģehrinde
komünistlerin Türklere karĢı giriĢtikleri katliamdan mucize Ģekilde
kurtulan ve Ġstanbul‘a ulaĢan Dr. Abdullah Bayatlı isimli kiĢi tarafından
T.H.A. muhabirine verilen demeçte, yaĢanan katliamı Ģu Ģekilde
anlatmıĢtır:
“14 Temmuz akşamı Türkler Irak İhtilâlinin birinci yıldönümünü kutladıkları
bir sırada Komünistlerin ani ve alçakça saldırışlarına uğramışlar, kiminin
cesetleri sokaklarda sürüklenmiş ve kimisi evlerinde yakalanıp hunharca ol
dürülmüşlerdir.”60

Vatan gazetesinde 20 Ağustos 1959 yılında ―Irakta Ayaklanma Oldu”
baĢlığıyla verilen haberde kızılların çıkardığı isyanın güçlükle bastırıldığı
ve cesetlerin sokaklarda sürüklendiği ifade edilmiĢtir. Ayrıca Musul
ihtilaline katılan beĢ subay ve bir gazetecinin idama mahkûm edildiği
aktarılmıĢtır.61 Bu büyük katliam 14 Temmuz akĢamından baĢlayarak üç
gün, üç gece aralıksız olarak devam etmiĢtir. Komünistlerin Türklere
karĢı birleĢerek planladıkları ve uyguladıkları bu saldırılardaki amaç
Türkmenleri lidersiz bırakmak olmuĢtur. Kerkük Türkleri ağır bir katliam
yaĢarken, soykırım tehlikesi ile de karĢı karĢıya kalmıĢlardı.62 Onlarca
sivil, asker ve memur iĢinden atılmıĢ anarĢistler tarafından yönlendirilen
halk teĢkilatları, dernek ve federasyonların talebiyle birçok öğretmen
baĢka yerlere tayin edilmiĢti. Bu dönemde Komünist ve Kürtlerden
oluĢan Cumhuriyet karĢıtlarının eylemleri de kesilmemiĢtir. Türkmenleri
sindirmek ve yok etmek için terörist eylemlerle Ģehrin zenginleri
soyulmuĢ ve tehditle paraları alınmıĢtır.63 Tarihe ―59 Kerkük Katliamı‖
olarak geçen soykırım sonucu gelen uluslararası tepkiler üzerine,
Abdülkerim Kasım yaptığı basın toplantısında Türkmenlere yapılan
Ģiddeti kınayarak olaylar esnasında çekilmiĢ vahĢet fotoğraflarını basına
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dağıtmıĢtır.64 Irak BaĢbakanı General Kasım Irak‘ın çeĢitli meslek, talebe
ve diğer teĢekküllerine hitaben yaptığı konuĢmada Kerkük hâdiseleri
hakkında konuĢmuĢtur. Evvelki konuĢmalarında da olduğu gibi General
Kasım bu konuĢmasında da Kerkük hâdiseleri sırasında çekilen 750
muhtelif fotoğrafa sahip olduğunu bildirmiĢtir. Kasım daha sonra
Kerkük'te 120 Türk öldürüldüğünü, bunlardan 41 inin diri diri
gömüldüğünü ilave etmiĢ gömülenlerden üçünün kurtulup hastahaneye
nakledildiğini belirtmiĢtir.65Abdülkerim Kasım konuĢmasını Ģu Ģekilde
bitirmiĢtir:
“Bazı kimseler halk düşmanlarına hürriyet yoktur diyorlar. Bunu kestirecek
olan resmi makamlardır. Fertler keyfi olarak bu hususta hiçbir karar
veremezler. Ben şahsen bütün Irak halkını koruyacağım. Halkı müdafaa
ediyorum. Ordu halk düşmanlarına karşı koymak için hazır vaziyette
beklemektedir.”66

Bağdat yönetimi katliam sorumlularının bir kısmını idama mahkûm
etmiĢ, bir kısmını hapis cezasına çaptırmıĢ, diğer kalanını ise serbest
bırakmıĢtır. Serbest kalanların olması Türkmenler arasında hayal kırıklığı
yaratmıĢtır.67 Bu giriĢimlerdeki gaye Türkmenleri yıldırarak bölgeden
çekilmelerini sağlamak olmuĢtur. Türkçe tabelalar indirilmiĢ, mağazalar
ve dükkânlar yağmalanmıĢtır. Türklerin sahip olduğu zengin petrol
yatakları ve değerli gayrimenkulleri ele geçirmek üzere saldırılar
düzenlenmiĢtir.68 Irakta ‘ki Türklere karĢı giriĢilen tehdiĢ hareketlerini
protesto eden Ġstanbul‘daki ‗Irak Türkleri Kültür ve YardımlaĢma
Derneği‘ bir bildirge yayınlamıĢtır. Dernek baĢkanı avukat Enver
Yakupoğlu imzası ile yayınlanan bildiri de Ģöyle denilmiĢtir:
“ Irak‟ta yaşayan bir milyon ırkdaşımıza karşı girişilen tehdiş ve zulüm
hareketinin Irak resmi makamlarının her türlü tevil ve tekziplerine rağmen
tahammül edilmez bir hale geldiği inkârı gayrı kabil bir vakıadır.”69

Ayrıca Irak Türklerine yapılan baskı ve zulümleri protesto etmek
üzere 17 Mart 1961‘de Ġstanbul‘un iki ayrı semtinde düzenlenen
mitinglerle yaĢananlar protesto edilmiĢtir.70 1960 yılında Türkmen
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KardeĢlik Ocağı‘nın kurulması, Irak Türkmenlerinin politik ve kültürel
hayatında bir dönüm noktası olmuĢtur. Kürtlerin ―Kerkük Kürtlerindir‖
sloganlarına destek veren hükümet son derece verimli olmasına rağmen,
az miktarda olan toprakları Türklerin elinden alarak Kürtlere dağıtılmaya
baĢlamıĢtır. Molla Barzani‘nin isteğiyle çıkarılan ―Toprak Reformu
Yasası‖ ile Türklerin ellerinden toprakları zorla alınmıĢ Kürt aĢiretlere
dağıtılarak baskı en üst düzeye çıkartılmıĢtır.71 7 Mayıs 1960 yılında
Irak‘a yapılan baskı neticesinde Bağdat‘ta ―Türkmen KardeĢlik Ocağı‖
adında sivil bir kurum meydana getirilmiĢtir. Bağdat‘ın Azamiye bölgesi
Uvaziye semtinde tahsis edilen binada önüne bir kaide yapılarak göndere
Türkiye Bayrağı çekilmiĢtir.72

General Kasım yönetimi, 1961‘den sonra meydana gelen iç ve
dıĢ meselelerle zayıflamaya baĢlamıĢ hükümetle anlaĢmazlık içine
düĢen Kürtler silahlı bir ayaklanma baĢlatmıĢlardır. Arap Sosyalist
Baas Partisi‘nin Irak koluyla iĢbirliği yapan ordu bir grup subayla
birlikte ġubat 1963‘te yaptığı darbe ile yönetimi devirmiĢtir.73
Abdülselam
Türkmenler

Arif

ve

Abdurrahman

Arif

Dönemlerinde

8 ġubat 1963 yılında, General Abdülselam Arif öncülüğünde
gerçekleĢen askeri darbe ile Abdülkerim Kasım iktidarı devrilmiĢtir.
Abdülselam Arif‘in cumhurbaĢkanlığı ve Ahmet Hasan el-Bekir‘in
baĢkanlığında oluĢturulan yeni yönetime Türklerde destekte
bulunmuĢlardır.74 Darbe sonucu perde arkasında kalmayı tercih eden
darbeciler yönetimi Baas Partisi‘ne bırakmıĢlardır. Devlet BaĢkanlığına
Abdüsselam Arif getirilirken, yasama ve yürütme yetkileri sivil ve askeri
önderlerden oluĢan Ulusal Devrim Komuta Konseyi‘ne verilmiĢtir.
BaĢkanlığına Albay Ahmet Hasan El-Bekr‘in getirildiği bu yeni dönemde
ilk iĢ olarak komünistlere ağır bir darbe indirilmiĢtir. Irak‘ta Nasır
çizgisinde bir politika izlemek isteyen Abdülselam Arif bu politikasının
uygulanması için engel olarak gördüğü Baas Partisi‘ni kısa sürede saf dıĢı
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bırakarak yönetimi tamamen eline geçirmiĢtir. Bu arada Türkler özellikle
serbest bırakılmıĢ ve Irak Türkmen KardeĢlik Ocağı faaliyete geçmiĢtir.75
Irak ordusunun milliyetçi Arap subayları, Baas Partisi‘nin askeri
kanadı ile iĢbirliği yaparak, 8 ġubat 1963 tarihinde General Abdülselam
Arif liderliğinde gerçekleĢtirdikleri bir askeri darbe ile yönetime el
koymuĢlardı.76A. Arif, Irak Türklerini temsil eden 12 kiĢilik bir heyeti
kabul etmiĢ ve kendilerine Kerkük katliamına iĢtirak eden suçluların
cezalarının en kısa zamanda infaz edileceğini belirtmiĢtir.77 General Arif
yapılan sorgulamalar ve mahkemeler sonunda ―Kerkük Katliamı‖ nın
hazırlayıcıları ve uygulayıcıları durumundaki 28 kiĢi idama mahkûm
edilmiĢ ve cezaları Kerkük meydanlarında infaz edilmiĢtir. Ġlk defa bir
yönetimden ilgi gören Türkmenler, General Arif hükümeti ile diyalog
kurarak bir dayanıĢma içine girmiĢlerdir.78 Yeni idare komünist düĢmanı
ve Türkiye yanlısı bir yapıya sahipti.79 Böylece Türkmenler‘ in gönlünü
kazanmak için önemli bir adım atılmıĢ Türkmenler bu tarihten sonra
eskiye nazaran daha istikrarlı bir dönem yaĢamıĢlardır. Ancak kültürel
hakların elde edilmesi konusunda herhangi bir geliĢme meydana
gelmemiĢtir.80

Abdülselam Arif‘in 1966 yılında bir helikopter kazasında
ölmesinden sonra yerine kardeĢi Abdurrahman Arif getirilmiĢtir.
1966 yılından sonra Irak‘ta Türklerin durumları daha da iyiye
gitmiĢtir. Bu dönemde ilk defa hükümette bir Türk bakan yer almıĢ,
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bir Türkün eline geçmiĢti.81
Abdurrahman Arif döneminde de Irak Türkleri huzurlu bir yaĢam
sürmüĢlerdir. 1963-1968 döneminde Irak Türkleri 1923‘ten bu yana
ilk defa kendilerine güvenerek ve vatandaĢlık haklarından
yararlanma imkânı bularak yaĢamıĢlardır. Tüm bunlara rağmen
Türkçe eğitim ve daha birçok haklardan yoksun kalmıĢlardır.
Ancak insanca yaĢamak, kısmen de olsa bir vatandaĢ muamelesi
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görmek, Türk toplumunu o günkü Ģartlar altında mutlu kılmaya
yetmiĢtir.821970 yılında kültürel haklarını elde eden Irak
Türkmenleri, ana dillerinde dergi ve gazete yayınlamaya
baĢlamıĢlardır.83 Türkmenler açısından, önceki dönemlere göre
göreceli olarak rahat bir dönem olan kardeĢ Arifler dönemi, 17
Temmuz 1968 tarihinde, Baasçıların Ahmet Hasan el-Bekr
önderliğinde gerçekleĢtirdiği yeni bir askeri darbe ile sona
ermiĢtir.84
Birinci Baas Döneminde Türkmenler
Darbe sonucunda, El- Bekr devlet baĢkanlığı ve baĢbakanlık
görevlerini üstlenerek ülkenin tek hâkimi olmuĢtu. Yardımcılığına ise
Irak‘ın geleceğine damgasını vuracak Saddam Hüseyin getirilmiĢti.85
Irak‘ta iktidara gelen Sosyalist Arap Baas Partisi‘nden Türklere karĢı
olumsuz bir tutum beklenilmiĢti.86 Baas Partisi ülke içinde azınlıkları
kendi safına çekmek için, ―Azınlıklara Kültürel Haklar‖ baĢlığı altında
bir planlama yapılacağı açıklanmıĢtı.24 Ocak 1970 günü açıklanan bu
paket içinde Irak Türkleri için Ģu kararlar alınmıĢtır. Irak‘taki Türkmen
bölgelerinde, ilkokullarda Türkmen dili ile öğrenim yapılacağı, her türlü
araç ile Türkmen dili okullarda okutulacağı ve Türkmen dilinin
ilerletileceği ifade edilmiĢtir. Bununla birlikte Türkmen Eğitim
Müdürlüğü, Eğitim ve Öğretim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini
yürüteceği, Türkmen Kültür Müdürlüğünün kurulacağı ve bu kuruluĢun
Enformasyon ve Kültür Bakanlığına bağlanacağı bildirilmiĢtir. Kerkük‘te
yayın yapan televizyonda Türkmence programların yayın süresinin
uzatılacağı kararı alınmıĢtır.87 Irak Ġhtilal Konseyi tarafından Irak
Türklerinin kültürel hakları tanınmıĢ bir milyon Türk kendi anadilinde
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okuma özlemine kapılmıĢ ve bu kararların uygulama safhasına geçiĢini
sabırsızlıkla beklemeye baĢlamıĢtı.88
Ancak Irak Türkleri tarafından büyük bir sevinçle karĢılanan
kararların uygulanmasında ilk baĢta göstermelik birtakım giriĢimler olsa
da kısa bir müddet bu hakların uygulanmasını engellemeye yönelik
birtakım kısıtlamalar getirilmiĢti.89 Kerkük, Musul ve civarında 187
ilkokulda öğrencilerin Türkçe eğitim görmeleri kararlaĢtırılmıĢ olmasına
rağmen çok geçmeden bu okullardan 52‘si öğrenci velilerince
istenmedikleri gerekçesiyle tekrar Arapça eğitime dönmüĢtür. Türklerin
bu iddialara verdikleri cevap ise;
“Hiçbir Türk ailesi çocuğunu ana dilini öğrenmekten men etmez.
Ayrıca ilkokulda iki yıl Türkçe okumak Arapça öğrenmeyi engellemez.
Türklerin çoğunluğu dilekçe verdiler ama Türkçe öğrenebilmek için.
Diğer dilekçelerden haberimiz yok. Çocuklarımızı Türkiye‟de okutmak
arzumuz hissi değildir. Türk öğrenciler Irak üniversitelerine girmekte
zorlukla karşılaşıyorlar.” Böylece basit bir kültür anlaĢmazlığı olarak

baĢlayan olaydan sonra birçok öğrenci ve öğretmen tutuklanmıĢtır.
90
Bu baskı hareketleri büyük tepkilere yol açmıĢ Irak yöneticilerine
yapılan bütün müracaatlara rağmen bir sonuç elde edilememiĢtir.91
Kısa bir müddet sonra Türk okulları kapatılmıĢ ve AraplaĢtırma
hızlanmıĢtır. Bununla birlikte Türk eserleri yok edilmiĢtir. Tarihi Kerkük
kalesinin birçok yeri yıkılmıĢtır. Kerkük baĢta olmak üzere Türk
Ģehirlerine baĢka bölgelerden Araplar getirilerek iskân ettirilmiĢtir.
Türkler ise güneye sürülmüĢtür. Devlet görevlerine ve üniversitelere
Türkler kabul edilmemiĢ nüfus sayımında ise zorla Arap olarak
yazılmıĢlardır.92 Bağdat yönetimi 11 Mart 1970 yılında Kürtlerle
antlaĢma sağlanması neticesinde Türkmenleri yanında görmek istemeyen
Irak hükümetinin onlara yanaĢması için bir sebebi kalmamıĢtı. Neticede,
kültürel haklar konusundaki karar bir yılını doldurmadan, ırak rejimi bu
hakların geri alınması adımlarını atmaya baĢlamıĢtı.1971 yılında itibaren
Türkmenlere karĢı daha önceki yönetimler zamanında uygulanan baskı ve
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asimilasyon politikalarına, Baasçı el- Bakır yönetimince de ağırlık
verilmeye baĢlanmıĢtı.93 Yıllardan beri yayınlanmakta olan Türklerin tek
yayın organı ―KardeĢlik‖ dergisinin Türkçe kısmı yasaklanmıĢtı. 94Türk
bölgelerine atanan yöneticiler, Türk okullarının kapatılması için imza
toplamaya baĢlamıĢlardır. Bu giriĢimden bir netice alamayınca, Türk
bölgelerine Arap muhtarlar tayin etmiĢlerdir. Tamamen Türklerle meskûn
köylere dahi Arap muhtarlar atanmıĢtır. Muhtarların yardımı ile bu köy
ve nahiyelere Arap akını baĢlatılmıĢtır.95 YaĢanan geliĢmeler üzerine Irak
elçiliği Türklere baskı yapıldığı yönündeki iddiaları yalanlamıĢtır. Türk
gazetecilerin Irak‘a gelerek Türklerin yaĢayıĢlarının yakından görülmesi
istenmiĢtir.96

1972 yılında ―Türk iĢadamlarına kredi verilmesi engellenmeye,
Türklere devlet dairelerinde çalıĢma kapıları kapatılmaya
baĢlanmıĢ, üniversite mezunu Türklere Türk bölgeleri dıĢında
çalıĢma zorunluluğu getirilmiĢ, daha önce Türklerin çalıĢtığı, Türk
bölgelerindeki memuriyetlere Arap ve Kürt kökenliler atanmıĢtı.
Türk öğrencilerin üniversitelere girmesi zorlaĢtırılmıĢ, sınavlarda
yüksek puan alsalar bile tıp, mühendislik gibi bölümlerde eğitim
almaları engellenmiĢtir.97 Irak Türklerini kültürel erozyona
uğratmak için ve Türk Kültürünü yozlaĢtırmak amacıyla, 24
Ocak‘ta verilen hakların uygulanmasında bu amaca hizmet edecek
yeni düzenlemeler getirilmiĢtir. Bu meyanda; Türkçe yayınlanacak
gazete ve dergilerin yarısının eski Türkçe, yarısının ise Arapça
çıkarılması zorunluluğu öngörülmüĢtür. Her alanda yürütülen
asimilasyon politikası toplumun bütün kesimlerini etkilerken,
Kerkük valiliği bir emir yayınlayarak, Türk asıllı iĢadamı, çiftçi ve
esnafa kredi verilmemesini karara bağlamıĢtır.98
Kürtler, Türkmen bölgelerinde Türkçe eğitime engel olmaya, hatta
sokaklarda Türkçe konuĢulmasına izin vermemeye baĢlayınca bölgedeki
siyasi hava daha da gerginleĢti. Kürtlerle, güvenlik kuvvetleri arasında
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yer yer çatıĢmalar çıkmıĢ ve Türkmenler her iki tarafın da baskısı altında
kalmıĢtır. Türkmen bölgelerini silahlı Kürt grupları ve Baas rejiminin
silahlandırdığı taraftarlar doldurmuĢtu.99 Irak, Türk toplumunun, kültürel
ve milli yapısını bozmak ve yönetmek amacına matuf bu baskı politikası
bu noktada da durmamıĢ ve Kerkük‘te gayrı menkul alım-satım iĢlemleri
değiĢtirilmiĢtir. Buna göre Türklere ait ev, dükkân ve arsa gibi yerlerin
satılması yeni Ģartlara bağlanarak, Türklerin yalnızca satmasına izin
verilmiĢ, almaları ise yasaklanmıĢtır. Böylece gayrı menkul alım-satım
hakkı Türklerin elinden alınmıĢtır.100 Nitekim sonrasında Irak
Türkmenleri, 1974 yılında Saddam Hüseyin‘in yönetimi ele geçirmesiyle
tüm siyasi haklarını kaybetmiĢlerdi.101
Hükümet Kerkük‘ün adını Arapça millileĢtirme anlamına gelen ―elTamim‖ olarak değiĢtirmiĢtir. Kerkük isminin değiĢtirilmesi bu kadarla
kalmamıĢ, Irak yönetimi, Kerkük‘te ki bütün okul, cami, mahalle ve
köylerin isimlerini Arapçalarıyla değiĢtirmiĢ Türkçe isim taĢıyan
iĢyerlerinin isimleri yasaklanmıĢ, yeni doğan çocuklara Türkçe isim
konulmaması için baskı yapılmıĢtır. Bu AraplaĢtırma politikası en çok,
Türkmenlerin baĢ Ģehri olan ve zengin petrol kaynaklarına sahip olan
Kerkük ve civarında uygulanmıĢ, zamanla Türklerin elinde bulunan tarım
arazilerinin tamamına yakını kamulaĢtırma ile ellerinden alınarak,
bölgeye göç eden Araplara verilmiĢ böylece geçim kaynakları ellerinden
alınmıĢtır.102 Baas yönetimi Türkmenlerin vatandaĢlık haklarını hiçe
sayarak insan hakları ihlaline devam etmiĢtir. Üniversite öğrenimini
bitiren Türkmenler; Basra, Bağdat gibi Arapların yoğunlaĢtığı bölgelere
tayin edilmiĢ Türkmen bölgelerindeki memuriyetlere ise Arap ve Kürt
kökenli olanlar atanmıĢtır.103 1976 yılında iki ülke arasındaki iliĢkilerin
iyileĢmesi yönünde önem taĢıyan bir geliĢme yaĢanmıĢtır. Bu geliĢme
Türkiye CumhurbaĢkanı Korutürk‘ün Irak ziyareti sırasında gezi
programına Kerkük‘ünde alınması ve burada yaĢayan Türklerle görüĢme
imkânının sağlanmasıdır. Kerkük‘te Türk Kültür Merkezinin bahçesinde
yaĢları 16-22 arasında gençler tarafından coĢkun bir sevgi gösterisi ile
karĢılanan CumhurbaĢkanı Korutürk burada yaĢayan Türklerin
temsilcileri ile görüĢmüĢtür. Onların dertlerini ve isteklerini dinlemiĢtir.
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Türk Kültür Merkezinin bahçesindeki grup uzun bir süre ; ―Kerkük Türkü
Türk kalacaktır‖, Milliyetçi Türkiye‖, YaĢasın Türk Milleti‖ Ģeklinde
sloganlarla gösteri yapmıĢlardır. Kerkük Türkleri Irak‘ta bir milyon
Türkün yaĢadığını ve bu nedenle Türk Hükümetinden kendi sorunlarıyla
daha yakından ilgilenmelerini istemiĢlerdir. Güngör GönültaĢ tarafından
―Kerkük Türkleri: Bizim Toprakları Araplara Veriyorlar‖ baĢlıklı yazıda
bölgede ki Türkler duygu ve düĢüncelerini Ģu sözlerle dile getirmiĢlerdir:
“Bir kısım Türklerin resmi kurumlarda görev aldıkları ve aralarında binbaşı
rütbesine kadar yükselenlerin bulunmasına rağmen özellikle Kerkük‟te yaşayan
Türkler birçok hürriyetlerinin ellerinden alınmasından yakınmaktadırlar. Büyük
çoğunluğu bu bölgede yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik baskı olarak
nitelendirdikleri şikâyetlerin başında bölge Türklerinin güneye ya da başka illere
göçe zorlanması gelmektedir. Bu yörede asırlardan beri yaşadıklarını ve yine
kendi topraklarında oturmak istediklerini belirten Türkler, Irak hükümetinin
tarımla uğraşan bazı Türklere ait toprakları devletleştirmesinden
yakınmaktadırlar. Irak‟ta toprak reformunun bir gereği gibi gösterilmek istenen
bu uygulama Türkler arasında büyük bir huzursuzluk yaratmıştır. Bazı Türkler
kendilerinden alınan bu topraklara Arap ailelerinin yerleştirildiğini ve bölgenin
adının bile değiştirildiğini söylemektedirler.”104

1925 ile 1970 yılları arasında kalan dönem içerisinde beĢ anayasa
hazırlanmıĢ ve yürürlüğe konmuĢtur. Ancak bu Anayasaların hiçbiri,
Türkmenlerin, Irak‘taki varlığına ve haklarına değinmemiĢti.105 Sonuç
olarak Irak‘ta Arapların hâkimiyeti ele almasıyla Türkmenlere baskılar
artmıĢtır. Bu baskı ve katliamlar arasında 24 Mayıs 1924‘te Kerkük‘teki
büyük katliam, 1926‘da Türkilerin ileri gelenlerine yapılan suikastlar,
1941‘de Türkiler ‘in bir kısmının sürgün edilmesi, 14 Temmuz 1959‘da
baĢlayıp üç gün süren kanlı çatıĢmalar,1967‘de Baas rejiminin
düzenlediği katliam, 1980‘de ve 1986‘da ileri gelen Türkmen liderlerinin
idamları yer almıĢtır. Netice itibariyle gerek krallık döneminde gerek
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sosyalist Baas partisinin döneminde çeĢitli yollarla Türker‘e karĢı siyasi
baskı ağırlık kazanmıĢtır.106
SONUÇ
Irak‘taki Türklerin mevcudiyeti 1400 yıldan fazla bir zaman dilimini
kapsamaktadır. Mevcudiyetleri ile birlikte bölgedeki hâkimiyetleri de en
az bin yıldır devam eden Irak Türkleri ya da Türkmenleri, Birinci Dünya
SavaĢı‘ndan sonra Osmanlı Devleti‘nden ayrılan Irak ismi ile kurulan
devletin vatandaĢları olarak varlıklarını devam ettirmiĢlerdir. Lozan
AntlaĢmasının ardından imzalana Ankara AntlaĢması ile Türkiye Musul
vilayetini kaybetmiĢ ve Ġngilizler Irak‘ta hâkim güç konumuna gelmiĢtir.
1932 yılında Irak, Ġngiltere‘nin tesiriyle müstakil bir devlet olmuĢtur.
1932- 1958 yılları arası kraliyet ile yönetilen Irak‘ta 1963‘te Kasım ve
1963-1968 arası Arif rejimleri hüküm sürmüĢtür. 1968‘den 2003‘e dek
Baas Partisi ve Saddam Hüseyin‘in dikta rejimleri ile ülke yönetilmiĢtir.
Türkmenlere mevcut yönetimlerde yer verilmediği gibi çeĢitli
dönemlerde baskı ve zulme maruz kalmıĢlardır. Irak ardı sıra gelen dikta
rejimlerinin etkisiyle zor bir dönemden geçmiĢtir. Irak toplumunun bütün
katmanlarının karĢılaĢtığı dayatma ve zulüm uygulamaları, tabiatıyla
ciddi bir direnme gücü oluĢturmuĢ ve bunu pekiĢtirmiĢtir. Irak
Türkmenleri, önce kraliyet devri hükümetlerinin dayatmacılığıyla
karĢılaĢmıĢlardır. Irak devleti içinde Türkmenler; Araplar ve Kürtler ile
birlikte asli unsuru oluĢturmuĢlardır. Ancak ilk zamanlar AraplaĢtırma
sonra ise KürtleĢtirme politikaları ile Türkmenlerin varlığı yok edilmeye
çalıĢılmıĢtır. Irak Türkleri 1924 yılında Ġngiliz Levi askeri katliamı,
1946‘da Gavurbağı ve 1959 senesinde Kerkük katliamını yaĢamıĢ farklı
dönemlerde birçok idam, hapis ve iĢkenceye maruz bırakılmıĢlardır.
Türkmenlere uzun yıllar boyunca çeĢitli baskı, eziyet ve iĢkenceler
devam etmiĢtir. Bu olumsuzluklar bugüne kadar uzanmaktadır.
Türkmenler, Irak‘ta yaĢayan diğer topluluklar gibi siyasi, sosyal ve
kültürel haklarının tanınmasını talep etmektedirler. Uzun bir tarihi olan
Türklerin geçmiĢte olduğu gibi gelecek te de bölge için vazgeçilmeyecek
derecede önemli bir fonksiyonu vardır. GeçmiĢten süregelen kültürü,
ekonomisi, siyasi yapısı ile Türkler, Irak için önemli bir zenginliktir. Bu
nedenle de varlıkları büyük ehemmiyet taĢımaktadır.
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GĠRĠġ
KüreselleĢme ve değiĢen ekonomik koĢullara bağlı olarak zaman
içerisinde üretim faktörlerinin kapsamında geliĢim ya da değiĢim
yaĢanmıĢtır. En temel değiĢiklik, sermaye faktöründe kendini
göstermiĢtir. 19.yy‘a kadar sadece fiziksel sermaye olarak nitelendirilen
sermaye kavramı, beĢeri sermaye unsurunu içerecek Ģekilde
geniĢletilmiĢtir. Zaman içerisinde de bireyin bilgi, beceri, tecrübe ve
sağlık düzeyini ifade eden beĢeri sermaye, ekonomik büyümenin temel
unsurlarından biri haline gelmiĢtir.
BeĢerî sermayeye yönelik ilk çalıĢmalar Schultz (1961) ve Becker
(1964)‘e aittir. Her iki çalıĢmada da beĢerî sermaye unsurları; eğitim ve
sağlık olarak belirlenmiĢ ancak analizlerde sadece eğitime yer verilmiĢtir.
Grossman (1972)‘nın çalıĢmasıyla sağlık, ilk kez beĢerî sermaye unsuru
olarak ekonomik analizlerde yer almıĢtır. Bu çalıĢmada sağlık talebi
tanımlanmıĢ ve ekonomik etkileri belirlenmiĢtir. Sağlık ile gelir iliĢkisi
ise ―Preston Eğrisi‖ ile literatürde yer almıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda,
bireyin iyi olma hali olarak tanımlanan sağlığın ekonomik büyüme
açısında önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Sağlığın ekonomik
büyüme üzerindeki etkileri kendisini, iĢgücü verimliliği, emek arzı,
eğitim ve yatırımlar aracılığıyla göstermektedir. Belirtilen etkilerin,
ekonomik büyüme modelleri içerisinde nasıl yer alacağı baĢka bir
ifadeyle sağlığın ekonomik büyüme teorilerine nasıl dahil edileceği
önemli hale gelmiĢtir. Sağlık, bir üretim faktörü olarak doğrudan
iĢgücüne bağlı olarak ise dolaylı etkiye sahiptir. Bu durum, ekonomik
büyüme teorilerinde sağlığın farklı konumlarda yer almasına olanak
sağlamaktadır. Büyüme modellerinden birisi olan neoklasik büyüme
modelleri incelendiğinde, bu durum net bir Ģekilde görülmektedir. Buna
bağlı olarak sağlığın konumuna göre büyüme üzerinde yaratacağı etkiler
farklılık göstermekte ve bu durum büyüme literatürü açından önem
kazanmaktadır. Ekonomik büyüme literatüründe sağlığın konumu dikkate
alınarak neoklasik büyüme teorilerinin derlenmesine yönelik çalıĢma
bulunmamaktadır. Bu doğrultuda çalıĢmanın temel amacı, sağlığın
ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini, temel neoklasik büyüme teorileri
kapsamında derlemektedir. ÇalıĢmada, neoklasik büyüme teorileri
çerçevesinde sağlığın dahil edildiği büyüme modelleri dikkate alınmıĢtır.
ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda öncelikle sağlığın ekonomik büyüme
üzerindeki etkilerine yer verilecektir Ardından ise sağlığın neoklasik
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büyüme teorilerindeki yeri ayrıntılı bir Ģekilde araĢtırılacaktır. Neoklasik
büyüme teorilerinden Solow ve Sonsuz Ufuk Büyüme Modelleri ayrı ayrı
ele alınacaktır.
SAĞLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME
Ekonomik büyüme en temel haliyle, gayrisafi yurtiçi hasıla ya da
üretim artıĢına, üretim artıĢı ise üretim fonksiyonundaki pozitif değiĢime
iĢaret etmektedir. 20. yüzyıla kadar üretim faktörlerinden sadece emek ve
sermaye büyüme fonksiyonunda yer almaktaydı. Bu fonksiyonda
sermaye faktörü sahip olunan makine, teçhizat ve donanımı kapsarken;
emek faktörünün sahip olduğu bilgi, yetenek, sağlık ve deneyim gibi
niteliklerinin toplamını ifade eden beĢeri sermaye ise göz ardı
edilmekteydi. 20.yüzyıla gelindiğinde, küreselleĢmenin de etkisiyle
ülkelerin ekonomik büyüme düzeylerinde farklılıkların ön plana çıkması,
beĢeri sermaye olgusunun önem kazanmasına yol açmıĢtır. Bu durumun
baĢlıca nedenlerinden biri, beĢeri sermaye faktörünün fiziksel
sermayeden farklı olarak tek baĢına üretim üzerinde etkili bir faktör
olmasının yanı sıra diğer üretim faktörlerinin verimliliğini artırması ve
teknolojik yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlamasıdır (YumuĢak &
Yıldırım, 2009). Zira beĢeri sermayenin, eğitim ve sağlık olmak üzere iki
temel bileĢeni mevcuttur. Eğitim ve sağlık alanında gerçekleĢtirilen
yatırımlar, bireylerin beĢeri sermaye düzeylerini artırarak üretim
fonksiyonunda yer alan sermaye miktarı ve sermayenin niteliğinde de
artıĢa yol açar. Nihai olarak hem beĢeri hem de fiziki sermayedeki artıĢlar
üretim artıĢını ve beraberinde büyümeyi getirir.
BeĢerî sermayeye yönelik ilk çalıĢmalar Schultz (1961) ve Becker
(1964)‘e aittir. Her iki çalıĢmada da beĢerî sermaye unsurları; eğitim ve
sağlık olarak belirlense de analizlerde sadece eğitim üzerinde
durulmuĢtur. Sağlık, beĢerî sermaye unsuru olarak ekonomik analizlerde
ilk kez Grossman (1972)‘nın çalıĢmasıyla yer almıĢtır. Grossman (1972),
sağlık talebini tanımlayarak, farklı sağlık taleplerini açıklamıĢtır. Ayrıca,
sağlık taleplerinin ekonomik etkilerini analiz etmiĢtir. Ekonomik büyüme
ile sağlık iliĢkisine yönelik ilk çalıĢma ise, Preston (1975)‘a aittir
(Bhargava et al., 2001). ÇalıĢmada, sağlık göstergesi olarak yaĢam
beklentisi, ekonomik büyüme için ise kiĢi baĢına gelir değiĢkeni
kullanılmıĢtır. Nitekim kiĢi baĢına gelir ile yaĢam beklentisi arasında
pozitif bir iliĢkinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Preston, 1975, 235).
Söz konusu çalıĢmada Preston (1975)‘ın elde ettiği, sağlık-gelir iliĢkisini
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gösteren eğri, ―Preston Eğrisi‖ olarak adlandırılmıĢtır. Deaton (2003) ise,
2000 yılı için Preston Eğrisi‘ni oluĢturmuĢtur. Elde ettiği sonuçlar,
Preston‘un 1975 yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmanın sonuçları ile benzerlik
göstermiĢtir (Baker, 2009). Belirtilen çalıĢmalar, sağlığın ekonomik
büyüme üzerindeki etkisini net bir Ģekilde göstermektedir.
Sağlık faktörü, sahip olduğu bazı özellikler sayesinde ekonomik
büyüme üzerinde etkiye yol açmaktadır. Bu özellikler, aĢağıdaki Ģekilde
sıralanabilmektedir (Mushkin, 1962);


Sağlık, bireyin iĢgücü olarak üretime katılabilmesi için ön
koĢuldur. Diğer bir ifadeyle, bireyin iĢgücüne katılabilmesi
sağlıklı olmasına bağlıdır. Bu duruma ek olarak, iĢgücüne
katılan bireylerin verimliliği de yine sağlık düzeyi ile
iliĢkilidir. Kötü sağlık yani hastalık durumu, iĢgücü üzerinde
ölüm, sakatlık ve güçsüzlük olmak üzere üç etkiye sahiptir.
Ölüm, iĢgücü kaybına; sakatlık, çalıĢma zamanı kaybına;
güçsüzlük ise iĢgücü verimliliği kaybına yol açar.



Sağlık, insana yapılan yatırımdır. Birey üzerinde toplanır ve
oluĢan sağlık stoku baĢka bireye transfer edilemez.



Sağlık için gerçekleĢtirilen harcamaların bir kısmı yatırım bir
kısmı ise tüketim amaçlıdır. Yani gerçekleĢtirilen
harcamaların tamamı, yatırım niteliğinde olmayıp üretim
üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Örneğin, bireyin
estetik amaçlı yaptıracağı ameliyat harcaması, sadece kendi
fayda fonksiyonu üzerinde pozitif katkı sağlayacak fakat
yatırım niteliği taĢımayacaktır.



Sağlık, güçlü kamu malı özelliği taĢımaktadır. Bireyin sağlık
durumu sadece kendisi değil aynı zamanda toplumun sağlık
düzeyi üzerinde de etkiye sahiptir. Örneğin, bulaĢıcı
hastalıklara karĢı devlet tarafından alınan önlemler, sadece
bireyin değil toplumun tamamının sağlık düzeyini korur. Aynı
zamanda bu durum, devletin sağlık sektöründeki payını da
gösterir.

BeĢerî sermayenin temel unsurlarından birisi olan sağlık faktörünün,
ekonomik büyüme üzerinde farklı kanallar aracılığıyla oluĢan etkileri söz
konusudur. Bu etkiler; iĢgücü verimliliği, emek arzı, eğitim ve yatırımlar
üzerinde oluĢmaktadır (Suhrcke et al., 2005).
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i) ĠĢgücü Verimliliği Üzerindeki Etkisi
Sağlığın iĢgücü verimliliği üzerindeki etkisi, iĢgücünün fiziksel ve
zihinsel faaliyetlerde meydana getirdiği değiĢikliklerle ortaya
çıkmaktadır. Nitekim sağlık düzeyindeki olumlu bir geliĢmeye bağlı
olarak fiziksel ve zihinsel faaliyeti artan iĢgücünün, birim üretim
miktarında yani verimliliğinde artıĢ meydana gelir. Aynı zamanda sağlık
düzeyindeki artıĢla birlikte iĢgücünün teknolojik geliĢmeleri öğrenme ve
bunları kullanma konusundaki hızı da artar. Bu durum iĢgücünün görev
ve organizasyon değiĢiklikleri gibi durumlara hızlı bir Ģekilde adapte
olmasını sağlar (WHO, 2006).
ĠĢgücünün yaptığı iĢin kapsamına bağlı olarak, verimlilik artıĢına yol
açacak faaliyetler farklılık göstermektedir. Fiziksel gücü dayalı iĢ yapan
iĢgücünün sağlık artıĢının fiziksel nitelikte olması verimlilik ve ücret
artıĢı sağlayacaktır. Buna karĢın, zihinsel gücün yani bilginin önemli
olduğu iĢlerde verimlilik ve ücret artıĢı, zihinsel aktivitelerde etkili olan
sağlık artıĢı ile ortaya çıkacaktır (Suhrcke et al., 2005).
ii) Emek Arzı Üzerindeki Etkisi
Sağlığın emek arzı üzerindeki etkisi; ücretler, yaĢam beklentisi ve
tercihler aracılığıyla ortaya çıkmaktadır (Suhrcke et al, 2005). Sağlığın
ücretler üzerindeki etkisi, pozitif ikame etkisi ve negatif gelir etkisi olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. ĠĢgücünün sağlığında meydana gelecek
geliĢme, hasta olarak geçirdiği gün sayısında düĢüĢe yol açacağının
göstergesidir. Bu durum, sağlığın iĢgücü verimliliği artıĢı sağlamasının
yanı sıra çalıĢılan gün sayısında da artıĢa yol açacaktır (Sachs &
Brundthland, 2002). Ücretlerin iĢgücü verimliliğine bağlı olduğu
durumda; sağlık düzeyindeki artıĢ, verimliliğe bağlı olarak ücret ve emek
artıĢına neden olacaktır. Bu durum, ücretin ikame etkisi olarak
adlandırılmaktadır. Kısaca ikame etkisi, verimliliğe bağlı ücret artıĢı
sonucunda ortaya çıkan pozitif emek arzı değiĢimi olarak tanımlanabilir.
Verimlilik artıĢı iĢgücünün gelir düzeyinde artıĢlar meydana getirerek,
bireyin iĢ dıĢındaki faaliyetlere yönelmesine neden olacaktır. Birey, boĢ
zamanını değerlendirmek için tercih ettiği faaliyetlerden giderek daha
fazla zevk almaya baĢlayacaktır. Buna bağlı olarak da, iĢgücünün daha
fazla iĢ yapma ya da yeni iĢlere yönelme isteğini azaltacaktır. Kısacası;
iĢgücünün artan geliri, emek arzını olumsuz etkileyecektir. ĠĢgücünün
sağlık düzeyine bağlı olarak, çalıĢma ve boĢ zaman faaliyetleri arasındaki
tercihi de emek arzı üzerinde etki yaratmaktadır. Sağlık düzeyindeki
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geliĢme, bireyin toplam tüketimi içerisinde sağlık harcamalarının
miktarının azalmasına yol açacaktır. Böylece bireyin toplam tüketiminde
de azalma meydana gelecektir. Bu durumda bireyin tercihi, çalıĢmak
yerine boĢ zaman yönünde değiĢecektir. Çünkü azalan tüketim miktarı
için daha az çalıĢmak yeterli olacaktır. Kısaca, azalan tüketim, emek
arzında düĢüĢe yol açacaktır (Suhrcke et al., 2005). Emek arzı üzerindeki
olumsuz bu etkiler, ücretin negatif gelir etkisi olarak adlandırılmaktadır
(Suhrcke et al., 2005).
Sağlığın ücretler aracılığıyla ortaya çıkan emek arzı üzerindeki net
etkisi, pozitif ikame ve negatif gelir etkisinin toplamına bağlıdır. Sağlık
düzeyindeki artıĢ, bireylerin yaĢam beklentisinin yükselmesine yol açar.
YaĢam beklentisi açısından sağlık düzeyindeki artıĢ, emek arzı üzerinde
pozitif etkiye sahiptir. Ücret etkisinin olmadığı varsayıldığında; yaĢam
beklentisindeki artıĢ, bireylerin zamanla ihtiyaçlarının artmasına yol
açacaktır. Birey, artan ihtiyaçların karĢılamak için daha fazla çalıĢmak
isteyecek ve emek arzını artıracaktır. Yani yaĢam beklentisi artıĢı, emek
arzı artıĢıyla sonuçlanacaktır. Sonuç olarak; sağlığın emek arzı üzerindeki
net etkisi tam olarak belli değildir (Sachs & Brundthland, 2002). Bu etki
ancak yaĢam beklentisi ve tercihlerin yol açtığı farklı yöndeki etkilerin
toplamı neticesinde belirlenebilir. Fakat bu toplam etkinin yönü de
etkilerin toplam etki içerisindeki ağırlıklarına bağlı olarak zaman
içerisinde farklılık gösterebilmektedir.
iii) Eğitim Üzerindeki Etkisi
Sağlığın eğitim üzerindeki etkisi, eğitime katılım ve eğitim yatırımları
ile ortaya çıkmaktadır. Fiziksel ya da psikolojik sağlık sorunları,
bireylerin yeterli eğitim alamamalarına yol açmaktadır. Hastalık
nedeniyle ya okula devam edememe ya da okulu bırakmak zorunda
kalınması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır (Wolfe, 1985). Bireyin yeterli
eğitimi alamaması ise, beĢerî sermaye stokunu, verimliliğini ve kazancını
olumsuz etkileyecektir. Eğitime katılım üzerinde etkili olan diğer bir
sağlık faktörü ise, bireyin çocukluk dönemindeki sağlık durumudur.
Sağlıklı bir çocukluk dönemi, bireylerin okul devamlılığı, zihinsel
yetenek ve öğrenme kapasitesi üzerinde pozitif etkiye sahiptir (Wolfe,
1985). Ayrıca çocukluk dönemi dikkate alındığında, iyi sağlık düzeyine
ve iyi beslenme olanaklarına sahip çocukların ilgi, enerji ve motivasyon
düzeylerinin nispeten daha yüksek olduğu görülmektedir (Neto et al.,
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1997). Bu durum hem zihinsel hem de psikolojik olarak çocukların
geliĢimi ve öğrenme kapasitelerini etkilemektedir.
Sağlığın eğitim yatırımları üzerindeki etkisi ise, yaĢam beklentisi
aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Ġyi sağlık durumu ya da sağlık düzeyinde
meydana gelen geliĢme, bireylerin yaĢam beklentisinin artmasına yol
açar. Daha uzun yaĢam süresi ihtimali, bireyi eğitim yatırımına teĢvik
eder. Bunun temel nedeni, yatırımların finansmanı ve getiri oranları
üzerinde artan yaĢam süresinin pozitif katkısıdır (Grossman, 1976).
Eğitim yatırımlarının artması, hem bireyin verimliliği ve verimliğine
bağlı olarak kazancını hem de ülkenin beĢerî sermaye stokundaki artıĢ
neticesinde üretim düzeyi üzerinde etkili olacaktır. Bu bağlamda da hem
bireyin hem de devletin eğitim yatırımları yapma eğilimini artacaktır.
Sağlık düzeyinde yaĢanan geliĢme, yaĢam beklentisini artırmanın yanı
sıra ölüm oranlarının da azalmasına yol açar. Ölüm oranlarındaki düĢüĢ,
eğitim yatırımlarının finansmanı ve getiri oranı üzerinde artan yaĢam
beklentisi ile aynı etkiye sahiptir. Artan yaĢam beklentisi, düĢük ölüm
oranları ve bireyin eğitim düzeyindeki artıĢ, doğum oranlarının
düĢmesine yol açacaktır (Grossman, 1976). Bu durum da daha az çocuk
sahibi olan aileler, çocuklarının eğitim ve sağlık sermaye yatırımlarını
artırmalarına neden olacaktır. Dolayısıyla çocukların beĢerî sermaye
düzeyinde artıĢlar yaĢanacaktır.
iv) Yatırımlar Üzerindeki Etkileri
Sağlığın yatırımlar üzerindeki etkisi, tüketim ve yaĢam beklentisindeki
değiĢikliklerle ortaya çıkmaktadır. Bireyin ya da toplumun artan sağlık
düzeyi, tüketim ve yatırım kararlarında değiĢikliğe neden olabilmektedir
(WHO, 2006). Tüketim açısından bakıldığında; iyi sağlık durumu ya da
sağlık durumundaki herhangi bir geliĢme, hastalık nedeniyle ihtiyaç
duyulan sağlık hizmeti (doktor, ilaç vb.) talebinde azalmaya neden
olmaktadır. Sağlık hizmetlerine yönelik talebin ve dolayısıyla tüketimin
azalması, bireyin bütçesine olumlu katkı sağlar. Ayrıca sosyal devlet
anlayıĢı içerisinde, sağlık sektöründe önemli bir rolü olan devletin
bütçesinde de pozitif etki yaratır. Bu durum hem birey hem de devletin
bütçesinden sağlık hizmetlerine ayrılan kısmın, tasarruf ya da yatırıma
dönüĢmesine olanak sağlar.
YaĢam beklentisinin yatırımlar üzerindeki etkisi ise, bireylerin tasarruf
yapma eğilimi üzerinde kendisini göstermektedir. Sağlık düzeyindeki
artıĢa bağlı olarak yükselen yaĢam beklentisi, bireylerin daha uzun ömre
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sahip olma ihtimalini ifade eder. Böyle bir durum, bireyleri tasarruf
yapma konusunda teĢvik eder (WHO, 2006). Artan tasarruf eğilimi,
emeklilik öncesi ve emeklilik dönemi dikkate alınarak yatırıma
dönüĢtürülür. Bireylerin emeklilik öncesi tasarrufları hem fiziksel hem de
beĢerî sermaye yatırımları için kullanılır. GerçekleĢtirilen sermaye
yatırımları hem bireyin gelir elde etme hem de ülkenin üretim
potansiyelinde artıĢ sağlama gücüne sahiptir. BaĢka bir ifadeyle, ülkenin
üretim fonksiyonunda yer alan sermayenin hem niceliğinde (arzında) hem
de niteliğinde (verimliliğinde) artıĢ meydana gelir.
Özellikle beĢerî sermayenin temel unsurlarından biri olan eğitime
yönelik yatırımların gerçekleĢtirilmesinde, yaĢam beklentisi en önemli
belirleyicidir. Bunun baĢlıca sebebi, eğitim yatırımlarının getirisi için
gerekli olan zamanın uzunluğudur. Kısa yaĢam beklentisine sahip
bireyler, eğitim yatırımlarının getirisinden faydalanabilme konusunda
tereddüt yaĢadıkları için yatırım konusunda istekli değildir. Oysa uzun
yaĢam beklentisine sahip birey, uzun ömür beklentisine bağlı olarak
eğitim yatırımı yapma konusunda daha istekli olacaktır (Grossman,
1976). Bunun sebebi; artan yaĢam süresinin, eğitim yatırımı getirisinden
daha uzun süre faydalanabilmeyi mümkün kılmasıdır. Ayrıca eğitim
yatırımlarındaki artıĢ, beĢerî sermaye stoku artıĢına bağlı olarak ülkenin
üretim fonksiyonunda geliĢmeye yol açar.
Uzun yaĢam beklentisi, özellikle sabit emeklilik yaĢının geçerli
olduğu durumda, bireyin daha uzun emeklilik döneminin olacağını ifade
eder. Bireylerin yaĢlarına bağlı olarak ihtiyaçları ve tüketimleri de
artmaktadır. Bu doğrultuda birey, artan ihtiyaçlarını karĢılamak için daha
yüksek oranda tasarruf yapacaktır. Ayrıca birey, emeklilikle birlikte
gelirinde belirli bir oranda azalma olacağının bilincindedir. Bu nedenle de
emeklilik öncesi tasarruflarını ve gelir getirici yatırımlarını emeklilik
sonrasını harcamalarını dengeleyecek Ģekilde planlar ve gerçekleĢtirir.
Bireyin emeklilik döneminde, yaĢına bağlı olarak ek sağlık hizmetleri
ihtiyacı ortaya çıkacaktır (Bloom & Canning, 2008). Bu nedenle
emeklilik dönemine kadar birey, her yaĢta daha yüksek oranda tasarruf
yapma eğiliminde olacaktır. Kısaca, emeklilik dönemi boyunca yapılan
tüketim harcamaları, çalıĢma hayatı boyunca elde edilen tasarruflarla
finanse edilecektir (Fuentes et al., 2001). Bu nedenle, sağlığa bağlı olarak
artan yaĢam beklentisi, bireylerin tasarruflarını ve yatırımlarını
artırmalarına yol açacaktır.
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EKONOMĠK BÜYÜME TEORĠLERĠ VE SAĞLIK
Sağlık faktörünün sahip olduğu temel özellikler ve ekonomi
üzerindeki etkileri, büyüme modelleri içinde sağlığın önemini ve rolünü
göstermektedir. Dolayısıyla beĢerî sermayenin bir unsuru olan sağlık
faktörünün, ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ön plana çıkması
zamanla bu alanda yapılan çalıĢmaların artmasına neden olmuĢ,
böylelikle sağlık faktörü ekonomik büyüme teorileri içinde yer almaya
baĢlamıĢtır. Bu noktadan hareketle; çalıĢmanın bu kısmı Neoklasik
Büyüme teorileri için yapılan genel sınıflama dikkate alınarak sırasıyla
sağlık faktörünün detaylı olarak anlatılmasına ayrılmıĢtır.
NEOKLASĠK BÜYÜME TEORĠLERĠ VE SAĞLIK
Neoklasik büyüme teorileri kapsamında, Solow (1956) ve Swan
(1956) tarafından geliĢtirilen Solow Modeli, Mankiw, Romer ve Weil
(MRW) tarafından bu modele beĢerî sermaye unsurlarının dahil
edilmesiyle oluĢturulan Genişletilmiş Solow Modeli ve Ramsey (1928),
Cass (1965) ve Koopmans (1965) tarafından geliĢtirilen Sonsuz Ufuk
Büyüme Modeli sağlık faktörü açısından ele alınmıĢtır.
Neoklasik büyüme teorisinin temel varsayımları aĢağıdaki gibidir
(Kibritçioğlu, 1998):
- Piyasalarda tam rekabet mevcuttur.
- Ölçeğe göre sabit getiri geçerlidir.
- Sermaye, azalan marjinal verimliliğe sahiptir.
- Bağımsız tasarruf fonksiyonu yoktur. Yani, tasarruf yatırım oranı
eĢitliği olduğu kabul edilir.
- Faktörler arası ikame söz konusu değildir.
- Teknoloji, dıĢsal bir faktördür.
- Nüfus, dıĢsal bir faktördür ve sabit bir hızla artar.
- Uzun dönemde hükümet politikalarının etkisi zayıftır.
- Cobb-Douglas üretim fonksiyonu geçerlidir.
Cobb-Douglas üretim fonksiyonu yardımıyla Neo-klasik Büyüme
fonksiyonu,
Y=AKαL1-α

2.1
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Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Formülde yer alan Y, çıktı düzeyini; K,
sermaye stokunu; L, iĢgücü miktarını ve A, teknolojiyi temsil etmektedir.
Sırasıyla; α, sermayenin marjinal verimliliğini, 1-α, iĢgücünün marjinal
verimliliğini göstermektedir.
Solow Büyüme Modeli ve Sağlık
Solow Büyüme Modeli‘nde; iktisadi büyümeyi etkileyen faktörler,
nüfus artıĢı ve teknolojik geliĢme olarak belirlenmekte olup, modelde
dıĢsal değiĢkenler olarak yer almaktadır. Modele göre, iĢgücü baĢına
sermaye arttığında iĢçi baĢına çıktı miktarı da artar. Sermayenin azalan
marjinal getiriye sahip olduğu varsayımından hareketle, iĢçi baĢına
sermaye miktarı artarken, iĢgücü baĢına çıktı miktarı azalan miktarda
artar. Uzun dönemde denge noktası, iĢgücü baĢına sermaye miktarının ve
buna bağlı olarak iĢgücü baĢına çıktının değiĢmediği noktada gerçekleĢir.
Bu denge noktasına durağan durum adı verilir. Kısaca durağan durumda,
iĢçi baĢına sermaye ve iĢçi baĢına çıktı değiĢmeyen belli bir düzeyde
dengeye gelir (Taban et al., 2013). Uzun dönem dikkate alındığında ise,
gerçekleĢtirilecek kamu yatırımları, kiĢi baĢına gelir ve kiĢi baĢına
sermaye oranı üzerinde etkili olurken; reel hasıla artıĢını etkilemez.
Modelde dıĢsal olarak meydana gelen teknolojik geliĢme, sermayenin
azalan verimliliği üzerinde geciktirici etkiye sahiptir (Solow, 1957).
Nüfus ve teknolojik geliĢme ise, hasıla büyüme oranı üzerinde pozitif etki
yaratır. Nüfus da teknolojik geliĢme gibi modelde dıĢsal bir değiĢken
olarak yer alır ve sabit bir büyüme hızına sahiptir.
Durağan durum sermaye stokunun temel belirleyicilerinden birisi,
tasarruflardır. Tasarruf oranı yüksek olan bir ekonomide, durağan durum
sermaye stoku büyük olur (Solow, 1956). Buna paralel olarak, çıktı
düzeyi de yüksek olacaktır. Tasarruf oranlarının düĢük olduğu bir
ekonomide de tersi gerçekleĢecektir. Tasarrufların belirtilen pozitif etkisi,
durağan durum denge noktasına ulaĢılıncaya kadar devam eder (Mankiw
et al., 1982). Bu noktadan sonra tasarruflar üzerinde etkiye sahip değildir.
Kısaca, tasarruf artıĢlarının büyüme üzerindeki etkisi geçicidir.
Solow büyüme modelinde, yakınsama hipotezi geçerlidir. Yakınsama
hipotezi, ülkelerin aynı teknoloji seviyesinde olduğu ve bu seviyenin
değiĢmediği durumda, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin uzun dönem
reel büyüme oranlarının aynı değere ulaĢacağı ve bu değerin de sıfır
olacağının kabul edilmesi Ģeklinde tanımlanmaktadır (Barro & Sala-i
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Martin, 1992). Yakınsama süreci, faktör donanımı farklı olan geliĢmiĢ ve
geliĢmekte olan ülkeler arasında, faktör getirileri göz önünde
bulundurularak hareket edilmesi sonucunda gerçekleĢir. Sermaye,
geliĢmiĢ ülkelerden nispeten getiri oranı yüksek olan geliĢmekte olan
ülkelere kayar. Uluslararası faiz haddi farklılıkları da bu hareketliliğe
destek olur. Sermaye hareketliliği, uluslararası faiz haddi farklılığın
ortadan kalkmasına ve ülkelerin reel büyüme oranlarının sıfıra
ulaĢmasına yol açar ve böylece birbirlerine yakınsar. Diğer bir deyiĢle;
yakınsama hipotezine göre sermayenin iĢgücünden daha hızlı arttığı bir
ekonomide faiz hadleri düĢer (Taban et al., 2013). GeliĢmekte olan
ülkeler, geliĢmiĢ ülkelerden daha hızlı büyür ve bu süreç sonunda er ya da
geç ülkeler arasındaki söz konusu fark kapanır.
Solow Modeli‘nde sağlık faktörü, doğrudan büyüme fonksiyonun
içerisinde yer almamasına rağmen, modelde büyümenin temel
belirleyicileri arasında yer alan nüfus üzerinde etkiye sahiptir. Sağlık;
doğum ve ölüm oranları açısından nüfusun temel belirleyicisi
konumundadır. Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi sağlık, bireylerin
tasarrufları kararları üzerinde etkisi olan unsurlardan birisidir. Solow
modelinde geçici de olsa ekonomik büyümeye yol açan tasarrufların,
iĢgücünün sağlık düzeyi ile iliĢkili olması dolaylı olarak sağlık unsurunun
modelde yer aldığının göstergesidir.
GeniĢletilmiĢ Solow Modeli
GeniĢletilmiĢ Solow Modeli, Solow Büyüme Modeli‘ne beĢeri
sermayenin dâhil edilmesi ile oluĢturulmuĢtur. BeĢeri sermaye,
baĢlangıçta sadece eğitim olarak modelde yer almıĢtır. MRW
yaklaĢımında ise; beĢeri sermaye modele, hem eğitim hem de sağlık
sermayesi Ģeklinde dâhil edilmiĢtir. Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
kullanılarak oluĢturulan bu model Ģu Ģekildedir;
Y=KαEβXψ(AL)1-α-β-ψ

2.2

Denklemde yer alan Y, reel çıktıyı; K, fiziksel sermaye stokunu; E,
eğitim sermayesi stokunu; X, sağlık sermayesi stokunu; L, iĢgücünü ve
A, etkin emek teknoloji düzeyini temsil etmektedir. Denklem, iĢçi baĢına
Ģeklinde düzenlendiğinde,
y=kαeβxψ
formuna gelmektedir.

2.3
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S. Knowles ve P. D. Owen (1995), eğitim ve sağlık sermayesi dahil
edilerek geniĢletilen modeli kullanarak yaptıkları çalıĢmada, yukarıda
belirtilen üretim fonksiyonunu oluĢturmuĢlardır. Eğitim sermayesini
temsilen, okullaĢma oranı; sağlık sermayesini temsilen yaĢam beklentisi
değiĢkenleri modele dâhil edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, yaĢam
beklentisi ile kiĢi baĢına gelir arasında güçlü ve anlamlı bir iliĢkinin
olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır (Knowles & Owen, 1995,).
Sonsuz Ufuk Büyüme Modeli
Ramsey (1928), Cass (1928) ve Koopmans (1928) tarafından
oluĢturulan RCK Modeli olarak da adlandırılan Sonsuz Ufuk Modeli‘nde,
standart Neoklasik Büyüme Modeli‘nin temel varsayımları geçerlidir.
Solow Büyüme Modeli‘nden temel farkı, RCK Modeli‘nde tasarrufların
içselleĢtirilmesidir. RCK Modeli kullanılarak, ekonomideki sağlık
durumunun ölçümü için alternatifler geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ġlk
olarak, sağlık faktörü modele dıĢsal bir değiĢken olarak dahil edilirken;
sonrasında ise içsel olarak yer almıĢtır.
Sağlığın DıĢsal DeğiĢken Olduğu Sonsuz Ufuk Modeli
Modelde dıĢsal olarak alınan iyi sağlık, durağan durum çıktı ve
ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Temel varsayımlar
dahilinde, her iĢçi bir birim emek arz etmektedir. Hane halkı faydasını,
firmalar kârlarını maksimize etmeyi amaçlamaktadır. Hane halkı
açısından modele bakıldığında, hane halkı içerisinde çalıĢabilen sağlıklı
bireyler ve iĢgücüne katılamayan bireyler bulunmaktadır. Toplam
nüfustan, çalıĢan (sağlıklı) nüfus çıkarıldığında sağlıklı olmayan nüfus
miktarı belirlenmektedir. Toplumun sağlık durumu, ortalama sağlık
düzeyi ile ifade edilmektedir. Ortalama sağlık düzeyi; sağlıklı nüfusun,
toplam nüfusa bölünmesiyle elde edilmektedir ve sabit kabul
edilmektedir. Buna bağlı olarak, sağlıklı nüfusun ve toplam nüfusun
büyüme hızları aynıdır. Hane halkı fayda fonksiyonu ele alındığında;
sağlıklı bireylerin elde ettiği gelirin, sağlıklı bireylerin tüketimini
içerirken aynı zamanda sağlıklı olmayan hane halkı üyelerinin de
tüketimini içerdiği görülmektedir. Sağlıklı olmayan hane halkı üyesinin
tüketimi ya tasarruflar ya da sağlıklı üyelerin gelirleri ile
karĢılanmaktadır. Bu durum; fayda fonksiyonun sağlıktan bağımsız
olduğu sonucunu ortaya çıkarır.
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Kâr maksimizasyonunu hedefleyen firmalar açısından modele
bakıldığında ise, tam rekabet piyasasında mal üretimi yapan firma dikkate
alınmaktadır. Kapalı ekonomi ve devletin müdahalesinin olmadığı
varsayımları altında, firma üretim fonksiyonu Ģu Ģekildedir;
Y=Kα.N11-α,0<α<1

2.4

K, toplam sermaye stokunu ve N1, sağlıklı iĢçileri ifade etmektedir.
Üretim fonksiyonunun, iĢçi baĢına Ģeklinde düzenlenmiĢ formu, aĢağıda
yer almaktadır (Muysken et al., 1999). h, ortalama sağlık düzeyini ifade
eder. Yani; sağlıklı nüfusun, toplam nüfusa oranıdır. k; toplam sermaye
stokunun, toplam nüfusa oranıdır.
y=kα.h1-α

2.5

RCK Büyüme Modeli‘nde; mükemmel sağlık düzeyi, h değerinin 1‘e
eĢit olduğu durumda gerçekleĢir. Durağan durum denge seviyesinde; kiĢi
baĢına tüketim ve kiĢi baĢına sermaye stoku, mükemmel sağlık
düzeyindeki denge seviyesinden düĢüktür. DıĢsal bir Ģekilde meydana
gelen ortalama sağlık düzeyi (h) artıĢı; kiĢi baĢına tüketim, kiĢi baĢına
sermaye stoku ve kiĢi baĢına çıktı düzeyinde artıĢa yol açacaktır. Bu
durum, Solow Modeli‘ndeki verimlilik artıĢı kaynaklı büyüme ile aynı
Ģekilde gerçekleĢmektedir. Temel fark, RCK Modeli‘nde verimlilik
açısından sağlığın üst limiti olarak mükemmel sağlık düzeyinin
belirlenmiĢ olmasıdır (Muysken et al., 1999).
Genel olarak modele bakıldığında; dıĢsal verimlilik değiĢkeni olarak
ortalama sağlık düzeyi ele alındığında, Solow Modeli‘nde yer alan
koĢullu yakınsamanın geçerli olduğu görülmektedir. Dikkat edilmesi
gereken nokta, gerçek hayatta ortalama sağlık düzeyinin ne sabit ne de
dıĢsal olduğudur. Sağlık düzeyi ve gelir birbirini etkilemektedir. Bu
durum; sağlığın büyüme modelinde, içsel olarak yer alması gerekliliğini
ortaya çıkarmaktadır.
Sağlığın Ġçsel DeğiĢken Olduğu Sonsuz Ufuk Modeli
Sağlığın içsel değiĢken olarak kabul edildiği Sonsuz Ufuk Modelinde
sağlık faktörü, sağlık harcamaları aracılığıyla yer almaktadır. Sağlık
harcamaları, sağlığın iyileĢtirilmesi ve bunun sürdürülebilmesi için
kullanılan bir değiĢkendir. Bu harcamalar, tedavi edici ve/veya koruyucu
sağlık harcamaları niteliği taĢır ve her ikisinin de yapılması
kaçınılmazdır. Bunun nedeni, belirtilen sağlık harcamalarının
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gerçekleĢmediği durumda, iĢgücü katılımcısı olan sağlıklı iĢgücünde sabit
bir düĢüĢ olmasıdır. Modelde, sağlık harcamalarının olmadığı durumda,
sağlıklı iĢgücünde v oranında düĢüĢ gerçekleĢeceği varsayılır. Bu oran,
sağlık sorunu/hastalık nedeniyle iĢgücü piyasasında meydana gelen
azalıĢı ifade ederken, ölümü içermemektedir. Kısaca; v, ne ölüm oranı ne
de ölüm oranına katkıdır. Sağlıklı iĢgücünün birikim fonksiyonu, Ģu
Ģekilde gösterilmektedir (Muysken et al., 1999).
N1=ζXβN11-β-(v-n)N1, 0<α<1

2.6

(v-n)=sağlıklı iĢçi oranı
n= nüfusun büyüme oranı
X, toplam sağlık harcamalarını ifade etmektedir. Sağlık harcamaları,
sağlıklı iĢgücünün azalıĢını durdurur ya da yavaĢlatır. Ortalama sağlık
durumunu, optimal düzeye taĢıma üzerinde etkilidir. ζ, verimlilik
parametresidir. Sağlıklı iĢgücünü ifade eden N1, toplam nüfusa bağlı
olduğu kadar koruyucu ve tedavi edici sağlık harcamalarına da bağlıdır.
Bunun nedeni, sağlık harcamalarının hem sağlıklı iĢgücünün sağlığını
devam ettirmesi hem de hastalanması durumunda tedavi edilerek tekrar
sağlığına kavuĢması açısından önemli bir faktördür.
Sağlık harcamalarının önemi, sağlıklı iĢgücünün birikim fonksiyonu
dikkate alınarak gösterilebilmektedir. Sağlık harcaması X, sıfır olursa
yani hiç sağlık harcaması yapılmazsa, sağlıklı iĢgücü (N1), belli bir
oranda sürekli azalmaya uğrayacak ve zamanla sıfırlanacaktır. Buna bağlı
olarak, sağlıklı iĢgücü tarafından gerçekleĢtirilen üretim de son
bulacaktır. Hane halkı açısından sağlık harcamalarının gerekliliğinin
temel sebebi, daha sağlıklı iĢgücünün üretime daha yüksek oranda katkı
sağlayarak refah seviyesinin artmasında öneli rol üstlenmesidir. Söz
konusu olumlu etkilerin yanı sıra sağlık harcamalarının olumsuz etkileri
de mevcuttur. Zira bireyin sağlığını korumak ve iyileĢtirmek için
gerçekleĢtirdiği sağlık harcaması; diğer tüketimlerini ertelemesine yol
açar. BaĢka bir deyiĢle, hane halkı söz konusu iki durum arasında tercih
yapmak zorunda kalır. Sağlık harcamalarının hane halkının davranıĢları
üzerinde doğrudan etkisi bulunmasına rağmen, firmaların davranıĢları
üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. Ancak sağlık, iĢgücü ve sermayenin
marjinal verimliliği üzerinde etkilidir. Bu nedenle, faiz ve ücret oranları
açısından sağlık harcamalarının etkisinin bilinmesi önem arz etmektedir.
Piyasa dengesi dikkate alındığında ise sağlık ile sağlık harcaması arasında
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negatif bir iliĢkinin olduğu görülmektedir. Sağlığın kötü olduğu durumda
yani sağlık düĢtüğünde, sağlık harcaması artar. Bunun nedeni, sağlık
harcamalarının üretim faktörü olan iĢgücü yatırımı niteliğinde olmasıdır.
Genel olarak değerlendirildiğinde; Modelde sağlık açısından elde
edilen çıkarımlar Ģu Ģekilde ifade edilebilir (Muysken et al., 1999): i)
Verimlilik esaslı gerçekleĢtirilen sağlık hizmetlerindeki artıĢ, sağlığın
geliĢmesine yol açar. Bu durum hem sermaye birikimi hem de tüketimin
artmasına neden olur. ii) Sağlıktaki düĢüĢ oranı, negatif baskıcı bir güce
sahiptir. Çünkü düĢüĢ oranı yükseldikçe, hasta iĢçi sayısının arttığı
anlaĢılmaktadır. Bu durum; tüketim, çıktı ve sermaye üzerinde de
doğrudan negatif etkiye sahiptir. iii) Daha yüksek nüfus artıĢ oranı, sağlık
harcamaları üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Bunun nedeni, verimlilik
artıĢına yol açmasıdır. RCK modelindeki mükemmel sağlık durumunda
nüfus artıĢı, tüketimi olumsuz etkiler. Buna karĢın ortalama sağlık oranı,
pozitif etkiye sahiptir.
SONUÇ
Ülkelerin temel ekonomik hedeflerinden birisi, istikrarlı bir ekonomik
büyümenin sağlanmasıdır. Kısaca, gayrisafi yurtiçi hasıla artıĢı olarak
tanımlanan ekonomik büyümenin temel belirleyicileri, üretim
fonksiyonunda yer alan üretim faktörleridir. Söz konusu üretim faktörleri,
küreselleĢme ve değiĢen ekonomik koĢullara bağlı olarak zaman
içerisinde kapsam geliĢimi ya da değiĢimine uğramıĢlardır. En temel
değiĢiklik, sermaye faktöründe kendini göstermiĢtir. 19.yy‘a kadar sadece
fiziksel sermaye olarak nitelendirilen sermaye kavramı beĢeri sermaye
unsurunu içerecek Ģekilde geniĢletilmiĢtir. Bireyin bilgi, beceri, tecrübe
ve sağlık düzeyini ifade eden beĢeri sermaye, ekonomik büyümenin temel
unsurlarından biri haline gelmiĢtir. BeĢeri sermaye, ilk zamanlarda eğitim
unsuru dikkate alınarak ele alınsa da zaman içerisinde diğer temel unsur
olan sağlıkta ekonomik büyüme modellerinde yer almaya baĢlamıĢtır.
Genel olarak bakıldığında beĢerî sermayenin unsurlarından biri olan
sağlık, iĢgücü verimliliği, emek arzı, eğitim ve yatırımlar aracılığıyla
ekonomi üzerinde etkisini göstermektedir (Suhrcke et. al., 2005). Söz
konusu unsurlar, sağlığın ekonomik büyüme modellerinde yer almasını
sağlayan kanalları oluĢturmaktadır.
Ekonomik büyüme modelleri, neoklasik ve içsel büyüme modelleri
olmak üzeri iki grupta toplanmaktadır. Neoklasik büyüme modellerinin
temelini Solow Büyüme Modeli oluĢturmaktadır. Sağlık, Solow Büyüme
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Modelinde doğrudan üretim fonksiyonu içerisinde yer almamaktadır.
Ancak büyümenin temel belirleyicisi olan nüfus ve kısa dönem ekonomik
büyüme sağlayabilen tasarruflar üzerinde etkiye sahiptir. Buna karĢın
sağlık, GeniĢletilmiĢ Solow Modeli‘nde beĢeri sermaye kapsamında
üretim fonksiyonuna dahil edilmiĢtir. RCK Büyüme Modelinde de önce,
sağlık dıĢsal ardından içsel bir faktör olarak modele dahil edilmiĢtir.
Genel olarak sağlık, ekonomik büyüme modelleri içerisinde yer aldığı
konum ne olursa olsun büyüme üzerinde etkili bir faktör olduğu
görülmektedir.
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GĠRĠġ
Temporomandibular eklem (TME), insan vücudunun en karmaĢık
eklemi olup, çiğneme kasları, baĢ ve boyun çevresi kaslar, ligamentler,
diĢ, yanak, dudak ve tükrük bezlerinden oluĢan stomatognatik sistemin
bir parçasıdır (Özcan, 2005). Bu eklem dıĢ kulak yolunun hemen önünde,
temporal kemiğin altındaki mandibular fossa ile mandibula kondili
arasında yer alan, morfolojik olarak kiĢiden kiĢiye ve aynı kiĢide sağ ve
sol eklemlerin birbirlerine göre değiĢkenlik gösterdiği, diartrodial,
menteĢe ve kayma hareketi yapan, kayma eksenli bileĢik bir eklemdir
(OdabaĢ ve Arslan, 2008). Sinovyaldir (Waldron, 2009). Eklemin
kayganlaĢtırıcılığında, sinovyal membran, sinovyal sıvı, disk ve eklem
yüzeylerini örten fibrokartilaj (eklem kıkırdağı) rol oynar. Bir taraftan
artiküler ve sinovyal dokuların yüzey yapılarının kombinasyonu, diğer
tarafta etkin bir kayganlaĢtırma mekanizması, bu doku yüzeylerinin
önemli bir direnç göstermeden hareket etmelerini sağlar (Yaltırık vd.,
2017).
Temporomandibular bozukluklar, fasiyal travma nedeniyle veya
diĢlerde yanlıĢ tedavi ve uygulamalar sonucunda görülebilir. Belirtileri
heterojendir, değiĢkendir ve çok faktörlü bir kökene sahiptir.
Temporomandibular eklemi, masticator kaslarını veya her ikisini de
etkileyebilir. Temporomandibular bozukluklar, en sık preauricular
bölgede ve ⁄veya çiğneme kaslarında lokalize ağrı, çene hareketlerinde
anormallikler, hareketler sırasında klik ve ⁄ veya krepit gibi eklem sesleri
gibi birçok semptomla ortaya çıkabilir (Manfredini vd., 2011), internal
disk düzensizliklerinden osteoartrite kadar değiĢik gösterebilir. American
Academy of Orofacial Pain ve International Headache Society birlikte
yaptıkları bir çalıĢmada, temporomandibular bozuklukları; çiğneme
kaslarına ait rahatsızlıklar, temporomandibular eklem raharsızlıkları,
kronik mandibular hipomobilite ve geliĢim bozuklukları ana baĢlıklarıyla
sınıflandırmıĢlardır (Okeson, 2013; Ramos-Remus, 1997; OdabaĢ ve
Arslan, 2008). Ankilozan spondilitte temporomandibular eklem tutulumu
görülebilir (Ramos-Remus, 1997). Bu oluĢum lokal ağrıya ve dental
maloklüzyona yol açabilir. Servikal disfonksiyon ve atlantoaksiyel
dislokasyon temporomandibular tutulumu ilerletir. Temporomandibular
eklem tutulumunun sıklığının hastalık Ģiddeti ile iliĢkili olduğu iddia
edilmektedir (Rodoplu, 2006). Temporomandibular bozuklukların
tedavisi, çene çıkıklarını elle tedavi eden eski Mısırlılarla baĢlamaktadır.
MÖ beĢinci yüzyılda Hipokrat, günümüzde kullanılan tekniklere çok
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benzeyen mandibular çıkıkları azaltmaya yönelik manuel bir yöntem
tanımlamıĢtır (McNeill, 1997).
Osteoartritler ya da dejeneretif artritler temporomandibular eklemlerde
en sık karĢılaĢılan artrit tipidir. Bu çalıĢmada, 2018 kazı sezonunda Olba
Akropolisi‘nde bulunan ve Roma Dönemi‘ne tarihlenen bir erkek bireyde
saptanan
temporomandibular
osteoartrit
eklem
rahatsızlığı
değerlendirilmiĢ ve bu lezyonun Eski Anadolu toplumlarında görülme
oranları araĢtırılmıĢtır.
Roma Dönemi’nde Olba
Eski Çağ‘da Cilicia (Kilikia), Anadolu‘nun Doğu Akdeniz kıyı
bölgesinden oluĢmakta, bölge, Ovalık ve Dağlık Cilicia olarak ikiye
ayrılmaktadır. Dağlık Cilicia‘nın sınırları Coracesium‘dan (Alanya)
Pompeiopolis‘e (ViranĢehir) kadar uzanmakta; Ovalık Cilicia‘nın sınırları
ise batıda Pompeiopolis‘ten baĢlayarak doğuda Alexandriaminor‘a
(Ġskenderun) ulaĢmaktadır. Cilicia, stratejik konumu ve topografik yapısı
ile birlikte sahip olduğu doğal kaynakları bakımından tarih boyunca
jeopolitik olarak önemini korumuĢ ve sürekli yerleĢime sahne olmuĢtur
(Akçay ve Erdem, 2016).
Eskiçağda Dağlık Kilikia (Cilicia Tracheia) olarak adlandırılan
bölgenin doğu kesimi bugün Mersin‘in Erdemli ve Silifke ilçelerini
kapsar. Çukurova‘nın uçsuz bucaksız düzlüklerine sahip Ovalık
Kilikia‘ya karĢılık, bu bölge Torosların giderek kıyıya yaklaĢtığı kayalık
bir yeryüzü yapısı sergiler. Buna karĢılık, Torosların kıyıdan hızla
yükselerek yaklaĢık 1000 metre yükseltiye eriĢtiği iç kesimlerde ise
kireçtaĢı kayalıkların arasında oluĢan vadilerde karasal yerleĢim
merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerden biri olan Olba (Uğuralanı),
verimli ovaya hâkim akropolis ile çevresindeki çeĢitli görkemli anıtlara
sahip antik bir yerleĢim merkezidir (Erten vd., 2014). Olba antik kent
yerleĢimi, Olba territoriumu sınırları içinde, denizden ortalama 1100 m.,
bulunduğu düzlükten yaklaĢık 50 m. yükseklikteki akropolis ve
çevresindedir. Akropolis doğudan ve batıdan iki vadi ile sınırlandırılır ve
bu vadiler güneye doğru daha geniĢ bir vadi tabanında, ġeytan Deresi
olarak adlandırılan derin bir vadi ile birleĢir. Akropolis‘in kuzey
kesiminde ise, çok daha farklı bir görünüm söz konusudur. Düzlük ve
tarımsal etkinliğe uygun arazi yapısı dikkati çeker. Olba dinsel yapıları;
su kemerleri, nymphaeum, sarnıçlar, tiyatro, konutlar gibi kamusal
yapıları, sur duvarları ve kulelerden oluĢan savunma kuruluĢları ile Roma
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Dönemi‘nde yaĢayan bir kent niteliğindedir. Ayrıca, çeĢitli tiplerdeki
mezarlar kentteki nüfusun kanıtıdır. Olba-Diocaesarea (Uzuncaburç)
Helenistik Dönem‘den (II. ve III. yüzyıllar) beri getirdiği dinsel ve
yönetsel merkez olma özelliğini Roma Dönemi‘nde de bir ölçüde
korurken, Olba günlük yaĢamla, tarımsal etkinlik ve üretimle ilgili bir
kent özelliği taĢmaktadır (Zorlu, 2017).
Olba‘da Kalkolitik, Tunç ve Demir Çağ‘a ait arkeolojik veriler ele
geçirilmiĢtir. Olba‘da bulunan Mazaeus dönemine ait sikke, Olba
Akropolisi‘nin bulunduğu stratejik konumun MÖ 4. yüzyılın 3.
çeyreğinde Persler; Makedon sikkeleriyle de MÖ 4. yüzyılın son
çeyreğinde Makedon‘lar tarafından tanındığı, onların kullandığı ana
güzergâhlar üzerinde yer aldığı ve belki de burada bir tahkim edilmiĢ
yerleĢimin bulunduğu önerilebilir. Yine sikkelerden elde edilen veriler
ıĢığında MÖ 3. yüzyılın hemen hemen bütün bir bölümünde Olba‘da
Ptolemaios varlığından söz edilebilir. Olba‘da bulunan MÖ 187-175
(Seleukos IV Philopator) ve MÖ 162-150 (Demetrios I Soter) sikkeleri
kentteki Seleukos hâkimiyetinin kesin kanıtı niteliğindedir. Siyasal tarih
ile Olba‘da ki numismatik verilerin uyumlu olması önerilen siyasal tarihi
güçlü kılmaktadır. MÖ 150 ile MÖ 1. yüzyılın ilk yarısı arasında Olba‘da
bir boĢluk dönemi yer almaktadır. Özellikle bu dönemdeki korsanlık
faaliyetleri bölge gibi Olba‘yı da etkilemiĢtir (BaĢoğlu vd., 2019).
Roma‘nın MÖ 1. yüzyılda korsanlara karĢı verdiği mücadeleler
sonucunda Cilicia‘da Roma varlığı ve gücü duyumsanmaya baĢlanmıĢtır.
Ġlerleyen süreç içinde, surla çevrili, Hellenistik Dönem‘de kulelerle
güçlendirilmiĢ bir kale yerleĢimi olan Olba, Romalı etkilerin bölgeye
girmesiyle bir kent kimliği kazanmaya baĢlamıĢtır (ġengül, 2017). Roma
Ġmparatorluk Dönemi‘nin baĢlangıcıyla bölgede geliĢecek ve etkilerini
her alanda hissettirecek ―RomalılaĢma‖ sürecinin ilk adımı MÖ 1.
yüzyılın son çeyreğinde atılmıĢtır. Bulgular Roma hakimiyetinin bölgede
sağlanıp, korsanlığın sona erdirilmesiyle canlanan, hareketlenen bir
yaĢantıyı yansıtmaktadırlar. Bu dönemle birlikte Olba‘nın kıyı
bölgesindeki liman kentleriyle iliĢkilerinin arttığı, ticaretin canlandığı,
Akdeniz dünyasında dolaĢımda olan malların ithalatı sonucu bunların
Olba‘ya ulaĢtıkları arkeolojik olarak doğrulanmaktadır (Akçay, 2019).
Hıristiyanlığın 4. yüzyılda Roma Ġmparatorluğunda resmen
tanınmasından sonra kentin bir piskoposluk merkezi olarak yaĢamını
sürdürdüğünü yapılan araĢtırmalardan anlaĢılmaktadır (Erten vd., 2014).
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Olba‘da bulunan arkeolojik veriler MS 7. yüzyılın ikinci yarısından sonra
kesilmektedir. Bu tarih Olba‘nın terkedilme tarihi olarak düĢünülebilir
(BaĢoğlu vd., 2019).
Doğu Dağlık Cilicia Mezarları arasında, lahitler, kaya mezarları,
anıtsal mezarlar (ev tipi mezarlar, kule mezar, tonozlu mezar, çokgen taĢ
duvarlı mezarlar anıtsal mezar tipi altında değerlendirilmiĢtir), kiremit
mezarlar, pithos ve urneler sayılabilir. Ayrıca Olba‘da kremasyonlara da
rastlanmıĢtır. Roma dünyasında mezar, ölünün öteki dünya için evi olarak
düĢünülüp, tasarlanmaktadır. Roma dininde mezarlar, ölen kiĢi için
―domusaeterna= sonsuz ev‖ olarak kabul edilmektedir (Akçay ve Erdem,
2016).
Materyal ve Metot
Olba Antik kentinde yapılan arkeolojik kazı çalıĢmaları T.C. Bakanlar
Kurulu kararıyla 2010 yılından itibaren Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Erten baĢkanlığında
yapılmaktadır (http://olbakazilari.com/). Olba Akropolisi‘nde yapılan
kazılar 2014 yılında baĢlamıĢ olup, bu zamana kadar akropolisin çeĢitli
yerlerinde 11 farklı sondaj açılmıĢ ve Olba Akropolisi‘nin en erken
Kalkolitik dönemde yerleĢime uğradığı anlaĢılmıĢtır. 2018 yılında yapılan
―Akropolis Zirve Sondaj 7-8-9-10-11‖ kazılarında MS 3. – 4. yüzyılda
kullanım görmüĢ bir konutun izlerine rastlanmıĢtır. Konutun dıĢ duvar
sırasının dıĢında, ancak konuta organik olarak bağlı ana kaya kütlesinin
dibinde üç mezar tespit edilmiĢtir. Akropolis Zirve Sondaj 10 açmasında
bulunan bu üç mezardan inhumasyon gömü geleneği ile direkt toprağa
gömülmüĢ 7 birey ele geçirilmiĢtir. Ġskeletlerin gerekli temizlik ve
onarım iĢlemleri Hacı Bayram Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü‘nde yapılmıĢ, bu iskeletlerin antropolojik analizi 2019 yılında
yayımlanmıĢtır (BaĢoğlu vd., 2019). YaĢları ve cinsiyetleri belirlenen7
bireyin1‘i fetüs (%14,29), 2‘si bebek (% 28,57), 2‘si çocuk (% 28,57), 1‘i
erkek (% 14,29) ve 1‘i de cinsiyeti saptanamayan birey (% 14,29) olarak
bulunmuĢtur. ÇalıĢma materyalimizi Mezar 3‘te bulunan 33-35 yaĢları
arasında bir erkek bireyde (Mezar 3A) saptanan temporomandibular
osteartrit lezyonu oluĢturmaktadır (Resim 1). Temporomandibular
eklemlerde osteoartritin teĢhis edilmesinde, eburnasyon (kemik
yüzeylerinin birbirine sürtünmesi sonucu oluĢan parlaklaĢma), osteofit
(eklem yüzeyleri üzerinde marjinal ve yeni kemik oluĢumu), porozite
(gözenekli yapı) ve eklem konturunda değiĢim gibi kriterlere bakılmıĢtır
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(Ortner ve Putschar, 1985; Hodges, 1991; Buikstra ve Ubelaker, 1994;
Waldron, 2009; Rando ve Waldron, 2012).

Resim 1. Olba temporomandibular osteoartrit örneği

Bulgular ve Değerlendirme
2018 yılında Olba Akropolis Zirve Sondaj 10 açmasının içindeki ana
kaya kütlenin kuzeye bakan kısmında bulunan Mezar 3‘te düzensiz ancak
diğer mezarlara göre büyük taĢlar ters ―U‖ Ģeklinde örülerek bir boĢluk
oluĢturulmuĢ, bu boĢluğun içine 33-35 yaĢları arasında bir erkek birey
yerleĢtirilmiĢtir. Bireye ait kemikler özellikle bel omurlarından itibaren
tahrip olmuĢtur. Mezarda herhangi bir arkeolojik buluntuya
rastlanmamıĢtır. Ortalama 165,50 cm. boy uzunluğuna sahip bu bireye ait
iskelet kalıntıları paleopatolojik lezyonlar için araĢtırıldığında, bireyde
enfeksiyonel rahatsızlıklardan (sağ ulnada olecranonun altında) kemik
iliği iltihabı (osteomyelit), uzun kemiklerde kemik zarı iltihabı
(periostitis), omurlarda osteoartrit, sağ 1. metacarpalde travma (kırılma ve
kaynaĢma) ve temporomandibular osteoartrit saptanmıĢtır. DiĢler ve
çenelerde ise çürük, diĢtaĢı, az düzeyde alveol kaybı, aĢınma gibi
patolojik lezyonlar mevcuttur (BaĢoğlu vd., 2019). Özellikle 1. ve 2.
daimi molarlarda aĢınma dereceleri ileri düzeydedir. ÇalıĢma
materyalimizi oluĢturan temporomandibular eklem osteoartriti, 33-45
yaĢları arasındaki bu erkek bireye (Mezar 3A) ait kafatasında sol tarafta
mandibulanın kafatasıyla eklem yaptığı bölgede ve sol mandibula
kondilinde gözlenmiĢtir. Her iki bölgede porotik yapılar, deformasyon ve
osteofitik çıkıntılar mevcuttur. Mandibulanın sadece sol kondili
korunmuĢtur.
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Temporomandibular eklem hastalıkları eklemin kendisine ait
patolojilerden oluĢabileceği gibi, çiğneme kaslarına ait rahatsızlardan da
kaynaklanabilir (Özcan, 2005). Temporomandibular eklemler spesifik
olmayan enflamatuar sistemik hastalığa veya lokalize dejeneratif eklem
değiĢikliklerine diğer artrit türlerinden daha fazla maruz kalır (Mayne ve
Hatch, 1969). Osteoartritler ya da dejeneretif artritler temporomandibular
eklemlerde en sık karĢılaĢılan artrit tipidir. YumuĢak, yıpranmıĢ ve
incelmiĢ olan artiküler kıkırdakta ilerleyici yıkım ve kayıplarla
karakterizedir (de Souza vd., 2012). Patolojisi, ilerleyici kıkırdak
bozulması, subkondral kemikte değiĢimler ve sinovyal dokuda kronik
enflamasyon ile karakterizedir (Wang vd., 2015). Alt çene kolunun
kafatasıyla eklem yaptığı yüzeyde görülen tahribat, temporomandibular
artrit olarak tanımlanır. Tek ya da iki taraflı olan bu eklem sorunu,
beslenme sırasında alt çenenin yanlara ve aĢağı/yukarı hareket etmesini,
yani çiğneme iĢlevini yapmasını sınırlar (Özbek, 2004). DiĢler ile sert
dokular arasındaki uyumsuzluk, temporamandibular eklemde ve alt
çeneyi kaldıran (elevatör) kaslarda gerilmelere sebep olmakta,
temporamandibular eklem üzerindeki kuvvetler diske iletilmekte, bunun
sonucunda ―internal‖ düzensizliklere sebep olabilmekte ve böylece
―osteoartirit‖ meydana gelebilmektedir (OdabaĢ ve Arslan, 2008).
Mandibular kondil ve mandibular fossanın yüzeylerinde değiĢime neden
olan osteoartrit, genellikle eklemin aĢırı yüklenmeye verdiği yanıttır.
Temporomandibular eklem ağırlık taĢıyan bir eklem değildir, ancak
parafonksiyonel aktiviteler sırasındaki stres bazı hastalarda benzer
dejeneratif değiĢikliklerin olmasına katkıda bulunur (OdabaĢ ve Arslan,
2008; Ersin, 2012). Temporomandibular eklem artritinin etiyolojisi
multifaktöriyeldir yani bu lezyon birçok sebebe bağlı olarak geliĢebilir.
Nedenleri arasında; parafonksiyonel aktiviteler, akut veya kronik travma,
internal düzensizlikler (Yaltırık vd., 2017), diĢlerdeki aĢınma, çenenin
çeĢitli yönlerdeki hareketini sağlayan ligamentlerdeki yırtılma (Özbek,
2004) sayılabilir. Akut veya kronik travma ve internal düzensizlik
sekonder osteoartrit için en yaygın sebeptir. Genellikle 20-40 yaĢ arası
görülebilir. Primer dejeneratif artrit genellikle yaĢlı bireylerde görülür
(OdabaĢ ve Arslan, 2008; Ersin, 2012). Çıkık oluĢumunun da
temporomandibular eklem osteoartritinin geliĢimi ile yakından iliĢkili
olduğunu gösteren çalıĢmalar mevcuttur (Gallo, 2005). Dejenerasyonların
oluĢumunda yaĢın da etkili olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra
fonksiyonel stres ve mekanik yüklenme (Hodges, 1991), parafonksiyonlar
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yani uyku sırasında diĢ gıcırdatması gibi, dengesiz diĢ yüzeyi,
maloklüzyon, mikro travmalar ve makro travmalar (de Souza vd., 2012),
tümör oluĢumu (Nakano vd., 2010) temporomandibular eklemlerde
osteoartritin oluĢum nedenleri arasında sayılmaktadır.
Osteoartrit en sık olarak diskin iç düzensizliğine tepki olarak geliĢir.
Yaygındır ve değiĢiklikler diğer eklemlerde olduğu gibi aynıdır. DiĢlerini
alet olarak kullanan kültürlerde sıklıkla ortaya çıktığı ve ayrıca ileri
derecede diĢ aĢınması ile iliĢkili olduğu görülmüĢtür (Waldron, 2009).
AĢınma ve temporomandibular eklem artriti arasındaki iliĢkiyi gösteren
bir çalıĢma da Avustralya'daki erken Aborjinler üzerinde yapılmıĢtır.
Temporomandibular eklemin dejeneratif artriti ile iliĢkili oklüzal
aĢınmanın derecesi ve hızı, Avustralya'daki erken Aborjinleri temsil eden
101 kafatasında incelenmiĢtir. Eklem dejenerasyonları örneklerin %
40'ını etkilemiĢ ve diĢ aĢınmasının hızı ve derecesi ile iliĢkili
bulunmuĢtur. Dejenerasyonların temporal eklem yüzeyini kondilden daha
sık
etkilediği
görülmüĢtür
(Richard
ve
Brown,
1981).
Temporomandibular eklem osteoartritinde dental fonksiyonunun
potansiyel rolü eski Ġngiliz popülasyonunda araĢtırılmıĢtır. Ġngiltere'deki
beĢ arkeolojik alandan ele geçirilen insan iskelet kalıntıları (n: 369),
temporomandibular eklem osteoartritisin varlığı ile dental fonksiyon
değiĢkenleri, özellikle antemortem diĢ kaybı ve diĢ aĢınması arasındaki
iliĢkileri değerlendirmek için incelenmiĢtir. ÇalıĢmaya en az bir sol veya
sağ TME bölgesinin bir bölümü ile 17 yaĢın üzerindeki kiĢiler dahil
edilmiĢtir. Sonuçta, diĢ aĢınması ile temporomandibular eklem
osteoartritisi arasında kayda değer bir iliĢki bulunmuĢtur (Hodges, 1991).
1900‘lü yılların baĢında soyu tükenen Kanadalı bir Eskimo (Sadlermiut)
grubuna ait iskeletler üzerinde aktivite ve osteoartrit iliĢkisi araĢtırılmıĢ,
osteoartritin erkeklerde alt üyelerde, kadınlarda temporamandibular
eklemde daha yaygın olduğu gözlenmiĢtir (ġahin, 2019).
TartıĢma ve Sonuç
Artiritik lezyonlar sadece günümüzde değil, aynı zamanda geçmiĢte
de insanları etkileyen en yaygın hastalıklardandır (Bridges, 1992).
Temporomandibular eklemlerde görülen osteoartritise Krapina ve La
Chapelle-aux-Saints Neanderthallerinde de rastlanmıĢtır. Bu durumun
nedenleri arasında, ciddi Ģiddette diĢ aĢınması, sert, Ģiddetli çiğneme ve
hatta maloklüzyon sayılabilir (Brothwell, 1981).
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Bu lezyon farklı dönemlerde farklı coğrafyalarda yaĢamıĢ eski
Anadolu toplumlarını da etkilemiĢtir (Tablo 1). Temporomandibular
osteoartritin Anadolu‘da bilinen en eski örneğine Çayönü Neolitik
(11bin) toplumunda rastlanmıĢtır (Özbek, 2004). Çayönü yerleĢim
alanının Kafataslı Bina'sından çıkarılan bir eriĢkine ait alt çenede
mandibula kondili artritik bir deformasyon göstermektedir. Mandibulanın
sadece bir kolu korunduğu için artritik değiĢmenin simetrik olup
olmadığı, kondilin eklem yaptığı fossa mandibularis bulunmadığı için,
adı geçen bölgedeki eklem yüzeyinin ne gibi bir artritik bozulma
gösterdiği bilinmemektedir. Bu tür osteoartritik değiĢmenin diĢlerdeki
aĢınmaya, çenenin çeĢitli yönlerdeki hareketini sağlayan ligamerrtlerdeki
yırtılmaya ya da temporomandibular bölgeye yönelik travmatik nedenlere
bağlı olduğu düĢünülmektedir (Özbek, 1989).
Erken Neolitik Dönemi toplumlarından Çatal Höyük‘te 43 bireyin
11‘inde (% 25,58) temporomandibular artritise rastlanmıĢtır. AraĢtırmacı,
Çatalhöyük bireylerinin ağır fiziksel strese maruz kaldığına
değinmektedir (Angel, 1971) (Resim 2).

Resim 2. Çatalhöyük temporomandibular osteoartrit örneği (Angel, 1971)

Alpagut (1979) Orta Anadolu‘da Kalkolitik Dönem‘e yaĢlandırılan
eriĢkin bir erkek bireyde bu oluĢumdan söz eder. Her iki kondilin eklem
yüzeyi de bu lezyondan etkilenmiĢtir.
Erken Tunç Çağı‘na tarihlendirilen (M.Ö. 3. binyılın ikinci yarısı /
ETÇ III) Resuloğlu (Çorum) toplumunda, temporomandibular eklem
rahatsızlığına, 80 bireyin 5‘inde (% 6,25) rastlanmıĢtır (Resim 3).
Mandibulanın ramus bölgesinde artritik düzleĢme ve gözenekleĢme
Ģeklinde kendini gösteren bu hastalık, orta yaĢlarda ya da yaĢlı grubunda
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yer olan bireyleri etkilemiĢtir. Bu durum, temporomandibular eklem
hastalığının Resuloğlu topluluğunda yaĢlılığa bağlı olarak geliĢtiğini
düĢündürmektedir (Atamtürk ve Duyar, 2010).

Resim 3. Resuloğlu temporomandibular eklem hastalığı örneği (Atamtürk ve
Duyar, 2010)

Orta Bronz Dönemi Arslantepe (Malatya) iskeletlerinde, 35-40
yaĢlarında bir erkek bireyde temporomandibular osteoartritise
rastlanmıĢtır. Temporomandibular eklemlerde artritten kaynaklanan iki
taraflı (bilateral) ankiloz oluĢumu gözlenmiĢtir (Resim 4). Aynı zamanda
çift kondil oluĢumu da mevcuttur (Alpagut, 1979).

Resim 4. Arslantepe temporomandibular orteoartrit örneği (Alpagut,1979)

Erken Demir Çağ ile tarihlendirilen Çatak (Van) bireylerinde yapılan
paleopatolojik analiz sırasında, 12 kafatasına ait 18 mandibular fossa
incelenmiĢ ve 12‘sinde temporomandibular eklem osteoartritise
rastlanmıĢtır (Resim 5). Birey bazında temporomandibular eklem
osteoartritise maruz kalanların sayısı ise 6‘dır. Cinsiyetler arasında ise bu
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rahatsızlığın dağılımı eĢit sayıdadır. Çatak iskeletlerinde görülen
temporomandibular eklem osteoartritisler, genellikle osteofit, porozite ve
eklem bölgesindeki değiĢimler Ģeklindedir. Çatak bireylerinde yaĢa bağlı
diĢ aĢınması ile temporomandibular eklem osteoartritis arasında bir
bağlantı olduğunu söylemek mümkün görülmemektedir. AraĢtırmacılar
bu lezyonun oluĢum nedeni olarak, aĢırı düzeyde mekanik yüklenmeler
yani sert diyetle beslenme olduğunu belirtmiĢlerdir (Yılmaz vd., 2014).

Resim 5. Çatak (Van) temporomandibular eklem osteoartrit örneği (Yılmaz
vd., 2014).

Lykia Bölgesi‘nin en önemli bir liman kenti olan Patara antik kentinde
(Antalya ili, KaĢ ilçesi) (2-12. yy) yapılan arkeolojik kazılar sonucunda,
Kaynak Kilise‘den gelen B62 envanter numaralı bir kadın bireyde (%
3,03, B:33, G:1) ve Kaynak Kilise Temenos alanından çıkarılan B39 ve
B40 numaralı iki erkek bireyde (% 2,08, B:96, G:2) temporomandibular
artrit lezyonu saptanmıĢtır. Toplum genelinde bu eklem rahatsızlığının
görülme oranı % 1,93‘tür (B:155, G:3) (Resim 6). AraĢtırmacılar, Patara
bireylerinin diĢlerinde en dikkat çekici özelliğin diĢ aĢınması olduğunu
vurgulamıĢlardır. Ortalama 4. derece diĢ aĢınmasının, deniz kenarında
yaĢayan bir liman toplumu için biraz fazla olduğu düĢünülmektedir. Fakat
Patara limanının önemli bir hububat deposu barındırmasının yanı sıra
hububatın sevki açısından da önemli bir merkez olduğu göz önüne
alındığında, Patara insanlarının diĢlerindeki aĢınmanın boyutu
açıklanabilir nitelikte olduğu kanaatine varmıĢlardır (Sevim Erol ve
Yener, 2015).
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Resim 6. Patara temporomandibular osteoartrit örneği (Sevim Erol ve Yener,
2015)

Bizans Dönemi‘ne tarihlendirilen Sardis bireyleri arasında 60
yaĢlarında bir erkeğe ait alt çenede sol kondilde temporomandibular
eklem osteoartriti saptanmıĢtır. Alt çenede sol kondil korunmuĢ olup kazı
sırasında sağ kondil ele geçmemiĢtir (Bostancı, 1971).
Ġstanbul Osmanlı Dönemi toplumuna ait üç bireye ait alt çene
kondillerinde osteoartrite rastlanmıĢtır. 55 ve 65 yaĢlarında iki erkek
bireye, 65 yaĢlarında bir kadın bireye ait alt çenelerde her iki kondilde bu
oluĢum gözlenirken, kadın bireyde özellikle sağ kondilde oluĢum tipiktir
(Bostancı, 1971).
Tablo 1. Eski Anadolu toplumlarında temporamandibular osteoartrit
Toplum
Çatalhöyük

Dönem
Erken Neolitik

AraĢtırıcı
Angel,1971

Çayönü
Orta Anadolu
Resuloğlu

Neolitik
Kalkolitik
Erken Tunç

Arslantepe
Çatak (Van)
Patara

Orta Bronz
Erken Demir
2-12. yy

Sardis
Ġstanbul

Bizans
Osmanlı

Özbek,1989
Alpagut,1979
Atamtürk ve Duyar,
2010
Alpagut,1979
Yılmaz vd., 2014
Sevim Erol ve
Yener, 2015
Bostancı,1971
Bostancı, 1971

Birey
43 bireyin 11‘inde (%
25,58)
1 birey
1 erkek
80 bireyin 5‘inde (%
6,25)
1 erkek
6 birey
3 birey (1 kadın, 2 erkek)
1 erkek
3 birey (1 kadın, 2 erkek)

2018 yılında Olba Akropolis Zirve Sondaj 10 açmasında saptanan ve
Roma Dönemi‘ne (MS 3. ve 4. yy) tarihlendirilen Mezar 3‘te 33-45
yaĢları arasında bir erkek bireyde (Mezar 3A), kafatasında sol tarafta
mandibulanın kafatasıyla eklem yaptığı bölgede ve sol mandibula
kondilinde temporomandibular osteoartrit lezyonu gözlenmiĢtir. Her iki
bölgede porotik yapılar, deformasyon ve osteofitik çıkıntılar mevcuttur.
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Mandibulanın sadece sol kondili korunmuĢtur. Olba, bir yandan Roma
Ġmparatorluk Dönemi içinde merkezi yönetimin sunduğu çeĢitli
bayındırlık hizmetlerinden yararlanan bir taĢra yerleĢimi özelliği
taĢımaktayken, diğer yandan da kentin ekonomisinde tarımın oldukça
önemli yer tuttuğu anlaĢılmaktadır (Erten vd., 2014). Roma
Ġmparatorluğu‘nda uygulanan tarımsal üretim teknikleriyle ilgili bilgi
veren birçok antik kaynak, Romalıların endüstriyel üretime yönelik geniĢ
çaplı bir tarımsal ekonomiye sahip olduklarını göstermektedir. Roma
dünyasında ticareti yapılan en önemli üç tarımsal ürün tahıl, Ģarap ve
zeytinyağıydı. Günümüzde Akdeniz çevresindeki birçok yerde bu
bitkilerin aynı anda mevcut olması nedeniyle, bu ürünlerin elde edildiği
bitkiler ―Akdeniz üçlüsü‖ olarak bilinmektedir. Kırsal yaĢamın refah
kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Dağlık Kilikya‘nın doğu kıyısı boyunca
var olan antik kentlerin hem Helenistik hem de Roma Dönemi‘nde birer
liman ve ticaret merkezi olması ve bu kentler için denizcilik
faaliyetlerinin önem taĢıması bu kentlerin, iç bölgeler için birer pazar yeri
olmalarını sağlamaktadır (Bilir, 2014). Yani Olba Roma Dönemi
bireylerinin beslenme sisteminde tarım ürünleri önemli yer tutmakta,
diyetlerinde hayvancılığa bağlı olarak proteinlere, bir liman kenti olması
nedeniyle denizel ürünlere de yer verdikleri düĢünülmektedir. YaĢamı
boyunca, enfeksiyonel hastalıklara, eklem rahatsızlıklarına ve travmaya
maruz kalmıĢ orta eriĢkin bu erkek bireyde, yaĢ ve muhtemel yaĢam
biçimleri göz önüne alındığında, temporomandibular osteoartritin oluĢum
nedenleri arasında travmatik faktörler düĢünülebilir. Bununla birlikte
daimi diĢlerde gözlenen aĢınma düzeyleri, muhtemelen sert besinlerin
bireyin diyetinde yer aldığını, dolayısıyla yaĢanan normalden fazla bir
mekanik yüklenmenin de temporomandibular osteoartrit oluĢumuna
neden olabileceği düĢünülmüĢtür.
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GĠRĠġ
Hızla ilerleyen teknolojik, ekonomik ve sosyal değiĢimlere karĢı
örgütler küçülme (downsizing), dıĢ kaynak kullanımı (outsourcing), Ģirket
evlilikleri (merger) gibi stratejiler ile adaptasyon sağlayabilmektedir.
Örgütlerin bu adaptasyon süreci ya da mevcut sistem özellikleri, çalıĢan
haklarının ihlali durumunda tepki ile sonuçlanabilir (Turnley ve Feldman,
1998). ÇalıĢanların bu tür tepkilerinin nedenini analiz edebilmek için,
psikolojik sözleĢmeler etkin bir araçtır (Koyucu ve Katlav, 2014).
ÇalıĢanların tepkileri, yeni ya da mevcut örgüt düzeni içinde değiĢen
istihdam iliĢkilerinin neden olduğu çeĢitli ihlallerden ya da çalıĢanların
beklentileri ve örgütün yerine getirmesi gereken sorumlulukların denk
olmamasından ileri gelebilmektedir (Robinson vd., 1994; Morrison ve
Robinson, 1997).
ÇalıĢanın iĢinden beklentisi ve aldığı sonuçlar arasındaki uyumsuzluk
ya da örgüt ve çalıĢanların istek ve beklentilerinin çeliĢmesi psikolojik
sözleĢme ihlalinin varlığına iĢaret edebilmektedir (Morrison ve Robinson,
1997; Hagedoorn vd., 1999). ÇalıĢanlar, haksızlık olarak düĢündükleri bu
durum karĢısında tepkilerini negatif Ģekilde yansıtabilirler (Tükeltürk vd.,
2009).
ÇalıĢanların psikolojik sözleĢme ihlaline karĢı gösterdikleri tepkiler;
hayal kırıklığı ve öfke gibi duygusal ya da ses, iĢten çıkıĢ, ihmal ve
sadakat gibi fiziksel olabilir (Blau, 1964; Ashkanasy ve Daus, 2002;
Kickul vd., 2004; Barclayvd., 2005). Psikolojik sözleĢme ihlalinin
örgütsel sonuçları olarak, çalıĢanların iĢ tatmini ve örgütsel bağlılığı
azalmakta ve üretkenlik dıĢı davranıĢını artmaktadır. Dolayısıyla
psikolojik sözleĢme ihlali, örgütsel verimliliği ve etkinliği azaltmaktadır
(Hagedoorn vd., 1999; Chao vd., 2011).
ÇalıĢanların psikolojik sözleĢme ihlali algılamaları ve tepkileri, gücün
eĢit dağıtılmamasından ileri gelebilir. ÇalıĢanların psikolojik sözleĢme
ihlali algılamaları, düĢük ya da yüksek güç mesafenin olduğu örgütlerde
farklı Ģekillerde olabilir (Thomas ve Ravlin, 2003). Güç mesafesi,
yönetici ile çalıĢan arasındaki gücün dağılımının eĢitsizliğini gösteren bir
kültür bileĢenidir (Hofstede, 1984). Bu bağlamda çalıĢanların güç
mesafesi algısı, kültür unsurları ile ilgilidir (Kirkman vd., 2006).
Güç mesafesi bağlamında çalıĢanın psikolojik sözleĢme ihlaline
tepkisi, örgütü güçlü taraf olarak konumlandırmasına göre değiĢmektedir
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(Lee vd., 2000). Güç mesafesi yüksek örgütlerde, çalıĢanlar arası fırsat
eĢitsizliği görülmezken; güç mesafesi düĢük örgüt kültürlerinde fırsat
eĢitliği, fikir özgürlüğü ve katılımcılık ön planda olmaktadır (Tyler vd.,
2000; Tüz, 2004). Yapısal olarak güç mesafesi yüksek örgütlerde
merkezileĢme, hiyerarĢiye bağlı emir-komuta, kurallar ve prosedürler
hâkimdir. Yüksek güç mesafesine sahip bir örgütte çalıĢan, yöneticisinin
talimatlarını bekler; aynı zamanda yöneticisinin herhangi bir olumsuz
davranıĢına tepki göstermez. Dolayısıyla yöneticinin negatif tutumu,
çalıĢanlar arasındaki kurumsal iliĢkiyi negatif yönlü etkileyemez
(Hofstede, 1984; Rodrigues, 1998; Tyler vd., 2000). Yüksek güç
mesafesine sahip böyle bir örgütte çalıĢan, psikolojik sözleĢme ihlali
varlığında ses çıkarmama ya da tepki göstermeme davranıĢında
bulunurken; örgütte düĢük güç mesafesi ve psikolojik sözleĢme ihlali söz
konusu ise çalıĢan ses çıkarma ya da iĢi bırakma gibi tepkiler gösterebilir
(Thomas ve Ravlin, 2003).
Psikolojik sözleĢme ihlaline verilen tepkiler, örgütsel adalet düzeyine
de bağlı olabilir. Örgütsel adalet türlerinden prosedürel adalet ve
psikolojik sözleĢme ihlali tepkilerini ele alan çalıĢmalar mevcuttur
(Kickul vd., 2002; Lo ve Aryee, 2003).
Prosedürel adalet, iĢ kazançlarını sağlayan süreç ve yöntemlerin adil
olmasıdır. Örneğin çalıĢanların performanslarına göre kazandıkları
ödülün adil dağılımı, prosedürel adaleti içermektedir (Thibaut ve Walker,
1975; Folger ve Greenberg, 1985). Bu bağlamda prosedürel adalet,
―EĢitlik Teorisi‖ne dayanmakta olup; bir nevi çalıĢanın emeği ve kazancı
arasındaki denkliktir (Adams, 1965; Töremen ve Tan, 2010). Konuya
psikolojik sözleĢme ihlali ve çalıĢanlarca verilen tepkiler yönünden
bakılırsa; bir örgütte prosedürel adaletin varlığı, çalıĢanların pozitif tepki
vermesine yol açmaktadır. Aksine prosedürel adaletin olmadığı bir
örgütte çalıĢanlar, iĢi bırakma ya da iĢe ilgisizlik gibi negatif tepkiler
verebilmektedirler (Töremen ve Tan, 2010; Lovegrove ve Fairley, 2016).
Bu bağlamda çalıĢanların prosedürel bir adaletin varlığına dair
algılamaları, ―iĢten çıkıĢ, yapıcı konuĢma, ihmal, sabır ve yıkıcı
konuĢma‖ psikolojik sözleĢme ihlaline verilen tepkilerin seviyesini
belirleyebilir (Kickul vd., 2002; Thomas ve Ravlin, 2003).
Ġlgili yazında güç mesafesi ile psikolojik sözleĢme ihlali iliĢkisini
(Loh vd., 2010; Lian vd., 2012); prosedürel adalet ile psikolojik sözleĢme
ihlali iliĢkisini (Moorrison ve Robbison, 1997; Tyler vd., 1998) ve
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prosedürel adalet ve güç mesafesi iliĢkisini (Thomas ve Ravlin, 2003;
Kirkman vd., 2009; Loi vd., 2012) tespit eden çalıĢmalar mevcuttur.
Ancak prosedürel adaletin pozitif gücü ve güç mesafesinin düĢük ya da
yüksek olmasının, psikolojik sözleĢme ihlali algısı ve bu doğrultuda
çalıĢanların tepkilerine etkisi incelenmemiĢtir. Bu araĢtırmanın amacı,
psikolojik sözleĢme ihlaline verilen tepkilerde güç mesafesi ve prosedürel
adaletin düzenleyici etkisini tespit etmektir.
AraĢtırma prosedürel adaletin varlığında, çalıĢanların ihlale karĢı
negatif tepkilerini ne yönde değiĢim göstereceği; aynı zamanda bir
örgütte güç mesafesinin düĢük ya da yüksek olmasının ihlale
verilebilecek tepkinin Ģiddetini ne derece etkileyeceğini göstermektedir.
AraĢtırmanın
örneklemi
bankacılık
sektörü
çalıĢanlarından
oluĢturulmuĢtur. Örneklemin bu sektörden seçilmesinin nedeni, kural ve
mevzuatların, iĢ akıĢlarını belirlemesi ve güç mesafesi türünü daha açık
tespit edilebilmesidir. Aynı kurumlarda prosedürel adaletin etkisi ile
birlikte motivasyonel bir varlık olan çalıĢanın, bu etkilere cevabı tespit
edilmek istenmektedir. Bu amaçla çalıĢma, ilgili kurum yöneticilerine,
örgütsel verimlilik ve etkinlik konularında fikir verebilir ve çalıĢanların
negatif tepkilerini tolere etmelerini sağlayabilir. Ayrıca bu araĢtırma ile
yazındaki güncel bilgiyi artırması ve örgütteki güç mesafesi ve prosedürel
adalet algılamalarının, çalıĢanların tepkilerinde ne gibi değiĢiklik
meydana getirebildiği ve bu tepkilerin yönetilmesi açısından ilgili
taraflara yarar sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Psikolojik SözleĢme Ġhlaline Verilen Tepkiler
Psikolojik sözleĢme, yönetici ve çalıĢanın karĢılıklı beklentilerini ve
sorumluluklarını kapsayan güvene dayalı ve yazılı olmayan bir
anlaĢmadır (Anderson ve Schalk, 1998; Zhao vd., 2007). ÇeĢitli
araĢtırmacılar tarafından yazına kazandırılan psikolojik sözleĢme
(Argyris, 1960; Levinson vd., 1962; Schein,1965; Rousseau,1989),
iĢveren ve iĢ gören olarak iki taraf arasında sübjektif ve belirsiz karĢılıklı
rollerin tanımlandığı sosyal bir değiĢimi ifade etmektedir. Ġki taraf
arasında konu olan beklentiler, sadece ücreti değil aynı zamanda karĢılıklı
sorumlulukları, hakları, imtiyazları da kapsamaktadır. Bu bağlamda,
psikolojik sözleĢme, bir nevi çalıĢanın yöneticisi ile bağının ya da
iletiĢiminin gücünü yansıtmaktadır (Wanous, 1977; Schein, 1978).
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ĠĢletmelerin uzun dönemli kâr elde etme ve varlığını koruma amacına
dayanarak (Mucuk, 2000) psikolojik sözleĢme, çalıĢanın örgütteki
istihdam süresi boyunca süreklilik kazanmaktadır. Devamlı güncellenen
bir iĢ iliĢkisi olan psikolojik sözleĢme, iĢverenin sorumluluklarını ve
gerekli koĢulları yerine getirmeye mecbur olduğunun, çalıĢan tarafından
algılanmasına dayanmaktadır (Rousseau ve Parks, 1993; Robinson vd.,
1994). ÇalıĢan, psikolojik sözleĢme Ģartlarını iĢe ilk giriĢinde kurumla
bağlantılı kiĢilerden, daha sonrasında meslektaĢları ve yöneticilerinden
aldığı bilgiler ile Ģekillendirebilir. ÇalıĢan topladığı bilgileri, örgüt içi
çalıĢanların davranıĢlarını gözlemleyerek geniĢletir. En son olarak ücret,
ödül, kurum içi olanaklar vb. unsurlar ile sözleĢme, çalıĢan tarafından
gerçekçi ve belirgin hale getirilir (Rousseau, 1995).
Psikolojik sözleĢmeler, iĢlemsel ve iliĢkisel olarak ikiye ayrılmaktadır
(Mimaroğlu, 2008). ĠĢlemsel sözleĢmelerde; maddi kazanç, ön planda
olup; bunun için ilgili iĢ gerekleri ve sorumlulukların uygulanması,
öneticisi ya da örgütü, uzun dönemli görülmeme ve iĢ gerekleri dıĢında
örgüte ekstra bir katkı sunmama olasıdır. ĠliĢkisel sözleĢmelerde ise
örgütsel uyum sağlanarak, örgütün bir üyesi olduğu hissedilmesi, kariyer,
eğitim ve geliĢim fırsatları olması, ödül ve imkânların çalıĢanlara adil
Ģekilde dağıtıldığına inanılması söz konusudur.ÇalıĢanlar, beklentiler ve
sorumlulukların karĢılıklı olarak belirtildiği psikolojik sözleĢmenin ihlali
algısına sahiplerse, bu duruma tepki gösterebilirler. Ġki taraf arasındaki
karĢılık normu olarak ifade edilen psikolojik sözleĢmenin süresi uzadıkça
taraflara verilen katkı ve imtiyaz artabilmektedir (Rousseau, 1989).
Ancak ―Sosyal DeğiĢim Teorisi‖ (Fox, 1974) yönünden bakılırsa karĢılık
normuna uygun olarak; iki tarafın aynı yönlü pozitif davranıĢ ya da tersi
yönde aynı yönlü negatif davranıĢ sorumluluğu aldığı görülmektedir
(Blau, 1960; Blau, 1964; Swift ve Virick, 2013).
Psikolojik sözleĢme ihlaline karĢı verilen tepkiler, çalıĢanın zihinsel
ve fiziksel yapısını Ģekillendiren kültürel değerlerden etkilenmektedir. Bu
bağlamda iĢ görenin, örgütün kültürel değerlerini benimsemesi ve örgüt
kültürüne adaptasyonu, ihlale verilen tepkilerin türünü belirlemektedir
(Thomas ve Ravlin, 2003). ÇalıĢanların psikolojik sözleĢme ihlaline
verdiği tepkiler işten çıkış, ses, ihmal, sadakat (bağlılık) Ģeklinde olabilir
(Rusbult vd., 1982). Bu tepkiler, ihmal ve sadakat olarak yıkıcı ya da
iĢten çıkıĢ ve ses olarak yapıcı olarak adlandırılabilir. Dinamik ve yapıcı
bir tepki türü olan iĢten çıkıĢ, çalıĢanın terfi derecesini düĢürme ya da
iĢine son verme gibi iĢveren-iĢ gören iliĢkisine zarar vermektedir. Diğer
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bir dinamik-yapıcı tepki olan ses, çalıĢanın bir sorunu tartıĢması gibi
olumsuz bir iĢ durumunu, olumluya çevirebilme çabasıdır. Statik (pasif)
ve yıkıcı bir tepki olan sadakat (bağlılık), meslektaĢa destek vermek,
yardım etmek gibi eylemler ile iĢletmenin kötü durumunun iyiye
dönmesini ummaktır. Statik ve yıkıcı bir tepki olan ihmal, çalıĢanın
iĢinde daha az zaman geçirmesi, sorunu çözmek istememesi gibi davranıĢ
göstererek üzerine düĢen görev ve sorumluluğunu yerine getirmemesidir.
1.2. Güç Mesafesi
Sosyal ve örgütsel alanda güç, bir bireyin baĢka bir birey üzerinde
etkili olmasıdır (Cartwrigh, 1959). Güç mesafesi kavramı, ilk olarak
Mulder (1977) tarafından yazına kazandırılmıĢ, iĢveren-iĢ gören
arasındaki iĢ mesafesini tanımlamak amacıyla kullanılmıĢtır. Güç
mesafesi, çalıĢanlar arasında gücün eĢit dağılmasına örgütteki mevki,
saygınlık, büyüklük gibi etkenlerin engel olmasıdır (Hofstede,1994).
Güç ve mesafe kavramı iliĢkisi, bir toplulukta var olan gücün
dağılımından kaynaklanan eĢitsizliğin, topluluk üyeleri tarafından ―kabul
edilme seviyesi‖ ile ilgili olmaktadır (Robertson ve Hoffman, 2000).
Gücün kabul edilme seviyesi, güç mesafesinin düĢük ya da yüksek olması
ile ölçülür. Eğer bir örgütte güç mesafesi yüksek ise çalıĢanlar,
yöneticilerinin yönlendirme ve talimatlarına bağlı olmayı hiç kuĢkusuz
kabul etmektedirler. KarĢı taraftan güç mesafesinin düĢük olması
durumunda çalıĢanlar, önemli kararlarda merkezileĢmiĢ güce müsamaha
etmeyip, en azından baĢka kiĢilere de danıĢılmasını kabul ederler
(Rodrigues, 1998). Hofstede vd. (2010: 76), ―Kültürler ve Örgütler‖ adlı
eserlerinde, toplumlar ve örgütler için düĢük-yüksek güç mesafesini
ayıran anahtar özellikleri, Tablo 1‘deki gibi ifade etmiĢlerdir.
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Tablo 1. Toplumlarda ve Örgütlerde DüĢük-Yüksek Güç Mesafesinin Temel
Farklılıkları
DüĢük Güç Mesafesi
Örgütlerde hiyerarĢi, rol eĢitsizliği
anlamına gelmektedir ve örgüt için
kolaylık sağlamaktadır.
Âdemi merkeziyetçilik benimsenir.
Yönetici (denetleyici) sayısı daha
azdır.
Örgütün üst ve alt birimleri arasında
dar bir ücret aralığı söz konusudur.
Müdürler, yeteneklerine ve astlarına
güvenirler.
Astlar, ―danıĢılmayı‖ beklerler.
Ġdeal patron, akıllı bir demokrattır .
Ast ve üst iliĢkisi, pragmatiktir.

Yüksek Güç Mesafesi
HiyerarĢinin örgüte yansıması, düĢük ve
yüksek güç mesafesi arasındaki
varoluşsal bir eĢitsizliktir.
Merkeziyetçilik, benimsenir.
Yönetici (denetleyici) sayısı fazladır.
Örgütün üst ve alt birimleri arasında
geniş bir ücret aralığı söz konusudur.
Müdürler, üstlerine ve resmi kurallara
güvenirler.
Astlar, ―ne yapacaklarının‖ anlatılmasını
beklerler.
Ġyi patron, yardımsever ve babacan bir
otokrattır.
Ast ve üst iliĢkisi, duygulara (emotional)
dayalıdır.
Ayrıcalıklar ve statüye dayalı
davranıĢlar, çalıĢanlar tarafından normal
karĢılanır ve popülerdir.
Beyaz yakalı iĢler, mavi yakalı iĢlerden
daha değerlidir.

Ayrıcalıklar ve statüye dayalı
davranıĢlar (semboller) çalıĢanlar
tarafından hoĢ karĢılanmaz.
Fiziksel iĢ (mavi yakalı) ile ofis iĢi
(beyaz yakalı) aynı statüdedir
(eĢittir).
Kaynak: Geert, Hofstede, Gert Jan Hofstede ve Michael Minkov (2010).
Cultures and Organizations:

Software of the Mind,Third Edition, New York: Mc GrawHill.
Tablo 1‘de örgütte düĢük güç mesafesi, demokratik bir örgüt iklimini
yansıtmakta olup, çalıĢanlara eĢit ifade özgürlüğü tanımaktadır (Hofstede,
1980). Örgüt düĢük güç mesafesine sahip ise çalıĢanlar, hiyerarĢinin
yalnızca rol farklılığından kaynaklandığına inanmaktadır. DüĢük güç
mesafesinde örgüt yapısı, yatay olup; denetçi sayısı azdır. ÇalıĢanlar,
yöneticilerini kendileri gibi görmekte olup; maaĢ farklılıkları azdır. Bu
bağlamda çalıĢanlar, iĢ özellikleri bakımından donanımlı ve niteliklidir.
Terfi imkânı kolaydır ve yöneticiler, çalıĢanlarına eĢit davranırlar (Çelik,
2007).
Merkeziyetçiliğin ve denetimin hâkim olduğu
mesafesinde, emir-komuta hakim olup, yönetimde

yüksek güç
prosedür ve
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kurallardan güç alınır. Dolayısıyla bir toplulukta güç mesafesinin
yüksekliği, gelenekçi ve otoriter bir yönetim tarzını ifade etmekte; bazen
bu düzenin kökleri dine dayalı olabilmektedir. Dolayısıyla güç, iyi ve
kötü arasındaki seçimin önemli olduğu, örgütün temel bir gerçeği olarak
görülür. Bu anlamda güç, iktidarın (yönetici) ve sıradan insanların
(çalıĢanlar) davranıĢlarını yansıtan sağlam bir yapıyı da temsil etmektedir
(Hofstede, 2010: 77).
Güç mesafesi, topluluğun sahip olduğu kültürel değerlere de bağlı
olabilmektedir. Kültürel değerlere uyum ile birlikte güç, toplumun
bireyleri arasında ―mesafe‖ye neden olabilmektedir. KiĢinin sahip olduğu
makam, statü, demografik özellikleri ona güç katabilmektedir. Toplumda
ve örgütlerde güç dağılım dengesi, yüksek (geniĢ) ya da düĢük (dar)
skalaya kayabilir. Dolayısıyla çalıĢanlara yapacakları görevlerin
söylenmesinden uyulacak kurallara kadar tüm temeller güç mesafesi
türüne bağlı olmaktadır (Emre, 2007).
Toplumun sahip olduğu değerlere göre, güç toplumun üyeleri arasında
mesafeye neden olmaktadır. Zamanla bu değerler çerçevesinde oluĢan
güç mesafesi benimsenmektedir. YaĢ, eğitim, makam ve aile gibi unsurlar
bireylere güç vermektedir. Yine bu güç dağılımının dengesi toplumlara
göre değiĢiklik gösterebilmektedir. Toplumlarda, güç mesafesinin yüksek
olması halinde ast üst iliĢkilerinde mesafe fazladır. Merkeziyetçi yapı
hakim olmakla beraber astlara yapılacak iĢler tek tek söylenir (Hofstede,
1980; Emre, 2007).
1.3. Prosedürel Adalet
Prosedürel adalet kavramı ilk kez 1970‘li yıllarda ortay çıkmıĢ olup;
Thibaut ve Walker (1975), Deutsch (1975), Leventhal, (1976)
araĢtırmacıları tarafından yazına kazandırılmıĢtır. Prosedürel (iĢlemsel)
adalet, çalıĢanların performansları sonucu hak ettikleri ödüllerin
belirlenmesinin ve dağıtımının âdil bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesidir
(Skarlicki ve Folger, 1997). Görgülüer‘e göre (2013) prosedürel adalet,
örgütteki maddi/çalıĢma koĢulları ve performansların belirlenmesi,
dolayısıyla çalıĢanlar imkân ve hakların adil Ģekilde dağıtılmasıdır.
Örgütte prosedürel adaleti bazı faktörler etkileyebilir (Leventhal, 1980):
 Öncelikle, âdil bir dağıtım için tutarlı politikalar gerekmektedir.
 Yöneticilerin, dağıtım kararlarında objektif olmaları gerekir.
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 Dağıtım kararı verilen süreç ve iĢ ile ilgili doğru bilgi olmalıdır.
 Yöneticilerin aldıkları kararlara çalıĢanların itiraz hakkı
olmalıdır.
 ÇalıĢanlar ile ilgili kararlarda haklarını temsil eden bir
temsilcileri olmalıdır.
 ĠĢletme yönetimi tarafından verilen kararlarda çalıĢanların
ahlaki değerlerine özen gösterilmelidir.
Adams‘ın (1965) EĢitlik Teorisi‘ne göre; bir örgütte çalıĢanların
yaĢadıkları adaletsizlik, birtakım davranıĢsal ve biliĢsel tepkilere yol
açabilmektedir (Adams, 1965‘ten aktaran San, 2017):
 Kazancının performansına göre az olduğunu düĢünen bir
çalıĢan, maaĢına zam isteyebilir. Aksi halde mevcut
imkânlarında kalıp, zam istemeyecektir (Kazancın değiĢimi).
 Kazancını az olarak değerlendiren bir çalıĢan, iĢletmeye
sağladığı katkılarını (yatırımını-emeğini) azaltarak, yatırım ve
kazanç dengesi yoluna baĢvuracaktır (Yatırımların değiĢimi).
 ÇalıĢan, kendisinden yüksek kazananın ya da düĢük kazananın
kazancını verdikleri emek doğrultusunda kabul edebilir
(Kazanım ve yatırımların zihinsel olarak değiĢimi).
 ÇalıĢan, verdiği davranıĢ ve tepkiler ile adaletsizliğin
azalmayacağı kanısında ise iĢinden ayrılabilir (Örgütten
ayrılma).
 ÇalıĢan, kendi koĢullarını baĢka çalıĢanlar ile karĢılaĢtırma
yoluna gidebilir.
ÇalıĢanlar tarafından algılanan örgütsel bir adaletsizlik karĢısında
çeĢitli tepkiler verilmektedir. Diğer yandan Rhoades ve Eisenberger‘e
göre (2002) prosedürel adaletin varlığı ise, çalıĢanların örgüte güven
duymasını sağlamaktadır. Hatta prosedürel adalet, yüksek güç mesafesi
aracılığı ile yönetici kaynaklı iĢ tatmini sağlamaktadır (Demirer, 2018).
1.4. Hipotez GeliĢtirme
Psikolojik sözleĢme ihlali, iĢveren ve iĢ gören arasında karĢılıklı
sorumluluk ve beklentilerin tanımlandığı bir sosyal değiĢimdir (Wanous,
1977). ĠĢ görenler, psikolojik sözleĢmenin ihlali durumunda duygusal bir
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boĢluk, gerginlik ve öfke hissedebilirler (Morrison ve Robinson, 1997;
Özkalp, 2004). Ġhlal durumunda diğer baĢlıca iĢ gören tepkileri olarak;
görevi aksatmak, Ģikâyet etmek, iĢten ayrılmak ve örgüte bağlılığın
azalması sayılabilir (Turnley ve Feldman, 1999; Lambert vd., 2003).
Erdem (2016), Elazığ ilinde banka alanında psikolojik sözleĢme
ihlalinin örgütsel adalet ile iliĢkisini incelemiĢtir. AraĢtırmada ihlalin,
prosedürel adalet de dâhil olmak üzere örgütsel adaleti negatif etkilediği
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Çankır (2016), ses çıkartma, psikolojik sözleĢme algısı ve ilgili değiĢkenleri
birlikte ele almıĢtır. AraĢtırmada örgüte fayda sağlamak adına çalıĢanın gerek
yapıcı gerekse destekleyici yönde ses çıkartma davranıĢı ile psikolojik
sözleĢme ihlali arasında negatif yönlü ve anlamlı iliĢki tespit edilmiĢtir.
Örgütün kültürel bileĢenleri, psikolojik sözleĢme ihlaline verilen
tepkileri etkilemektedir. Bu açıdan bireyci ya da toplulukçu kültürlerin
hâkim olduğu örgütlerde bir anlaĢmazlık ya da ihlale verilen tepkiler
değiĢecektir. Bireyciliğin hâkim olduğu bir kültürde çalıĢan, ses çıkararak
(koĢulları değiĢtirmeye çalıĢma) ya da iĢini iyi yaptığı halde ihmal ederek
örgütünü cezalandırabilir. Yüksek güç mesafesine sahip bir örgütte
çalıĢanlar, haksız bir iĢlem ya da davranıĢtan rahatsızlık duymazken;
düĢük güç mesafesine sahip bir örgütte çalıĢanlar, haksızlığa karĢı iĢten
çıkıĢ ve ses gibi aktif-yapıcı tepki gösterebilirler (Thomas ve Ravlin,
2003).
Loh vd. (2010) Avusturalyalı ve Singapurlu çalıĢanların psikolojik
sözleĢme ihlaline tepkilerini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma sonucunda düĢük
güç mesafesi olan örgütte çalıĢan Avustralyalı çalıĢanların, yüksek güç
mesafesine sahip örgütte çalıĢan Singapurlu çalıĢanlara göre daha fazla
negatif tepki verdikleri görülmüĢtür. Lian vd. (2012), yöneticinin çeĢitli
davranıĢları karĢısında çalıĢan tepkilerinin, örgütteki güç mesafesi türü ile
bağlantılı olduğunu tespit etmiĢlerdir.
Psikolojik sözleĢme ihlaline verilen tepkiler, güç mesafesi kadar
prosedürel adaletle de ilgili olabilir. Kickul ve Lester (2001) etkileĢimsel
ve prosedürel adaletin, psikolojik sözleĢme ihlalinin örgütsel vatandaĢlık
davranıĢı üzerindeki tepkiyi azalttığı bulgusuna ulaĢmıĢlardır.
Tyler vd. (1998) ve Morrison ve Robbison (1997), prosedürel
(iĢlemsel) adalet arttıkça çalıĢanların ihlale olan tepkilerinin azaldığını
tespit etmiĢlerdir. Ancak Robinson vd. (1994) psikolojik sözleĢme ihlali
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durumunda çalıĢanın pasif-yıkıcı tepki göstererek iĢini ihmal ettiği ve bu
durumda prosedürel adaletin varlığına inanılmadığını belirtmektedir. Bu
noktada prosedürel adalet ve psikolojik sözleĢme ihlali arasında pozitif
yönlü bir iliĢkinin varlığından söz edilebilir (Zeidan, 2006).
Lam vd. (2002), Hon Kong ve ABD‘de kamu personeli ile yaptıkları
araĢtırmada prosedürel adaletin örgütsel sonuçlara etkisinde güç mesafesi
algısının rolünü incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonucuna göre; prosedürel
adaletin, çalıĢanların iĢ tatmini üzerindeki etkisi, örgütte düĢük güç
mesafesini algılamaları durumunda daha çok artmaktadır.
Zagenczyk vd. (2015), psikolojik sözleĢme ihlaline verilen tepkilerde
güç mesafesinin düzenleyici etkisini incelemiĢlerdir. Ġlgili araĢtırma
sonucunda yüksek güç mesafesinin olduğu örgütlerde; çalıĢanlar,
psikolojik sözleĢme ihlaline sadakat ya da ihmal olarak pasif (statik)
Ģekilde tepki vermektedirler. Diğer yandan düĢük güç mesafesine sahip
örgütlerdeki çalıĢanlar, psikolojik sözleĢme ihlaline ses ya da iĢten çıkıĢ
Ģeklinde dinamik (aktif) tepki vermektedir. Dolayısıyla psikolojik
sözleĢme ihlali tepkilerinden ses ve işten çıkış ile düşük güç mesafesi,
diğer yandan sadakat ve ihmal ile yüksek güç mesafesi bağlantılı
görülmüĢtür.
Yapılan açıklamalar ve çalıĢmalar doğrultusunda araĢtırmanın
hipotezleri ve modeli oluĢturulmuĢtur:
H1: Psikolojik sözleşme ihlali çalışanların tepkileri üzerinde
anlamlı bir etkiye sahiptir.
H2: Güç mesafesi, psikolojik sözleşme ihlali ile çalışanların
tepkileri arasındaki ilişkide düzenleyicilik etkisine sahiptir.
H3: Prosedürel adalet, psikolojik sözleşme ihlali ile çalışanların
tepkileri arasındaki ilişkide düzenleyicilik etkisine sahiptir.
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ġeki1. AraĢtırmanın Kavramsal Modeli

2. YÖNTEM
2.1. Örnekleme Süreci
AraĢtırmanın verilerine, kolayda örneklem yöntemiyle Rize ilindeki
bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların Ģubelerindeki
çalıĢanlardan anket tekniği kullanılarak ulaĢılmıĢtır. 300 adet anket formu
çalıĢanlara dağıtılmıĢ ve 193 adet anket formu geri toplanmıĢtır. Ancak
toplanan anketler incelendiğinde 43 adetinin tam olarak tamamlanmadığı
görülmüĢ ve söz konusu bu anketler analize dahil edilmemiĢtir.
Dolayısıyla nihai örneklem sayısı 150 ve geri dönüĢ oranı da % 50
olmuĢtur.
2.2. AraĢtırmada Kullanılan Ölçekler
Anket formunda çalıĢanların demografik özelliklerine iliĢkin altı adet
soru sorulmuĢtur. Bununla birlikte psikolojik sözleĢme ihlali, güç
mesafesi, prosedürel adalet ve ihlale verilen tepkilerin ölçümlenmesi ile
ilgili toplam otuz sekiz ifade kullanılmıĢtır. Demografik sorular dıĢındaki
ölçümler, 1=kesinlikle katılmıyorum ile 5=kesinlikle katılıyorum
arasında değiĢen Likert tipi bir ölçekle gerçekleĢtirilmiĢtir.
ÇalıĢanların psikolojik sözleĢme ihlallerinde iliĢkin algıları Robinson
ve Morrison (2000) tarafından geliĢtirilen 5 ifadeli tek boyutlu bir ölçek
kullanılarak ölçülmüĢtür. Ölçeğin örnek bir maddesi ―ĠĢyerine katkılarım
karĢılığında bana söz verilen her Ģeyi almadım‖ Ģeklindedir. Robinson ve
Morrison‘un (2000) çalıĢmasında ölçeğin güvenilirliği 0,92 olarak
hesaplanmıĢtır.
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ÇalıĢanların örgütsel düzeyde güç mesafesine iliĢkin algıları Dorfman
ve Howell (1988) tarafından geliĢtirilen 5 ifadeli tek boyutlu bir ölçek
kullanılarak ölçülmüĢtür. Ölçeğin örnek bir maddesi ―ĠĢyerindeki
yöneticiler, astlarıyla olan iliĢkisinde, sıklıkla konumu gereği sağladığı
yetki ve gücü kullanırlar‖ Ģeklindedir. Ölçeği kullanan Akyol (2009)
çalıĢmasında güvenilirliği 0,86 olarak hesaplanmıĢtır.
ÇalıĢanların prosedürel adalete iliĢkin algıları Niehoff ve Moorman
(1993) tarafından geliĢtirilen ve Yıldırım‘ın (2002) Türkçe‘ye uyarladığı
20 ifadeli örgütsel adalet ölçeğindeki 6 ifade ile ölçülmüĢtür. Ölçeğin
örnek bir maddesi ―Yöneticiler, iĢle ilgili kararları vermeden önce doğru
ve eksiksiz bilgi toplarlar‖ Ģeklindedir. Ertürk (2014) tarafından yapılan
çalıĢmada prosedürel adaletin güvenilirliği 0,92 olarak hesaplanmıĢtır.
ÇalıĢanların ihlale verdikleri tepkilerin ölçümünde ise, Hagedoorn vd.
(1999) tarafından 34 ifade ve 5 alt boyutlu olarak geliĢtirilen ve
Bekaroğlu‘nun (2011) 22 ifadesini kullandıkları çalıĢmasındaki ölçekten
yararlanılmıĢtır. Ölçeğin örnek bir maddesi ―YaĢadığım sorunu amirimle
tartıĢırım‖ Ģeklindedir. Hagedoorn vd.‘nin (1999) çalıĢmasında iĢten
ayrılma, yapıcı konuĢma, sabır, yıkıcı konuĢma ve ihmal alt boyutları
açısından güvenilirlikler sırasıyla 0,92; 0,88; 0,69; 0,83 ve0,79 olarak
hesaplanmıĢtır.
3. BULGULAR
3.1. Örnekleme ĠliĢkin Tanımlayıcı Bilgiler
AraĢtırma örnekleminin % 61‘i erkek, yaĢları 26 ile 53 arasında olup
yaĢ ortalaması 36,82 (ss=5,98), % 85‘i lisans ve üstü; % 71‘i evli;
kurumdaki çalıĢma süresi 1 ile 30 yıl arasında olup ortalaması 8,94 yıl
(ss=4,99) ve % 87‘si yöneticilik görevi olmayan çalıĢanlardan
oluĢmaktadır.
3.2. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Bulguları
Ölçeklerin geçerlilikleri keĢfedici (EFA) faktör analizi yapılarak,
güvenilirlikleri ise Cronbach alfa değerleri hesaplanarak ortaya
konulmuĢtur. Söz konusu analizler SPSS v23 istatistik programı
kullanılarak yapılmıĢtır. Örneklem sayısının faktör analizi için yeterli
olup olmamasına Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerlerinin hesaplanması
neticesinde karar verilmektedir. KMO değerleri için alt sınır 0,50 (Field,
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2000) alınmıĢ ve kullanılan ölçeklerin hesaplanan değerlerinin 0,50 üstü
olduğu görülmüĢtür. EFA, temel bileĢenler analizi ve Varimax eksen
döndürmesi kullanılarak yapılmıĢtır. Yapılan EFA‘da psikolojik sözleĢme
ihlaline verilen tepkiler ölçeğindeki 2 ifade ilgili faktörlerin altında
toplanmaması nedeniyle analizden çıkarılmıĢtır.
Faktörler belirlenirken özdeğerleri birden büyük olanlar alınmıĢtır.
Psikolojik sözleĢme ihlali, güç mesafesi ve prosedürel adalet
ölçeklerindeki faktörler yazına uygun biçimde ortaya çıkarken, psikolojik
sözleĢme ihlaline verilen tepkiler ölçeğindeki faktörler ise iĢten ayrılma
niyeti, yapıcı konuĢma, sabır, yıkıcı konuĢma ve ihmal olarak değil de,
iĢten ayrılma niyeti ve ihmal tek bir faktör, yapıcı konuĢma ve yıkıcı
konuĢma tek bir faktör ve sabır tek bir faktör olarak ortaya çıkmıĢtır.
BaĢka bir deyiĢle beĢ faktörlü yapının üç faktörlü bir yapı olarak ortaya
çıktığı görülmüĢtür. Bununla birlikte ölçeklerin Cronbach alfa değerleri
hesaplanmıĢ ve değerler 0,70 ve üstü olarak ortaya çıktığı için
güvenilirlik testlerinde de bir sorun görülmemiĢtir (Kalaycı, 2008).
Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine iliĢkin ulaĢılan sonuçlar
Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5‘te görülmektedir.
Tablo 2. Psikolojik SözleĢme Ġhlal Algısı Ölçeğinin Faktör ve Güvenirlik
Analiz Sonuçları

Psikolojik SözleĢme Ġhlali
(PSĠ)

Ölçek Adı

Ölçek Maddeleri

Faktör Yükleri

PSĠ 1
0,782
PSĠ 2
0,800
PSĠ 3
0,835
PSĠ 4
0,828
PSĠ 5
0,738
Özdeğer
Açıklanan Toplam Varyans
KMO Değeri
Barlett Küresellik Değeri

Cronbach Alfa

0,855

3,179
% 63,57
0,828
2
X =321,166; p=0,000

Psikolojik sözleĢme ihlali ölçeğinin özdeğeri (3,179) birden büyük tek
bir faktörü ve faktör yükleri 0,738 ve 0,835 arasında ortaya çıkmıĢtır.
Ölçeğin beĢ maddesinin toplam varyansın % 63,57‘sini açıkladığı ve
KMO değerinin de 0,828 (Bartlett testinin p değeri 0,000) olduğu tespit
edilmiĢtir. Ayrıca ölçeğin Cronbach alfa değeri ise 0,855 olarak
hesaplanmıĢtır (Tablo 2).
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Tablo 3. Güç Mesafesi Ölçeğinin Faktör ve Güvenirlik Analiz Sonuçları

Güç Mesafesi
(GM)

Ölçek Adı

Ölçek
Faktör Yükleri
Maddeleri
GM 1
0,808
GM 2
0,875
GM 3
0,833
GM 4
0,790
GM 5
0,775
Özdeğer
Açıklanan Toplam Varyans
KMO Örneklem Değeri
Barlett Küresellik Değeri

Cronbach Alfa

0,873

3,336
% 66,71
0,835
X2=372,454; P=0,000

Güç mesafesi ölçeğinin özdeğeri (3,336) birden büyük tek bir faktörü
ve faktör yükleri 0,775 ve 0,875 arasında ortaya çıkmıĢtır. Ölçeğin ilgili
beĢ maddesinin toplam varyansın % 66,71‘ini açıkladığı ve KMO
değerinin de 0,835 (Bartlett; p=0,000) olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca
ölçeğin Cronbach alfa değeri ise 0,873 olarak hesaplanmıĢtır (Tablo 3).
Tablo 4. Prosedürel Adalet Ölçeğinin Faktör ve Güvenirlik Analiz Sonuçları

Prosedürel Adalet
(PA)

Ölçek Adı

Ölçek
Faktör Yükleri
Maddeleri
PA 1
0,791
PA 2
0,804
PA 3
0,851
PA 4
0,802
PA 5
0,799
PA 6
0,798
Özdeğer
Açıklanan Toplam Varyans
KMO Örneklem Değeri
Barlett Küresellik Değeri

Cronbach Alfa

0,893

3,914
% 65,22
0,871
X2=479,326; P=0,000

Güç mesafesi ölçeğinin özdeğeri (3,914) birden büyük tek bir faktörü
ve faktör yükleri 0,791 ve 0,851 arasında ortaya çıkmıĢtır. Ölçeğin altı
maddesinin toplam varyansın % 65,22‘sini açıkladığı ve KMO değerinin
de 0,871 (Bartlett testinin p değeri 0,000) olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca
ölçeğin Cronbach alfa değeri ise 0,893 olarak hesaplanmıĢtır (Tablo 4).
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Tablo 5. Ġhlale Verilen Tepkiler Ölçeğinin Faktör ve Güvenirlik Analiz Sonuçları
Ölçek
Faktör
Maddeleri
Yükleri
ĠA 1
0,796
ĠA 2
0,688
ĠA 3
0,817
ĠA 4
0,900
Ġ1
0,837
Ġ2
0,857
Ġ3
0,821
Ġ4
0,853
Ġ5
0,877
Özdeğer
Açıklanan Varyans
0,802
YAK 1
0,718
YAK 2
YAK 3
0,855
YAK 4
0,865
0,864
YAK 5
YIK 1
0,808
YIK 2
*
YIK 3
0,793
YIK 4
0,891
Özdeğer
Açıklanan Varyans
S1
0,877
S2
*
S3
0,764
S4
0,849
Özdeğer
Açıklanan Varyans
Açıklanan Toplam Varyans
KMO Örneklem Değeri
Barlett Küresellik Değeri
Sabır
(S)

Yapıcı KonuĢma + Yıkıcı KonuĢma
(YAK + YIK)

ĠĢten Ayrılma + Ġhmal
(ĠA+Ġ)

Ölçek Adı

Cronbach Alfa

0,947

8,282
% 31,85

0,940

4,681
% 31,53

0,818

1,321
% 8,45
% 71,85
0,901
X2=2589,624; P=0,000

*: Farklı bir faktör altında kaldığı için analize katılmamıĢtır.
Yirmi iki ifadeli psikolojik sözleĢme ihlaline verilen tepkiler ölçeğinin
özdeğeri (8,282; 4,681 ve 1,321) birden büyük üç alt faktör tespit
edilmiĢtir. Bu alt boyutlar iĢten ayrılma niyeti-ihmal (dokuz ifadeli), yapıcı
konuĢma-yıkıcı konuĢma (sekiz ifadeli) ve sabırdır (üç ifadeli). ĠĢten
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ayrılma niyeti-ihmal alt boyutunun faktör yükleri 0,688 ile 0,900, yapıcı
konuĢma-yıkıcı konuĢma alt boyutunun faktör yükleri 0,718 ile 0,865 ve
sabır alt boyutunun faktör yükleri ise 0,764 ile 0,877 arasında ortaya
çıkmıĢtır. ĠĢten ayrılma niyeti-ihmalin dokuz ifadesinin toplam varyansın
% 31,85‘ini, yapıcı konuĢma-yıkıcı konuĢmanın sekiz ifadesinin toplam
varyansın % 31,53‘ünü ve sabır faktörünün üç ifadesinin toplam varyansın
% 8,45‘ini açıkladığı ve ölçeğin KMO değerinin 0,901 (Bartlett; p= 0,000)
olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca ölçeğin Cronbach alfa değeri iĢten ayrılma
niyeti-ihmal, yapıcı konuĢma-yıkıcı konuĢma ve sabır alt boyutlar
açısından ise sırasıyla 0,947; 0,940 ve 0,818 olarak hesaplanmıĢtır (Tablo
5).
AraĢtırma değiĢkenlerinin birebir iliĢkilerinin ortaya konulmasında
korelasyon analizi yapılmıĢtır. Tablo 6‘daki sonuçlara göre; psikolojik
sözleĢme ihlali ile iĢten ayrılma niyeti-ihmal (r= 0,54, p<0,01) arasında
pozitif bir iliĢki; psikolojik sözleĢme ihlali ile yapıcı konuĢma-yıkıcı
konuĢma (r= -0,50, p<0,01) ve sabır (r= -0,18, p<0,05) arasında negatif
bir iliĢki ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca güç mesafesi ile iĢten ayrılma niyetiihmal (r= 0,34, p<0,01) arasında pozitif bir iliĢki; güç mesafesi ile yapıcı
konuĢma-yıkıcı konuĢma (r= -0,49, p<0,01) arasında negatif ve sabır (r=
0,31, p<0,01) ile arasında ise pozitif bir iliĢki ortaya çıkmıĢtır. Prosedürel
adalet ile iĢten ayrılma niyeti-ihmal (r= -0,32, p<0,01) arasında negatif
bir iliĢki; prosedürel adalet ile yapıcı konuĢma - yıkıcı konuĢma (r= 0,65,
p<0,01) arasında pozitif bir iliĢki ortaya çıkmıĢtır.
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Tablo 6. Korelasyon Değerleri
DeğiĢkenler
(1) Psikolojik SözleĢme
Ġhlali
(2) Güç Mesafesi
(3) Prosedürel Adalet
(4) ĠĢten Ayrılma Niyeti
- Ġhmal
(5) Yapıcı - Yıkıcı
KonuĢma
(6) Sabır
Ortalama
Standart Sapma

(1)
--

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-0,23**
0,56**
0,54**
0,50**
-0,18*
2,54
1,006

0,36**
0,34**
0,49**
0,31**
3,12
1,068

-0,32**

-0,26**
0,19*

--

0,65**
0,06

-0,02

--

3,06
1,073

2,70
1,189

3,32
1,149

3,12
,823

N=150, *p<0,05,**p<0,01.
3.3. Hipotez Testleri
Psikolojik sözleĢme ihlali ile ihlale verilen tepkiler arasındaki iliĢki ve
bu iliĢkide güç mesafesi ve prosedürel adaletin düzenleyicilik rolleri
Hayes‘in (2013) SPSS programında geliĢtirdiği ROCESS eklentisi ile
incelenmiĢtir. DeğiĢkenler arasında çoklu doğrusallık (multicollinearity)
sorunu ortaya çıkabileceği için bağımsız ve düzenleyici değiĢkenler
merkezileĢtirilmiĢtir (Cohen ve Cohen, 1983; Aiken ve West, 1991).
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Tablo 7. Psikolojik SözleĢme Ġhlali Ġle ĠĢten Ayrılma Niyeti - Ġhmal
Arasındaki ĠliĢkide Güç Mesafesi ve Prosedürel Adaletin Düzenleyicilik Rolü
ĠĢten Ayrılma Niyeti - Ġhmal
ModelDeğiĢkenler
1
Regresyon Sabiti
1,077**
Bağımsız DeğiĢken
Psikolojik SözleĢme Ġhlali
,638**
F
61,322
R
0,540
R-Kare
0,292
Düzenleyici DeğiĢkenler
Güç Mesafesi
Prosedürel Adalet
EtkileĢim DeğiĢkenleri
Güç Mesafesi x Psikolojik SözleĢme Ġhlali

Model2
2,771**

Model3
2,468**

0,698**

0,524**

0,190**
-0,081
0,288**

Prosedürel Adalet x Psikolojik SözleĢme Ġhlali
F
R
R-Kare

32,476
0,631
0,398

0,389**
30,010
0,616
0,379

EtkileĢim Sonucunda R-Kare
R-Karedeki DeğiĢim
0,057
0,087
F
14,088
20,806
P
0,003
0,000
* p<0,05, ** p<0,01, Hesaplamalarda standartlaĢtırılmamıĢ beta katsayıları
kullanılmıĢtır.

Tablo 7‘deki regresyon modeli-1 istatistiki olarak anlamlıdır
( =0,292; F=61,322; p<0,01). Psikolojik sözleĢme ihlali iĢten ayrılma
niyeti-ihmal tepkisini pozitif ve anlamlı biçimde etkilemekte (β=0,638;
p<0,01) olup; H1 hipotezi desteklenmiĢtir. Ayrıca güç mesafesi (model-2:
=0,398; F=32,476; p<0,01) ve prosedürel adaletin (model-3:
=0,379; F=30,010; p<0,01) düzenleyicilik rolüne iliĢkin regresyon
modelleri de istatistiki olarak anlamlıdır.
Tablo 7 model-2‘de etkileĢim değiĢkeninin (psikolojik sözleĢme ihlali
x güç mesafesi) (β=-0,288; p<0,01) psikolojik sözleĢme ihlali ile iĢten
ayrılma niyeti-ihmal tepkisi arasındaki iliĢkideki düzenleyicilik rolünün
istatistiki olarak anlamlılığı tespit edilmiĢ olup; H2 hipotezi
desteklenmiĢtir. Güç mesafesinin ulaĢılan bu düzenleyicilik rolü, güç
mesafesinin düĢük (β= 0,891; p<0,01) orta (β= 0,698; p<0,01) ve yüksek
(β= 0,390; p<0,01) olduğu koĢullarda anlamlıdır.
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ġekil 2. Psikolojik SözleĢme Ġhlali Ġle ĠĢten Ayrılma Niyeti - Ġhmal
Arasındaki ĠliĢkide Güç Mesafesinin Düzenleyicilik Rolü

ġekil 2‘de güç mesafesinin farklı koĢullarında psikolojik sözleĢme
ihlali ile iĢten ayrılma niyeti-ihmal tepkisi arasındaki iliĢkinin yönü
görülmektedir. Güç mesafesi arttıkça psikolojik sözleĢme ihlali ile iĢten
ayrılma niyeti-ihmal tepkisi arasındaki pozitif iliĢki azalmaktadır.
Tablo 7 model-3‘te etkileĢim değiĢkeninin (psikolojik sözleĢme ihlali
x prosedürel adalet) (β=-0,379; p<0,01) psikolojik sözleĢme ihlali ile
iĢten ayrılma niyeti-ihmal tepkisi arasındaki iliĢkideki düzenleyicilik
rolünün istatistiki olarak anlamlılığı tespit edilmiĢ olup; H3 hipotezi
desteklenmiĢtir. Prosedürel adaletin ulaĢılan bu düzenleyicilik rolü,
prosedürel adaletin düĢük (β= 0,942; p<0,01) ve orta (β= 0,524; p<0,01)
olduğu koĢullarda anlamlıdır.
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ġekil 3. Psikolojik SözleĢme Ġhlali Ġle ĠĢten Ayrılma Niyeti - Ġhmal
Arasındaki ĠliĢkide Prosedürel Adaletin Düzenleyicilik Rolü

ġekil 3‘te prosedürel adaletin farklı koĢullarında psikolojik sözleĢme
ihlali ile iĢten ayrılma niyeti-ihmal tepkisi arasındaki iliĢkinin yönü
görülmektedir. Prosedürel adalet algılaması arttıkça psikolojik sözleĢme
ihlali ile iĢten ayrılma niyeti-ihmal tepkisi arasındaki pozitif iliĢki
azalmaktadır.
Tablo 8. Psikolojik SözleĢme Ġhlali Ġle Yapıcı KonuĢma - Yıkıcı KonuĢma
Arasındaki ĠliĢkide Güç Mesafesi ve Prosedürel Adaletin Düzenleyicilik Rolü
Yapıcı KonuĢma - Yıkıcı KonuĢma
DeğiĢkenler

Model-1

Model-2

Regresyon Sabiti
Bağımsız DeğiĢken
Psikolojik SözleĢme Ġhlali

4,779**

3,378**

-0,570**

-0,377**

F
R
R2

49,432
0,499
0,249

Düzenleyici DeğiĢkenler
Güç Mesafesi
Prosedürel Adalet
EtkileĢim DeğiĢkenleri
Güç Mesafesi x Psikolojik SözleĢme Ġhlali
Prosedürel Adalet x Psikolojik SözleĢme Ġhlali

Model3
3,392**
0,201**

-0,476**
0,590**
-0,209**
0,110
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F
R
R2

37,349
0,657
0,432

41,137
0,675
0,456

EtkileĢim Sonucunda R2
R-Karedeki DeğiĢim
F
P

0,032
8,385
0,004

0,007
2,034
0,155

* p<0,05, ** p<0,01, Hesaplamalarda standartlaĢtırılmamıĢ beta katsayıları
kullanılmıĢtır.

Tablo 8‘deki regresyon modeli-1 istatistiki olarak anlamlıdır
( =0,249; F=49,432; p<0,01). Psikolojik sözleĢme ihlali yapıcı
konuĢma-yıkıcı konuĢma tepkisini negatif ve anlamlı biçimde etkilemekte
(β=-0,570; p<0,01) olup; H1 hipotezi desteklenmiĢtir. Ayrıca güç
mesafesi (model-2: =0,432; F=37,349; p<0,01) ve prosedürel adaletin
(model-3:
=0,675; F=41,137; p<0,01) düzenleyicilik rolüne iliĢkin
regresyon modelleri de istatistiki olarak anlamlıdır.
Tablo 8 model-2‘de etkileĢim değiĢkeninin (psikolojik sözleĢme ihlali
x güç mesafesi) (β=-0,209; p<0,01) psikolojik sözleĢme ihlali ile yapıcı
konuĢma-yıkıcı konuĢma tepkisi arasındaki iliĢkideki düzenleyicilik
rolünün istatistiki olarak anlamlılığı tespit edilmiĢ olup; H2 hipotezi
desteklenmiĢtir. Güç mesafesinin ulaĢılan bu düzenleyicilik rolü, güç
mesafesinin orta (β=-0,377; p<0,01) ve yüksek (β= -0,600; p<0,01)
olduğu koĢullarda anlamlıdır.
ġekil 4. Psikolojik SözleĢme Ġhlali Ġle Yapıcı KonuĢma - Yıkıcı KonuĢma
Arasındaki ĠliĢkide Güç Mesafesinin Düzenleyicilik Rolü
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ġekil 4‘de güç mesafesinin farklı koĢullarında psikolojik sözleĢme
ihlali ile yapıcı konuĢma - yıkıcı konuĢma tepkisi arasındaki iliĢkinin
yönü görülmektedir. Güç mesafesi arttıkça psikolojik sözleĢme ihlali ile
yapıcı konuĢma-yıkıcı konuĢma tepkisi arasındaki negatif iliĢki daha da
artmaktadır.
Tablo 8 model-3‘ün anlamlı olmasına rağmen etkileĢim değiĢkeninin
(psikolojik sözleĢme ihlali x prosedürel adalet) (β=0,110; p>0,01)
psikolojik sözleĢme ihlali ile yapıcı konuĢma- yıkıcı konuĢma arasındaki
iliĢkide düzenleyicilik rolünün istatistiki olarak anlamlı olmadığı
saptanmıĢ olup; H3 hipotezi desteklenmemiĢtir.
Tablo 9. Psikolojik SözleĢme Ġhlali Ġle Sabır Arasındaki ĠliĢkide Güç
Mesafesi ve Prosedürel Adaletin Düzenleyicilik Rolü
Sabır
DeğiĢkenler

Model-1

Model-2

Regresyon Sabiti
Bağımsız DeğiĢken
Psikolojik SözleĢme Ġhlali

3,482**

3,146**

-0,143*

-0,162**

F
R
R-Kare

4,717
0,175
0,031

Düzenleyici DeğiĢkenler
Güç Mesafesi
Prosedürel Adalet
EtkileĢim DeğiĢkenleri
Güç Mesafesi x Psikolojik SözleĢme Ġhlali
Prosedürel Adalet x Psikolojik SözleĢme Ġhlali

Model3
2,999**
0,216**

0,258**
-0,068
0,118

F
R
R-Kare

10,761
0,424
0,180

0,196**
4,230
0,281
0,079

EtkileĢim Sonucunda R-Kare
R-Karedeki DeğiĢim
F
P

0,020
3,643
0,058

0,046
7,465
0,007

* p<0,05, ** p<0,01, Hesaplamalarda standartlaĢtırılmamıĢ beta katsayıları
kullanılmıĢtır.

Tablo 9‘daki regresyon modeli-1 istatistiki olarak anlamlıdır
( =0,031; F=4,717; p<0,01). Psikolojik sözleĢme ihlali sabır tepkisini
negatif ve anlamlı biçimde etkilemekte (β=-0,143; p<0,05) olup; H1
hipotezi desteklenmiĢtir. Ayrıca güç mesafesi (model-2:
=0,180;
F=10,761; p<0,01) ve prosedürel adaletin (model-3: =0,079; F=4,230;
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p<0,01) düzenleyicilik rolüne iliĢkin regresyon modeli istatistiki olarak
anlamlıdır.
Tablo 9 model-2‘nin anlamlı olmasına rağmen etkileĢim değiĢkeninin
(psikolojik sözleĢme ihlali x güç mesafesi) (β=0,118; p>0,01) psikolojik
sözleĢme ihlali ile sabır tepkisi arasındaki iliĢkide düzenleyicilik rolünün
istatistiki olarak anlamlı olmadığı saptanmıĢ olup; H2 hipotezi
desteklenmemiĢtir.
Tablo 8 model-3‘te etkileĢim değiĢkeninin (psikolojik sözleĢme ihlali
x prosedürel adalet) (β=-0,196; p<0,01) psikolojik sözleĢme ihlali ile
sabır tepkisi arasındaki iliĢkideki düzenleyicilik rolünün istatistiki olarak
anlamlılığı tespit edilmiĢ olup; H3 hipotezi desteklenmiĢtir. Prosedürel
adaletin ulaĢılan bu düzenleyicilik rolü, prosedürel adaletin orta (β=0,216; p<0,01) ve yüksek (β= -0,427; p<0,01) olduğu koĢullarda
anlamlıdır.
ġekil 5. Psikolojik SözleĢme Ġhlali Ġle Sabır Arasındaki ĠliĢkide Prosedürel
Adaletin Düzenleyicilik Rolü

ġekil 5‘de prosedürel adaletin farklı koĢullarında psikolojik sözleĢme
ihlali ile sabır tepkisi arasındaki iliĢkinin yönü görülmektedir. Prosedürel
adalet arttıkça psikolojik sözleĢme ihlali ile sabır tepkisi arasındaki
negatif iliĢki daha da artmaktadır.
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4. SONUÇ
Psikolojik sözleĢme ihlali, güç mesafesi, prosedürel adalet ve
sözleĢme ihlaline verilen iĢten ayrılma, yapıcı konuĢma, sabır, ihmal ve
yıkıcı konuĢma tepkileri arasındaki iliĢkileri bütünsel bir Ģekilde
bankacılık sektöründe inceleyen bu araĢtırmanın bulguları; psikolojik
sözleĢme ihlalinin çalıĢanların iĢten ayrılma-ihmal tepkilerini güçlendiren
ve yapıcı konuĢma-yıkıcı konuĢma ve sabır tepkilerini ise azaltan bir
öncül olduğunu ortaya koymaktadır. UlaĢılan bu bulgular Turnley ve
Feldman (1999) ile Lambert vd. (2003) tarafından yapılan çalıĢmalardaki
ifadeleri desteklemektedir.
AraĢtırmanın bir diğeri sonucu; güç mesafesi, psikolojik sözleĢme
ihlali ile iĢten ayrılma niyeti-ihmal, yapıcı konuĢma-yıkıcı konuĢma
arasındaki iliĢkide düzenleyici bir etkiye sahip olduğudur. Güç mesafesi
algılaması arttıkça, çalıĢanların ihlal duygularının iĢten ayrılma niyetiihmal tepkisi üzerindeki pozitif etkisi azalmıĢtır. Ayrıca güç mesafesi
algılamasının artması çalıĢanların ihlal duygularının yapıcı konuĢmayıkıcı konuĢma üzerindeki negatif etkisini daha da artırmıĢtır. Bu
sonuçlar Zagenczyk vd.‘nin (2015) çalıĢmasındaki yüksek güç
mesafesine sahip çalıĢanların sadakat ve ihmal, tersine ise seslilik ve iĢten
çıkıĢ tepkilerine sahip olduğuna dair sonuçlarla tutarlıdır.
AraĢtırmanın diğer bir sonucu ise prosedürel adaletin, psikolojik
sözleĢme ihlali ile iĢten ayrılma niyeti-ihmal tepkisi arasındaki iliĢkide
düzenleyicilik rolüne sahip olduğudur. Prosedürel adalet algılamasının
artması, çalıĢanların ihlal duygularının iĢten ayrılma niyeti-ihmal tepkisi
üzerindeki pozitif etkisini azaltmıĢtır. UlaĢılan bu bulgu, Kickul ve
Lester‘in (2001) çalıĢmasında etkileĢimsel ve prosedürel adalet
algılamasının, psikolojik sözleĢme ihlalinin örgütsel vatandaĢlık davranıĢı
üzerindeki tepkiyi azalttığına iliĢkin sonuçla tutarlıdır.
Bu çalıĢma, örgüt yönetimlerine psikolojik sözleĢme ihlalinin
çalıĢanlar nezdine ortaya koyduğu tepkilerin bilinmesi ve ortaya
çıkarılması kapsamında önemli sonuçlar arz etmektedir. Öncelikle söz
konusu bu tepkiler örgüt içerisinde ortaya çıkmamıĢ pek çok sorunların
habercisi olabilir. Dolayısıyla çalıĢanların neden ayrılmak istedikleri,
ihmal, sabır ve yıkıcı konuĢma tepkileri içerisinde oldukları analiz
edilmelidir. Bu tepkilerin azaltılmasında prosedürel adalet önemli bir
insan kaynakları uygulaması olabilir.
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Yapılan çalıĢmanın örgütsel davranıĢ yazınına sunduğu katkıları
yanında, çalıĢma verilerinin tek bir zaman diliminde toplanması ve
örneklemin sadece bankacılık sektörün çalıĢanlarından oluĢması gibi
kısıtlılıkları mevcuttur. Sonraki çalıĢmalarda ihlal duygusunun
çalıĢanların duygu düzenleme stratejileri ile nasıl düzenlenebileceği ve
böylece olası etkilerinin azaltılabileceğine dair çalıĢmalar yapılabilir.
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GĠRĠġ
Diyarbakır ili Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Dicle
Bölümü‘nde yer almaktadır. Ġl arazisi doğudan Batman ve MuĢ,
güneyden Mardin, batıdan Urfa, Adıyaman, Malatya, kuzeyden ise Elazığ
ve Bingöl illeri ile sınırlıdır.
Diyarbakır ilinin Cumhuriyet dönemindeki nüfusun geliĢim ve
değiĢiminin incelendiği çalıĢmada sayım dönemlerine göre il nüfusundaki
pozitif veya negatif artıĢlar, Ģehir ve kırsal nüfusta meydana gelen
değiĢim ile il nüfusunun yaĢ ve cinsiyet yapısı, eğitim durumu, ortalama
aile büyüklükleri, nüfus yoğunlukları gibi sosyoekonomik nitelikleri
analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Bu kapsamda yukarıda ifade edilen sorulara cevap arayan bu
çalıĢmada 2005 yılı öncesi Devlet Ġstatistik Enstitüsü (DĠE), 2005
sonrasında ise DĠE‘nin yerini kurulan Türkiye Ġstatistik Kurumu‘nun
(TÜĠK) hazırlamıĢ ve yayımlamıĢ olduğu veriler kullanılmıĢtır. Bu veriler
araĢtırma çerçevesinde amaca uygun olarak tablo, Ģekil ve haritalara
aktarılarak analiz edilerek yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu yönüyle
araĢtırma DĠE ve TUĠK istatistikleri nicel veri olarak kullanılarak dağılıĢ,
nedensellik, etkileĢim yaklaĢımları dikkate alınarak coğrafi bakıĢ açısıyla
yorumlanarak tamamlanmaya çalıĢılmıĢtır (Özmen, 2019: 5).
1. NÜFUSUN GELĠġĠMĠ
Cumhuriyet döneminde Diyarbakır il nüfusundaki değiĢimi periyodik
olarak yapılan nüfus sayım sonuçlarından değerlendirmek mümkündür.
Nüfus sayımları belli bir sahada veya ülkede belli bir tarihte daha
önceden hazırlanmıĢ formlar kullanılarak nüfusun tamamı veya bir
kısmına yönelik demografik nitelikleriyle ilgili verilerin toplanması,
düzenlenmesi ve yayınlanması olarak tanımlanabilir (Gürtan, 1969: 46).
BaĢka bir tanımda ise belirli bir zamanda ve yerdeki kiĢilere iliĢkin
demografik, ekonomik ve toplumsal verileri toplama, değerlendirme,
analiz etme ve yayınlama iĢlerinin tamamı nüfus sayımı olarak ifade
edilir (Özgür, 2011: 9).
Türkiye‘de nüfusa iliĢkin istatistikler, 1927 yılından beri düzenli
olarak gerçekleĢtirilen nüfus sayımlarından sağlanmaktadır. Modern
anlamdaki ilk sayımın ardından ikinci sayım sekiz yıl sonra 1935 yılında
yapılmıĢ, bu tarihten itibaren sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda sayımlar
yenilenmiĢtir. Ancak 23.02.1993 tarih ve 403 sayılı Kanun Hükmündeki
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Kararname ile bu beĢ yıllık periyodik uygulamaya son verilerek, sonu 0
ile biten yıllarda sayım yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Ancak bir istisna
olarak 1997 yılında gerçek bir nüfus sayımı olmaktan ziyade mevcut
nüfusun tespitine yönelik bir sayım gerçekleĢtirilmiĢtir (Özgür, 1998: 8).
Türkiye‘de modern anlamda ilk nüfus sayımı Cumhuriyetin ilanından
sonra 28 Ekim 1927 yılında yapılmıĢtır. Bu sayımda Diyarbakır ilinin
nüfusu 194183 kiĢi olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 1,ġekil 1).
Tablo 1. Diyarbakır Ġlinin Sayım Yıllarına Göre Nüfusu ve Yıllık Nüfus
ArtıĢ Hızları ( ‰ ).
Nüfus
Nüfus
Yıl
Nüfus
ArtıĢ Hızı Yıl
Nüfus
ArtıĢ Hızı
194183
651233
22,75
1927
1975
214142
12,23
778150
35,61
1935
1980
257321
36,74
934505
36,62
1940
1985
249949
-5,81
1094996
31,70
1945
1990
293738
32,29
1362708
21,87
1950
2000
343903
31,53
1460714
9,92
1955
2007
401884
31,16
1528958
15,22
1960
2010
475916
33,82
1654196
15,75
1965
2015
581208
39,97
1732396
15,40
1970
2018
Kaynak: Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerinden hazırlanmıĢtır.

Türkiye‘de ikinci nüfus sayımı 1935 yılında yapıldığı bilinmektedir.
Bu sayım döneminde Türkiye‘nin nüfusu 16158018 kiĢiye çıkmıĢtır.
Aynı sayım yılında Diyarbakır il nüfusunun ise 214142 kiĢi olduğu
görülmektedir. 1927-1935 devresinde Diyarbakır‘ın yıllık nüfus artıĢ hızı
‰ 12.23 düzeyinde gerçekleĢmiĢtir (Tablo 1, ġekil 1). Diyarbakır il
nüfusu 1935-1940 arasında yıllık ‰36.74‘lük nüfus artıĢ hızı ile artarak
257321 kiĢiye ulaĢmıĢtır.
Türkiye‘de nüfus artıĢ hızının en düĢük olduğu dönem 1945‘tir. Bu
dönemde nüfus artıĢ hızının düĢmesinin nedeni, Ġkinci Dünya
SavaĢ‘ından dolayı seferberlik ilan edilmesi ve erkeklerin önemli bir
kısmının silahaltına alınmasıdır (Baranaydın, 2018꞉ 172). Ayrıca savaĢın
tesirleri ve sağlık koĢullarının yetersizliği gibi nedenlerle, bu dönemde
Türkiye genelinde beklenen nüfus artıĢı görülmemiĢtir (Kasarcı, 1996꞉
248-255). Dolayısyla 1940-1950 arası Türkiye nüfusu ‰ l6.3'lük bir
hızla artarak 21 milyona ulaĢmıĢtır. Bu durum Diyarbakır‘da da nüfus
artıĢ hızının azalmasına sebep olmuĢtur. Nitekim bu devrede il nüfusu ‰
-5,81‘lik negatif değerle 7372 kiĢi azalarak 249949‘a gerilemiĢtir (Tablo
1, ġekil 1).
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ġekil 1. Diyarbakır Ġlinin Sayım Yıllarına Göre Nüfusu.

Diyarbakır il nüfusu 1945 sayım yılına göre 43789 kiĢi aratarak
1950‘de 293738‘e yükselmiĢtir. Aynı dönemde yıllık nüfus artıĢ hızı ‰
32,29‘dur. 1950-1955 devresinde önceki döneme oranla yıllık artıĢ hızı
bir miktar azalsa (‰ 31,53) da nüfusta pozitif artıĢ devam ederek il
nüfusu 343903 kiĢiye ulaĢmıĢtır. ġüphesiz bu durum savaĢ sonrası erkek
nüfusun terhis edilmesi ve buna bağlı olarak doğum oranlarının artması
gibi nedenlerle tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır nüfusunda da yaĢanan
artıĢlardan kaynaklamıĢtır (Tablo 1, ġekil 1).
1955 ve sonraki yıllar, Türkiye‘de sanayileĢme giriĢimleri ve yeni
ekonomik yaklaĢımların önem kazandığı yıllar olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Bu devreden sonra sağlık, ekonomik ve diğer alanlardaki
geliĢmelere bağlı olarak ülke nüfusunda artıĢlar yaĢanmıĢtır. Nitekim
1960 nüfus sayımı sonuçlarına göre Türkiye‘nin nüfusu 20 milyonun
üzerine çıkmıĢtır (21754820 kiĢi). Aynı dönemde Diyarbakır il nüfusunun
401884 kiĢi olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak bu sayım döneminde
Diyarbakır ilinin yıllık nüfus artıĢ hızında, bir önceki sayım dönemine
göre çok az da olsa bir düĢüĢ yaĢandığı gözlemlenmiĢtir. 1955 yılında
yapılan nüfus sayımına göre Diyarbakır‘ın yıllık nüfus artıĢ hızı ‰31,53
iken, 1960 nüfus sayım döneminde ‰31,16‘ya düĢmüĢtür (Tablo 1,ġekil
1). Bu durumun temel nedenini Diyarbakır ilinden belli bir nüfus
kitlesinin sanayisi geliĢmiĢ illere yönelik göç hareketine katılması olarak
değerlendirmek mümkündür.
1965 nüfus sayımı dönemine gelindiğinde il nüfusundaki artıĢ devam
etmiĢ olup, bu dönemde nüfus 475916 kiĢiye yükselmiĢtir. Bu dönemde
ilin yıllık nüfus artıĢ hızı ‰33,82‘dir. 1965 sayım dönemindeki yıllık
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nüfus artıĢ hızı, 1960 dönemine göre ‰ 2,66‘lık bir oranda yükseliĢ
göstermiĢtir (Tablo 1, ġekil 1).
Türkiye‘de 1970 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarının verilerine
göre Diyarbakır ilinin nüfusu 581208 kiĢi, yıllık nüfus artıĢ hızı ise
‰39,97‘dir. Buna göre 1970 yılında Diyarbakır nüfusunda, bir önceki
sayım yılına göre 105292 kiĢilik artıĢ olmuĢtur. Aynı devrede ilin yıllık
nüfus artıĢ hızı bir önceki sayım dönemine göre ‰ 6,15 oranında artıĢ
olmuĢtur (Tablo 1, ġekil 1). Nüfus artıĢ hızının çok fazla olması doğal
nüfus artıĢın yanında ilin özellikle çevredeki illerden yoğun olarak göç
almasının bir sonucudur.
Diyarbakır nüfusu 1975‘de 651233 kiĢiye yükselmiĢtir. Bununla
birlikte 1970-1975 döneminde ilin yıllık nüfus artıĢ bir önceki devreye
göre önemli oranda azalarak ‰ 22,75 seviyesine gerilemiĢtir (Tablo 1,
ġekil 1). Bu durum Diyarbakır ilinden baĢka illere yönelik yoğun bir göç
hareketinin yaĢandığını göstermektedir.
1975-1980 sayım döneminde Diyarbakır il nüfusu büyümeye devam
etmiĢ ve 1980 yılında ilin toplam nüfusu 778150 kiĢiye çıkmıĢtır. Bu
sayım dönemindeki yıllık nüfus artıĢ hızı ‰35,61 düzeyinde
gerçekleĢmiĢtir (Tablo 1, ġekil 1). Bu devrede il nüfusunda görülen artıĢ
özellikle 1975 sonrasında ülkede yaĢanan sosyal sorunlara bağlı olarak
ortaya çıkan çatıĢma ortamı nedeniyle baĢka illere göç etmiĢ Diyarbakırlı
insanların bir bölümünün memleketlerine dönmelerinden kaynaklamıĢ
olma ihtimali yüksektir.
Diyarbakır il nüfusu 1980-1985 devresinde yıllık ‰36,62‘lik nüfus
artıĢ hızıyla 934505‘e, 1990 yılında ise 1.094.996 kiĢiye ulaĢmıĢtır. Ġlin
bu dönemki yıllık nüfus artıĢ hızı ‰31,70 olarak belirlenmiĢtir (Tablo 1,
ġekil 1). Özellikle 1980 sonrasında Diyarbakır ve çevresinde bölücü terör
örgütü PKK‘nın yapmıĢ olduğu terör eylemleri Diyarbakır Ģehrine
Diyarbakır iline bağlı ilçelerin yanı sıra çevre illerden yoğun bir göç
hareketinin yaĢanmasına neden olmuĢtur. Diyarbakır‘dan baĢka illere
yönelik dıĢ göç hareketine karĢılık Diyarbakır Ģehrine çevre illerden
yönelen göç hareketi Ģehir nüfusu ve dolayısıyla il nüfusunun 1980
sonrasında hızlı bir Ģekilde artmasında etkili olmuĢtur. Bu durum 2000‘li
yıllara kadar devam etmiĢ ve 2000 yılında yapılan sayıma göre il
nüfusunun 1362708 kiĢiye yükseldiği görülmüĢtür. Bu dönemde
Diyarbakır‘dan baĢka illere yönelik göçe bağlı olarak yıllık nüfus artıĢ
hızı ‰ 21,87‘ye gerilemiĢtir (Tablo 1, ġekil 1).
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Devlet Ġstatistik Enstitüsünün (DĠE) 2005 yılında Türkiye Ġstatistik
Kurumu (TÜĠK) adıyla yeniden yapılandırılmasıyla nüfus sayım
sisteminde değiĢikliğe gidilmiĢtir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi
(ADNKS) olarak adlandırılan yeni sisteme göre kiĢi ikametgâh adresinin
bulunduğu yerleĢim biriminde sayılmaya baĢlanmıĢtır. Bu Ģekildeki nüfus
sayımı ilk olarak 2007 yılında baĢlamıĢ ve bundan sonraki yıllarda aralık
ayı ikametgâh adresine göre yerleĢim birimlerinin nüfusunun
yayımlanması iĢlemi devam etmiĢtir (Birinci, 2015: 112).
TÜĠK‘in 2007 yılında yayımladığı ADNKS verilerine göre Diyarbakır
ilinin nüfusu 1460714 olup, 2008 yılı bu nüfus 1492828 kiĢiye ulaĢmıĢtır
(Tablo 1, ġekil 1).
Diyarbakır ilinin 2008 sayımından 2 yıl sonraki nüfusu tekrar artıĢ
göstermiĢtir. Fakat bu artıĢın çok büyük olmadığı görülmektedir. 2010
yılında il nüfusu 1528958 kiĢi olarak tespit edilmiĢtir. Ġl nüfusunda 20072010 arasında yıllık nüfus artıĢ hızı ‰ 15,2 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir
(Tablo 1, ġekil 1).
Günümüze yaklaĢtıkça il nüfusundaki artıĢ devam etmiĢtir. 2015 yılı
sayımına göre Diyarbakır‘da nüfus 1654196 olmuĢtur. 2010-2015
arasındaki beĢ yıllık süreçte yıllık nüfus artıĢ hızı, bir önceki döneme çok
az miktarda artarak ‰ 15,75 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. 2017‘de
Diyarbakır il nüfusu 1699901 kiĢiye, 2018‘de 1732396‘ya ulaĢmıĢtır
(Tablo 1, ġekil 1).
1.1. Diyarbakır Ġlinde ġehir ve Kır Nüfusunun DeğiĢimi
Diyarbakır ilinin Ģehir ve kır nüfusunun sayım dönemlerine göre
değiĢimi incelendiğinde 1985 yılına kadar kır nüfusunun Ģehir
nüfusundan fazla olduğu dikkat çeker. Özellikle 1950‘li yıllara kadar %
70‘in üzerinde olan kırsal nüfusun 1960‘lı yıllardan sonra oransal olarak
aĢağıya düĢmeye baĢladığı görülür. Nitekim 1935 yılında 214142 kiĢinin
yaĢadığı Diyarbakır ilinde bu nüfusun % 76,5‘i kırsal nüfustan
oluĢuyorken, % 23,5‘i Ģehir nüfusundan meydana geliyordu. Bu durum
kısmen 1950 yılına kadar devam etmiĢ olup, söz konusu süreçte Ģehir
nüfusunun il nüfusu içinde payı % 26‘nın üzerine çıkamadığı
anlaĢılmaktadır. Ülkemizde 1950‘den sonra siyasal, ekonomik ve sosyal
Ģartlarda meydana gelen değiĢim ve geliĢim süreci ĢehirleĢme hareketinin
tüm ülkede yaygınlaĢmasına katkıda bulunmuĢtur. ġüphesiz ülke
genelinde görülen değiĢimden Diyarbakır ili de önemli ölçüde
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etkilenmiĢtir. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinden sanayi bakımından
geliĢmiĢ batı illerine yönelik göçler olmasına karĢılık, Diyarbakır Ģehrine
de aynı dönemde hem il içindeki kırsal yerleĢmelerden hem de çevre
illerden yoğun bir göç yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Buna bağlı olarak il
nüfusun Ģehir nüfusunun oranı 1960‘dan sonra artıĢ eğilimi göstererek %
30‘ların üzerine çıkmıĢtır. Bu durum 1970‘e yıllara gelindiğinde daha da
artarak % 41 seviyesine ulaĢırken, kırsal nüfus oranı % 59‘a gerilemiĢtir
(Tablo 2, ġekil 2). 1970 yılında Diyarbakır ilinin Ģehir nüfusu, 1965
yılına göre 76037 kiĢi artmıĢtır. Köy nüfusu ise 1970 yılında, 1965 yılına
göre 29255 kiĢi artmıĢtır. Bu dönemde Ģehir nüfusundaki artıĢ, köy
nüfusunun artıĢına göre iki kat fazla olması Ģehrin çevredeki kırsal
yerleĢmelerden göç aldığını açık bir Ģekilde göstermektedir.
Tablo 2. Diyarbakır Ġlinin 1935-2018 Arası ġehir-Kır Nüfusu DeğiĢimi.
ġehir
Kır
Yıl
Nüfus
%
Nüfus
50316
23,5
163826
1935
66103
25,7
191218
1940
63377
25,4
186572
1945
72267
24,6
221471
1950
98798
28,7
245105
1955
124718
31,0
277166
1960
162467
34,1
313449
1965
238504
41,0
342704
1970
281960
43,3
369.273
1975
374264
48,1
403886
1980
472055
50,5
462450
1985
600640
54,9
494.356
1990
817692
60,0
545016
2000
855389
58,6
605325
2007
1090172
71,3
438786
2010
1008851
60,9
645345
2015
1069893
61,8
662503
2018
Kaynak: Türkiye Ġstatistik Kurumu Verileri.

%
76,5
74,3
74,6
75,4
71,3
69,0
65,9
59,0
56,7
51,9
49,5
45,1
40,0
41,4
28,7
39,1
38,2

Toplam
Nüfus
214142
257321
249949
293738
343903
401884
475916
581208
651233
778150
934505
1094996
1362708
1460714
1528958
1654196
1732396

Ġl nüfusunda Ģehir nüfusunun etkisi 1975-80 sonrasında daha fazla
hissedilmeye baĢlayarak % 50 seviyesine yaklaĢmıĢtır. 1980 yılında
Diyarbakır ilinin toplam nüfusu 778150 kiĢiye çıkmıĢtır. Bu dönemde
kırsal nüfus 206165 iken, Ģehir nüfusu 374264 kiĢi olup, Ģehir nüfusu,
köy nüfusuna göre 165.099 kiĢi daha fazladır. Bu devre Diyarbakır
nüfusunda kırsal nüfusun Ģehir nüfustan fazla olduğu son devre olarak
dikkat çekmektedir. Bundan sonraki süreçte il nüfusu içinde Ģehir
nüfusunun oranı hızlı bir yükselme trendine girmiĢtir. Terör olaylarının
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etkisiyle 1985 ve sonrasında kırsal yerleĢim birimlerinde yaĢayan çok
sayıda inanın güvenlik kaygısı nedeniyle Diyarbakır Ģehrine göç
etmesinin Ģehirsel nüfus oranının yükselmesinde büyük bir etkisi olmuĢ
ve bu durum 2000‘li yıllara kadar devam etmiĢtir. 1985 yılında % 50,5 ile
Ģehir nüfusu kırsal nüfusun önüne geçtikten sonra, 1990‘da Ģehir nüfusu
% 54,9‘a, 2000‘de ise % 60‘a kadar çıkmıĢtır. 1990 yılında kırsal nüfus
494356 kiĢi iken, Ģehir nüfusu 600640 kiĢi olmuĢtur. 2000 yılına
gelindiğinde ildeki Ģehir nüfusu artmaya devam ederek 817692 kiĢiye
ulaĢmıĢtır. Aynı dönemde kırsal nüfus ise sınırlı ölçüde artarak 545016
kiĢiye yükselmiĢtir (Tablo 2). 2007 yılında Diyarbakır ilinin toplam
nüfusunun 1460714‘e çıkarken, Ģehir nüfusu 855389, kırsal nüfusun
605325 kiĢiden oluĢtuğu görülür. 2007 yılında Ģehir nüfusun il nüfusu
içindeki payı bir miktar azalarak % 58,6‘ya gerilese de 2010 yılında Ģehir
nüfus oranı yeniden artarak % 71,3 seviyesine çıkmıĢtır. Aynı yıl kırsal
nüfus il nüfusunun oranı ise % 28,7‘sini oluĢturmaktadır (Tablo 2, ġekil
2).
12/11/2012 Tarihli ve 6360 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kurulması
ve Sınırlarının Belirlenmesi Kanunu ile büyükĢehir belediyelerinin
sınırları geniĢletilerek, il sınırlarını kapsar hale getirilmiĢtir. Uygulama
2014 yılında yapılan mahalli seçimleriyle birlikte hayata geçirilmiĢtir. Bu
uygulamanın en önemli sonuçlarından biri köylerin mahalleye
dönüĢmesidir. Köyün mahalleye dönüĢmesi, mahalli idarelerin önemli bir
unsuru olan köylerin ve köy tüzel kiĢiliklerinin ortadan kalkması
anlamına gelmektedir. Bu nedenle Diyarbakır il nüfusunun 2015 ile 2018
yıllarına ait kır ve Ģehir ayrımı yapılamamıĢ, fakat konu bütünlüğünün
sağlanması için Diyarbakır ilinin 4 metropol ilçesinin mahalle
nüfuslarının toplamı Ģehir nüfusu, diğer ilçelerin mahalle nüfuslarının
toplamı da kır nüfusu olarak kabul edilmiĢtir. Diyarbakır ilinin metropol
ilçelerinden biri olan Sur ilçesinde 2015 yılı Eylül ayında hendek olayları
olarak anılan ve aralarında tarihi ve dini yapıların da bulunduğu yüzlerce
yapının yıkılmasına neden terör olayları 103 gün devam etmiĢtir. Bu süre
zarfı boyunca çok sayıda insan yaralanmıĢ, o dönem ilçede hatta tüm ilde
huzur ve güven ortamı bozulmuĢtur. Dolayısıyla Sur ilçesinde çok sayıda
insan ilin diğer ilçelerine ve baĢka illere göç etmiĢlerdir. O dönemde
Sur‘da yaĢayan ve olaylara bizzat Ģahit olan insanlarla yapılan görüĢmeler
sonucu; ilçe halkının eĢyalarını sırtlarında taĢıyarak hatta bazı ailelerin
günlük eĢyalarını dahi almadan ve evlerini kapatmadan çatıĢma
ortamından kaçtıkları öğrenilmiĢtir. Sur Ġlçesinin 2013 TÜĠK verilerine
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göre 123311 olan nüfusu 2016 yılı nüfusu verilerine göre % 5,52 azalıĢ
ile 116858 gerilemiĢtir. Diyarbakır il genelinde 2008 yılı ile 2016 yılları
arasında % 12 nüfus artıĢı olmasına rağmen aynı yıllara oranla Sur ilçe
nüfusunda yaklaĢık % 16 azalma olduğu görülmüĢtür. Bu durum ilin kır
ve Ģehir nüfusu üzerinde de etkisini göstermiĢtir. Dolayısıyla 2015 yılında
Diyarbakır ilinin Ģehir nüfusu yüzdesi bir önceki sayım yılına göre %
60,9‘a gerileyerek 1008851 kiĢi, kır nüfusu ise 645345 kiĢi olarak
hesaplanmıĢtır (Tablo 2, ġekil 2).

ġekil 2. Diyarbakır Ġl Nüfusunun Sayım Dönemlerinde Kır ve ġehir
Nüfusunun DeğiĢimi.

ÇalıĢmanın son sayım dönemi olan 2018 yılında, Diyarbakır ilindeki
Ģehir nüfusunun 1069893 olduğu görülmektedir. Yine aynı dönemdeki
ilin kır nüfusu ise toplamda 652503‘tür (Tablo 2, ġekil 2).
2. DĠYARBAKIR
ÖZELLĠKLERĠ

ĠL

NÜFUSUNUN

SOSYOEKONOMĠK

2.1. Diyarbakır Ġl Nüfusunun Cinsiyet ve YaĢ Yapısı
Nüfusun cins yapısı genel anlamda kadın-erkek oranını ifade etmekte
olup, 100 ya da 1000 kadına düĢen erkek sayısı olarak tanımlanmaktadır
(Tümertekin-Özgüç, 2012: 272). Kadın ile erkek nüfuslarındaki
dengesizlik, cinslerin yaratılıĢındaki farklılık nedeniyle toplumsal,
ekonomik, siyasal, askeri birçok sorunun gündeme gelmesine yol açabilir.
Doğurgan çağdaki kadın nüfus azlığı doğum oranlarının gerilemesine,
genç ve ergin erkek nüfus azlığı, çalıĢma hayatında problemlere ya da
Türkiye gibi askerliğin belli bir dönemde erkek nüfusa zorunlu olduğu
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ülkelerde, ülke savunmasının zaaf göstermesine ve ek önlemler
alınmasına neden olabilir (Özgür, 1998: 67).
Diyarbakır nüfusunda sayım dönemlerinin tamamında erkek nüfus
fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu devre içinde cinsiyet oranının en düĢük
olduğu sayım dönemi % 100,3‘lük oranla 1935 iken, en yüksek olduğu
dönem % 111,8‘lik oranla 1975 devresidir (Tablo 3).
Sayım dönemlerine göre ilçe nüfusunun cinsiyet yapısı incelendiğinde,
nüfusun % 50,1‘ini erkeklerin (107229 kiĢi), % 49,9‘unu ise kadınların
(106913 kiĢi) meydana getirdiği 1935 yılında her 100 kadına 100,3 erkeğin
düĢtüğü anlaĢılmaktadır. Nüfus içerisinde erkek oranı 1940 sayım yılında
% 51,7‘ye yükselirken, kadınların oranı % 48,3‘e kadar gerilemiĢtir. Bu
dönem içinde cinsiyet oranı % 107,1 düzeyine çıkmıĢtır. Buna karĢılık
1945 sayım devresinde II. Dünya SavaĢı nedeniyle erkek nüfusun askere
alınmasına bağlı olarak kısmen il nüfusu içinde erkek nüfus oranında
gerileme yaĢanmıĢtır. Bu duruma bağlı olarak 1945 yılında ilin cinsiyet
oranı bir önceki devreye oranla azalarak % 104,1‘e kadar inmiĢtir (Tablo
3).
Tablo 3. Sayım Yıllarına Göre Diyarbakır Ġl Nüfusunun Cinsiyet Yapısı.
Yıl

Erkek

%’si

Kadın

%’si

1935
107229 50,1
106913 49,9
1940
133050 51,7
124271 48,3
1945
127466 51,0
122483 49,0
1950
1955
177833 51,7
166070 48,3
1960
208650 51,9
193234 48,1
249874 52,5
226042 47,5
1965
1970
302237 52,0
278971 48,0
1975
343797 52,8
307436 47,2
1980
403603 51,9
374547 48,1
1985
480703 51,4
453802 48,6
1990
559446 51,1
535550 48,9
2000
692167 50,8
670541 49,2
2007
735561 50,4
725153 49,6
2010
767503 50,2
761455 49,8
2015
834354 50,4
819842 49,6
2018
875468 50,5
856928 49,5
Kaynak: DĠE ve TÜĠK verilerinden hazırlanmıĢtır.

Toplam
214142
257321
249949
343903
401884
475916
581208
651233
778150
934505
1094996
1362708
1460714
1528958
1654196
1732396

Cinsiyet
Oranı
(%)
100,3
107,1
104,1
107,1
108,0
110,5
108,3
111,8
107,8
105,9
104,5
103,2
101,4
100,8
101,8
102,2
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Ülkemizde 1950 yıllında yapılan nüfus sayımında cinsiyet bazında
bilgiler olmadığından bu döneme iliĢkin olarak cins bakımından
değerlendirme yapılamamıĢtır. Diyarbakır‘da 1955 itibariyle erkek nüfus
(% 51,7) ve cinsiyet oranı (% 107,1) ve 1940 seviyesine kadar
yükselmiĢtir. Cinsiyet oranı 1960‘dan (%108,0) itibaren tekrar artmaya
baĢlayarak 1965 yılında % 110,5‘e kadar çıkmıĢtır. Ġlde 1970 sayım
döneminde % 108,3 seviyesine kadar inen cinsiyet oranı, 1975 itibariyle
% 111,8 ile maksimuma ulaĢmıĢtır. Bu yıl aynı zamanda il nüfusu içinde
erkek nüfus oranı % 52,8 ile en yüksek orana ulaĢtığı devre olarak dikkat
çekmektedir. Bu yıldan sonra cinsiyet oranları düĢüĢ eğilimine girerek
1980‘de % 107,8‘e, 1985 yılında % 105,9‘a, 1990‘da 104,5‘e ve 2000‘de
% 103,2‘ye kadar gerilemiĢtir (Tablo 3). Ġl nüfusunda erkek nüfusun
payının azalması ve beraberinde cinsiyet oranın 1975 sonrasında sürekli
gerilmesinde baĢta terör olayları, iĢsizlik gibi nedenlerle erkek nüfusun il
dıĢına yönelik göç hareketinde ön planda olmasının büyük bir etkisi
vardır. Sahada yapılan görüĢmelere göre özellikle terör olayları nedeniyle
ailelerin genç yaĢtaki erkek çocuklarını bu durumdan koruma amaçlı
olarak baĢka illere göndermeleri erkek nüfus oranının 1980-2000
devresinde azalmasında önemli ölçüde rol oynadığını söylemek
mümkündür. Bununla birlikte çevredeki kırsal yerleĢmeler ile illerden de
aynı nedenlerle Diyarbakır Ģehrine de göç olması erkek nüfus varlığının
toplam nüfus içindeki varlığının fazla olmasına neden olmuĢtur.
ERKEK

KADIN

1000000
800000
600000
400000
200000
0

ġekil 3. Diyarbakır Ġlinin Sayım Dönemlerine Göre Cinsiyet Durumu.

Diyarbakır ilinde cinsiyet oranları ve erkek nüfus varlığı 2000 yılı
sonrasında da düĢmeye devam etmiĢ olup, 2007 yılı itibariyle cinsiyet
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oranı %101,4‘e, 2010 yılında ise % 100,8‘e kadar inerek 1935 sonrasında
en düĢük seviyeye inmiĢtir. Bu yıldan sonra az da nüfus içinde erkek
nüfus oranının yükselmesiyle 2015 sonunda cinsiyet oranı % 101,8‘e,
2018 sonunda ise % 102,2‘ye kadar çıkmıĢtır (Tablo 3, ġekil 3).
Nüfus yapısını belirleyebilmenin en önemli araçlarından biri yaĢ
gruplarına göre dağılımın bilinmesidir. Üretici olan veya olmayan
nüfusun belirlenmesi, eğitim ve sağlık gibi ekonomik kaynaklarla iliĢkili
sosyal planlamaların yapılabilmesi, özetle toplum üzerindeki baĢta
bağımlı nüfus olmak üzere, çeĢitli yüklerin hesap edilebilmesi, yaĢ
gruplarının sağlıklı olarak tespitine bağlıdır (Arınç, 2001: 105). Bunun
yanı sıra nüfus içinde çocuk ve yetiĢkin oranlarını bilmek, eğitim veya
istihdam koĢullarının ne ölçüde geliĢtirileceği konusunda fikir vermesi
açısından önem taĢımaktadır (Özgür, 1999: 159).
Diyarbakır il nüfusunun dar aralıklı yaĢ gruplarına göre dağılımı
incelendiğinde, genel olarak doğum oranlarının fazla olmasına bağlı
olarak çocuk ve genç yaĢ gruplarının fazla olduğu dikkat çeker. Ġlde yaĢ
grupları içinde en fazla nüfus % 12,0 ile 0-4 yaĢ grubunda görülmektedir.
Bunun yanı sıra il nüfusunda 5-9, 10-14 ve 15-19 yaĢ gruplarının toplam
nüfus içindeki payının % 10‘nun üzerindedir. 20-24 ve 25-29 yaĢ
gruplarının il nüfusu içindeki payı % 9 düzeyinde olup, bu durum
Diyarbakır ilinde çocuk ve genç nüfusun toplam nüfus içinde çok büyük
bir orana sahip olduğunu açık bir Ģekilde göstermektedir. Buna karĢılık
30-34 (%7,7) ve 35-39 yaĢ (%7,2) gruplarından itibaren orta ve orta üzeri
yaĢ gruplarının il nüfusu içindeki payı azalmaya baĢlamaktadır. Öyle ki
40-44 yaĢ grubunun il nüfusu içindeki oranı % 5,6 seviyesinde iken, 6064 yaĢ grubunda bu oran % 2,1‘e, 70-74 yaĢ aralığında % 1,2‘ye, daha üst
yaĢ gruplarında ise % 1‘in altına düĢmektedir (Tablo 4, ġekil 4).
YaĢ grupları ve cinsiyet yapısı dikkate alınarak hazırlanan nüfus
piramitleri sahanın demografik özelliklerini görsel Ģekilde yansıtmaları
bakımdan önemlidir. Bu Ģekilde hazırlanan nüfus piramitlerine bakılarak
bir sahanın yaĢ yapısı ayrıntılı olarak göstermek mümkündür
(Tümertekin-Özgüç, 2012: 267). Diyarbakır ilinin nüfus piramidi
incelendiğinde çocuk yaĢ gruplarının oluĢturduğu taban kısmının geniĢ
olduğu; genç, orta ve üst yaĢ gruplarında ise piramidin hızlı bir Ģekilde
daraldığı görülmektedir. Taban kısmının geniĢ olması Diyarbakır ilinde
doğum oranların çok yüksek olmasına bağlı olarak çocuk nüfusun fazla
olmasından kaynaklı iken, genç yaĢ gruplarından itibaren görülen
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daralmanın ise ilden baĢka illere olan göç hareketinden kaynaklandığını
söylemek mümkündür (Tablo 4, ġekil 4).

Tablo 4. Diyarbakır Ġl Nüfusunun Dar Aralıklı Gruplandırılmaya Göre
Dağılımı (2018).
YaĢ
Erkek
%‘si
Kadın
Grubu
107320
12,3
101422
0-4
96825
11,1
92321
5-9
92817
10,6
88625
10-14
90098
10,3
85911
15-19
80755
9,2
75589
20-24
79044
9,0
77198
25-29
67486
7,7
65396
30-34
62238
7,1
61891
35-39
48671
5,6
48034
40-44
40699
4,6
39247
45-49
32434
3,7
30920
50-54
24498
2,8
24640
55-59
17895
2,0
18108
60-64
13367
1,5
15930
65-69
8903
1,0
12029
70-74
6293
0,7
8374
75-79
3561
0,4
5557
80-84
1978
0,2
3871
85-89
586
0,1
1865
90+
Toplam
875468
100,0
856928
Kaynak: TÜĠK 2018 ADNKS Sonuçları.

%‘si

Toplam

11,8
10,8
10,3
10,0
8,8
9,0
7,6
7,2
5,6
4,6
3,6
2,9
2,1
1,9
1,4
1,0
0,6
0,5
0,2
100,0

208742
189146
181442
176009
156344
156242
132882
124129
96705
79946
63354
49138
36003
29297
20932
14667
9118
5849
2451
1732396

%‘si
12,0
10,9
10,5
10,2
9,0
9,0
7,7
7,2
5,6
4,6
3,7
2,8
2,1
1,7
1,2
0,8
0,5
0,3
0,1
100,0
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ġekil 4. Diyarbakır Ġlinin Nüfus Piramidi (2018).
Tablo 5. Diyarbakır Ġlinde Nüfusunun GeniĢ Aralıklı Gruplandırılmaya Göre
Dağılımı (2018).
YaĢ Grubu
Erkek
%‘si
Kadın
%‘si
Toplam
0-14
33,9
33,0
579330
296962
282368
15-64
543818 62,1
61,5
1070752
526934
65+
34688
4,0
5,6
82314
47626
Toplam
100,0
100,0
1732396
875468
856928
Kaynak: TÜĠK ADNKS Sonuçlarından HazırlanmıĢtır.

%‘si
33,4
61,8
4,8
100,0

Nüfusun dar aralıklı gruplandırılmasının yanında, geniĢ aralıklı
gruplandırılması da yapılmaktadır. Bu sınıflandırma özellikle aktif ve
bağımlı nüfusun tespit edilmesi konusunda önem taĢımaktadır (Doğanay,
2014: 186). Bu açıdan il nüfusunun geniĢ aralıklı yaĢ dağılımı
incelendiğinde, % 33,4‘ünün çocuk (0-14 yaĢ grubu), % 61,8‘sinin
yetiĢkin (15-64 yaĢ grubu) ve % 4,8‘inin ise yaĢlı (65 ve üzeri yaĢ grubu)
nüfustan oluĢtuğu görülmektedir (Tablo 5, ġekil 5).
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ġekil 5. Diyarbakır Ġlinin GeniĢ Aralıklı Nüfus Piramidi (2018).

2.2. Diyarbakır Ġl Nüfusunun Eğitim Durumu
Bir bölge nüfusunun sosyal yapısına ait özellikleri ele alınırken
üzerinde durulacak konuların baĢında nüfusun eğitim durumu gelir.
Eğitim ve kültür, nüfusun en önemli niteliklerinin baĢında gelir. Eğitim
seviyesi, nüfusun artıĢ hızı, doğumlar, ortalama aile büyüklükleri gibi
değiĢkenlerin üzerinde doğrudan etkilidir. Bu nedenle araĢtırma sahasının
kalkınmasında büyük önem arz eden eğitim ve kültür durumu üzerinde
ayrıntılı olarak durmak gerekmektedir. Bu kapsamda araĢtırma sahasında
faaliyet gösteren eğitim kurumları ve öğrenci sayıları, nüfusun eğitim
durumunu yansıtması bakımından incelenmesi gerekmektedir (Birinci,
2018: 90).
Diyarbakır ilinin 1985‘den 2017‘ye kadar eğitim durumu
incelendiğinde ilkokul ve dengi okullardan mezun olanların sayısının ilk
sırada yer aldığı görülür. Aynı dönem içinde erkek nüfusun kadın nüfusa
oranla gerek okur-yazar durumu gerekse de mezun olunan eğitim
kademesi yönünden önde olduğu dikkat çeker.
Ġldeki okuma-yazma bilmeyen nüfus 1980 yılından 2008 yılına kadar
artıĢ göstermiĢ, 2017 yılına gelindiğinde bu nüfusta 54307 kiĢilik bir
düĢüĢün olduğu görülmüĢtür. 1985 yılında ilde okuma-yazma bilmeyen
erkek sayısının 82333, kadın sayısının 52302 kiĢi olduğu görülmektedir.
2017 yılında ilin okuma-yazma bilmeyen nüfusu, 1985 yılına göre
azalmıĢ, bu nüfus kadınlarda 215055, erkeklerde 51877 kiĢiye düĢmüĢtür.
Yine bu dönemde ilde okuma-yazma bilmeyen toplam nüfus 401567 kiĢi
olup, eğitim alanında yapılan çalıĢmalara rağmen bu bağlamda ilin eğitim
seviyesinin çok yüksek olmadığı dikkat çekmektedir.
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Diyarbakır ilinde 1985 itibariyle ilkokul ve dengi okullardan mezun
olanların sayısının toplamda 175050 kiĢi olduğu, bu nüfus içindeki erkek
sayısının 124872 kiĢi, kadın sayısının 50178 kiĢi olduğu tespit edilmiĢtir.
Ġlde 1990 yılında ilkokul ve dengi okullardan mezun olan nüfus bir
önceki sayım yılına göre artmıĢ olup bu nüfus erkeklerde 77916 kiĢi,
kadınlarda ise 44320 kiĢi olmuĢtur. 2000 yılında Diyarbakır ilinde ilkokul
ve dengi okullardan mezun olanlar bir önceki yıla göre 55484 kiĢi artarak
296648 kiĢiye yükselmiĢtir. Bunun 165431‘ini erkekler oluĢtururken,
106315‘ini kadınlar oluĢturuyordu. Diyarbakır ilinde ilkokul ve dengi
okullardan mezun olanların sayısı 2008 yılında toplamda 304339 kiĢiye,
2017 yılında ise 560929‘a ulaĢmıĢtır. 1980-2017 arasındaki tüm yıllarda
ilkokul ve dengi okullardan mezun olanlar içinde erkeklerin sayısının
kadınların sayısından sürekli fazla olduğu göze çarpmaktadır (Tablo 6).
Bu durum söz konusu yıllarda ailelerin erkek çocukların eğitimine daha
fazla önem vermelerinden kaynaklanmıĢtır.
Diyarbakır ilinde 1985 yılında ortaokul ve dengi okullardan mezun
erkek sayısı 25659 iken, kadın sayısı 8085 kiĢi olarak tespit edilmiĢtir. Bu
nüfus 1990 yılında 10576 kiĢi artarak toplamda 44320 kiĢiye çıkmıĢtır.
Diyarbakır il nüfusu içindeki ortaokul ve dengi okullardan mezun
olanların sayısı 2017 yılında 147123 kiĢiye çıkmıĢtır (Tablo 6).
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Tablo 6. Diyarbakır Ġl Nüfusunun Eğitim Durumu (1985-2017).
Eğitim
Durumu
Okuma
Yazma
Bilmeyen
Ġlkokul ve
Dengi

Yıl

1985

1990

2000

82333
89210
173712
Erkek
52302
62864
148609
Kadın
152074
322321
Toplam 134635
124872
163248
165431
Erkek
50178
77916
106315
Kadın
241164
296648
Toplam 175050
25659
32909
40344
Ortaokul ve Erkek
Dengi
8085
11411
13711
Kadın
44320
54055
Toplam 33744
23334
32152
72101
Lise
ve Erkek
Dengi
9056
12547
30036
Kadın
44699
102137
Toplam 32390
7007
10864
21744
Yüksekokul Erkek
ve Dengi
1605
3392
8569
Kadın
14256
30313
Toplam 8612
157
100
37
Bilinmeyen Erkek
97
37
276
Kadın
137
313
Toplam 254
Kaynak: TÜĠK ve DĠE verilerinden hazırlanmıĢtır.

2008

2017

277937
177937
455874
185730
118609
304339
18145
6994
25139
91496
44534
136030
22252
10432
32684
50504
50238
100742

134210
267357
401567
303425
257504
560929
86011
61112
147123
119888
76546
196434
84649
57314
141963
2036
2570
4606

Diyarbakır il nüfusu içinde lise mezunlarının toplamının 1985 yılından
2017 yılına kadar düzenli olarak arttığı görülmektedir. Bu nüfus 1985
yılında 32390 kiĢi iken, 1990 yılında 44699‘a, 2000 yılında 102137‘ye,
2008 yılında 136030‘a ve 2017 yılında da 196434 kiĢiye kadar
yükselmiĢtir. Ġl nüfusundaki lise mezunlarının cinsiyete göre dağılımına
bakıldığında tüm yıllarda erkeklerin sayısının kadınlardan fazla olduğu
görülmektedir. Aynı Ģekilde Diyarbakır il nüfusu içinde üniversite ve
dengi eğitim kurumlarından mezunların sayısı 1985 yılından günümüze
kadar düzenli olarak artıĢ yaĢanmıĢtır. Ġl nüfusunda 1985 yılında 8612
yüksekokul mezunu varken, bu sayı 1990‘da 14256‘ya, 2000 yılında
30313‘e, 2008‘de 32684‘e, 2017 yılında ise 141963 kiĢiye ulaĢmıĢtır
(Tablo 6). Bu veriler Diyarbakır ilinde geçmiĢten bugüne her geçen yıl
yapılan eğitim yatırımları ile eğitim seviyesinin hızla yükseldiğini
göstermektedir. Bununla birlikte sayısal olarak mezun olunan eğitim
kademesi yönünden önemli ölçüde bir geliĢme olmakla birlikte eğitim
kalitesinin artırılmasına yönelik yeni projelerin geliĢtirilmesi eğitimde
nicelik yanında niteliksel geliĢme açısından önem taĢımaktadır.
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Tablo 7. Diyarbakır Ġlinin 2018 Yılı Okul Sayıları.
Okul türü

Okul Okul türü
sayısı
Anadolu Ġmam Hatip L.
21
Anadolu Meslek L.
Ġmam Hatip Lisesi
15
Ġlkokul
Ġmam Hatip Ortaokulu
124
Ortaokul
Anadolu Lisesi
53
Anaokulu
Fen Lisesi
6
Sosyal Bilimler Lisesi
Güzel Sanatlar Lisesi
1
Spor Lisesi
Çok Programlı Anadolu L. 15
Yatılı Bölge Ortaokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
4
Toplam
Kaynak꞉ Diyarbakır Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü.

Okul
sayısı
40
831
330
57
2
1
8
1508

Diyarbakır Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan 2018 yılına ait
verilere göre; ilde toplamda 1508 okulun olduğu görülmüĢtür. Okul
türüne göre; okul sayısının en fazla olduğu tür ilkokul (831) ve
ortaokuldur (330). Okul sayısının en az olduğu okul türü güzel sanatlar
lisesi (1) ve spor lisesidir (1). Diyarbakır ilinde 2018 yılında tüm okul
türlerinde okuyan öğrenci sayısı toplamda 385401‘dir. En fazla
öğrencinin okuduğu okul türü 148300 öğrenci ile ilkokuldur. Bunu
129925 öğrenci ile ortaokul takip eder. Ġlde öğrencisi en az olan okul türü
güzel sanatlar lisesidir (Tablo 7). Diyarbakır ilinde 2018 yılı itibariyle
toplam 20264 öğretmenin görev yaptığı görülmektedir. Ġlde görev yapan
öğretmen sayılarını ilçe bazında incelersek; en fazla öğretmenin görev
yaptığı ilçeler ilin en geliĢmiĢ üç merkez ilçesidir. Bunlar sırasıyla Bağlar
(3858), Kayapınar (3601) ve YeniĢehir (3446)‘dir. Ayrıca Diyarbakır
ilinin diğer bir merkez ilçesi olan Sur‘da görev yapan öğretmen sayısı,
diğer ilçelere göre nispeten daha az olup 1152‘dir. Ġlde en az öğretmenin
görev yaptığı ilçe ise 159 kiĢi ile ÇüngüĢ‘tür (Tablo 8).
Tablo 8. Diyarbakır Ġlinin 2018 Yılı Öğretmen Sayıları.
Bağlar
3858
Hazro
Bismil
1409
Kayapınar
Çermik
745
Kocaköy
Çınar
890
Kulp
ÇüngüĢ
159
Lice
Dicle
414
Silvan
Eğil
306
Sur
Ergani
1602
YeniĢehir
Hani
420
Toplam
Kaynak꞉ Diyarbakır Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü.

203
3601
249
414
258
1138
1152
3446
20264

386 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

Dicle Üniversitesi, 1966 yılında Ankara Üniversitesi‘ ne bağlı olarak
Diyarbakır Tıp Fakültesi‘nin açılmasıyla ilk temellerini atmıĢ, 1974
yılında ise Fen Fakültesi‘nin açılıĢı ile kuruluĢunu tamamlamıĢtır. Dicle
Üniversitesi; bünyesinde 14 fakülte, 4 yüksekokul, 11 meslek
yüksekokulu ve 4 enstitüsü, merkezi kütüphane, Merkez AraĢtırma
Laboratuvarı, teknokent, 24 AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ve örneği
nadir kongre merkezi öğrencilerine modern ve çağdaĢ eğitim olanakları
sunmaktadır. Dicle Üniversitesi‘nin günümüzde 30 bin öğrenci, 3600
civarında kadrolu akademik ve idari elemanı mevcuttur. Üniversite,
sunmakta olduğu öğretim hizmetleri dıĢında 1500 yataklı AraĢtırma
Hastanesiyle, mevcut hastane kompleksi ile aynı zamanda bölgenin sağlık
merkezi konumundadır (Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 2018).
2.3. Aile Büyüklükleri
YerleĢmelerin aile büyüklükleri üzerinde ekonomik faaliyetler ve
sosyokültürel özelikler belirleyici rol oynar. Ataerkil yapının görüldüğü
bölgelerde aile büyüklükleri artarken, bu düzenin bozulduğu, kiĢilerin
daha bireyci olduğu, refah seviyesinin arttığı toplumlarda aileler
küçülmektedir. Gelir düzeyi artan bölgelerde de aileler küçülürken,
ekonomik olarak gerileyen veya geliĢme kaydedemeyen bölgelerde ise
aileler ya aynı kalmakta ya da daha da büyümektedirler. Türkiye‘deki
ailelerin ise ekonomik nedenlere bağlı olarak küçüldüğü söylenebilir
(Hadimli, 2008: 388).
Diyarbakır ve çevresi genel olarak ülkemizde geniĢ aile yapısının
yaygın olduğu yerlerin baĢında gelmektedir. Özellikle doğum oranlarının
fazla olması il genelinde ortalama aile büyüklüklerinin Türkiye
ortalamasının üzerinde olmasına yol açmıĢtır. Nitekim 1990‘dan
günümüze kadar aile büyüklükleri incelendiğinde bu durum açıkça
görülmektedir. Öyle ki 1990 yılında Diyarbakır‘da ortalama hane halkı
7,1 iken, Türkiye geneli ortalama aile büyüklüğü 5 kiĢiden oluĢuyordu.
Bu değer 2000‘de 6,8‘e gerilmesine rağmen Türkiye ortalamasının (4,5
kiĢi) üzerinde kalmıĢtır. Ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır ilinde de
2000‘li yıllardan sonra ortalama aile büyüklükleri azalarak 2015 yılında
5,2‘ye, 2018‘de ise 4,8 kiĢiye kadar gerilemiĢtir. Buna rağmen ilin
ortalama aile büyüklüğü Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmektedir
(Tablo 9) Bu verilerden ilde kalabalık aile yapısının gittikçe yerini
çekirdek aile yapısına bıraktığı anlaĢılmaktadır.
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Tablo 9. Diyarbakır Ġli ve Türkiye Geneli Ortalama Aile Büyüklüğü (19902018).
Ortalama Hane Halkı
Türkiye
7,1
5,0
1990
6,8
4,5
2000
5,2
3,5
2015
4,8
3,4
2018
Kaynak: TÜĠK ve DĠE verilerinden hazırlanmıĢtır.

2.4. Diyarbakır Ġlinde Nüfus Yoğunluğu
Nüfus yoğunluğu terimi; herhangi bir ülke, anakara veya karalar
genelinde; belli bir sayım ya da nüfus tahmini yılında bulunduğu
varsayılan toplam nüfusun, km²‘ye düĢen sayısını ifade eder (Doğanay,
Özdemir ve ġahin, 2015: 8). Diğer bir ifadeyle nüfus yoğunluğu,
herhangi bir yerde, insan sayısının o yerin yüz ölçümüne (km² olarak)
bölünmesinden elde edilen sayıya denir (Aksu, 1998: 220). Bir yerde
hızlı nüfus artıĢı ve göçlerin karĢı karĢıya kalması, nüfus yoğunluklarını
arttırmaktadır.
Ġl nüfusunun geçmiĢten bugüne sürekli olarak artıĢına paralel olarak
nüfus yoğunlukları da Türkiye genelinde olduğu gibi her geçen sayım
döneminde artıĢ göstermiĢtir. Nitekim Diyarbakır ilinde 1935 yılında
km²‘ye 14 kiĢi düĢerken bu sayı 1940 yılında 16,9‘a çıkmıĢtır. Söz
konusu dönemde Türkiye‘de km²‘ye 21 kiĢi, 1940 yılında ise 23 kiĢi
düĢtüğü görülmüĢtür. 1945 yılında ilin nüfus yoğunluğu, 1940 yılına göre
nispeten azalarak km²‘ye düĢen kiĢi sayısı16,4‘e düĢmüĢtür. Bu duruma
sebep olarak Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın ortaya çıkardığı olumsuz etkiler
gösterilebilir. 1950 yılında Türkiye‘de km²‘ye 27 kiĢi düĢerken aynı
devrede Diyarbakır‘da km²‘ye düĢen kiĢi sayısı 19 olup Türkiye
ortalamasının altında kalmıĢtır. 1955‘te ilin nüfus yoğunluğu 22/km² iken
1960 yılında bu sayı 26/km²‘ye çıkmıĢtır. Ġldeki nüfus yoğunluğu geçen
zaman dilimi içinde artmaya devam ederek km²‘ye düĢen kiĢi sayısı
1965‘te 31‘e, 1970‘te 38‘e, 1975‘te 42‘e yükselmiĢtir. Aynı dönemde
Türkiye‘de km²‘ye düĢen kiĢi sayısı ise 1965‘te 40‘a, 1970‘te 45‘e,
1975‘te de 51‘e çıkmıĢtır. 1980 yılında km²‘ye yaklaĢık olarak 51 kiĢi
düĢerken, 1985 yılında bu sayı 62‘ye yükselmiĢtir. Aynı devrede 1985‘de
Türkiye‘de km²‘ye 57 kiĢi, 1985 yılında ise 64 kiĢi düĢüyordu. Buna
göre Diyarbakır ilinin nüfus yoğunluğu 1980 ve 1985 yıllarında Türkiye
ortalamasının altında olduğu görülmektedir (Tablo 10).
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Diyarbakır ilinin nüfus yoğunluğu 1935 yılından 1985 yılına kadar
Türkiye‘nin nüfus yoğunluğu ortalaması altında kalırken 1990 yılında ilin
ve ülkenin nüfus yoğunlukları eĢit düzeye gelmiĢtir. Bu yılda Diyarbakır
ilinde ve Türkiye‘de km²‘ye düĢen insan sayısı 72 kiĢidir (Tablo 10).
1990 yılından itibaren Diyarbakır‘da nüfus yoğunluğunun artması ve
Türkiye ortalamasının üstüne çıkmasının temel sebebi olarak ildeki doğal
nüfus atıĢı ve çevresinden aldığı göçle birlikte il nüfusunun hızla
yükselmesidir. Bu durumda Diyarbakır‘da 1990 ve sonrasında
ĢehirleĢmenin hız kazanması da etkili olmuĢtur. Nüfusun artıĢına koĢut
olarak 2000 sayım yılında ilin nüfus yoğunluğu, km²‘ye 90 kiĢiye kadar
çıkarak, Türkiye ortalamasının (86 kiĢi) üzerine çıkmıĢtır. 2008 yılında
yine aynı durum mevcuttur. Bu dönemde Diyarbakır ilinin nüfus
yoğunluğu km²‘ye 98 kiĢi, Türkiye‘nin nüfus yoğunluğu ise km²‘ye 93
kiĢidir. Ġlin nüfus yoğunluğu sonraki yıllarda da ülkemiz ortalamasının
üzerinde bir seyir izlemiĢ olup, 2010 yılında ilin nüfus yoğunluğu km²‘ye
100 kiĢi, 2015‘te km²‘ye 108, 2018 yılında ise km²‘ye 114 kiĢi olarak
gerçekleĢmiĢtir (Tablo 10).
Tablo 10. Yıllara Göre Diyarbakır Ġli ve Türkiye Nüfus Yoğunlukları.
Yıl
Diyarbakır
Türkiye
Yıl
Diyarbakır
Türkiye
14/km²
21/km²
57/km2
1935
1980 51/km2
2
16,9/km²
23/km²
64/km2
1940
1985 62/km
2
16,4/km²
24/km²
72/km2
1945
1990 72/km
2
19/km²
27/km²
86/km2
1950
2000 90/km
2
22/km²
30/km²
93/km2
1955
2008 98/km
2
26/km²
35/km²
96/km2
1960
2010 100/km
2
31/km²
40/km²
102/km2
1965
2015 108/km
2
38/km²
45/km²
107/km2
1970
2018 114/km
42/km²
51/km²
1975
Kaynak: Türkiye Ġstatistik Kurumu Verilerinden hazırlanmıĢtır.
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GĠRĠġ
Yerel yönetimlerde stratejik yönetimin temeli katılımcılıktır. Uzun
yıllar özel sektörde uygulanan ve hatta birçok ülkede kamu kurumları
tarafından da uygulanmakta olan stratejik yönetim ve dolayısıyla stratejik
planlama 24.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘nun Yerel
Yönetimlere getirdiği en önemli uygulamalardan birisi olmuĢtur. Bu
uygulamanın geliĢi ile birlikte sahiplenme/sahiplenmeme gibi planlamayı
engelleyen sorunlar da beraberinde gelmiĢtir.
Birinci aĢaması analiz ve değerlendirme olan stratejik planlamaların
ikinci aĢaması ise karar aĢamasıdır. Karar aĢamasında katılımcılık ön
plana alınmalıdır. Katılımcılık ise her zaman olumlu sonuç
doğurmamaktadır.
Katılım sağlanmadan hazırlanan stratejik planların baĢarılı olması çok
zayıf bir ihtimaldir. AĢağıda da değinileceği üzere katılımcılığın en
önemli unsurları seçimle göreve gelen belediye meclisleri, gönüllülük
esasına dayanan kent konseyleri, çocuk ve gençlik meclisleri sayılabilir.
1. Stratejik Planlama
Bütüncül bir yaklaĢımla strateji; örgüte yön vermek ve rekabet
üstünlüğü sağlamak amacıyla, örgüt ve çevresini sürekli analiz ederek
uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve
gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi süreci olarak
tanımlanabilir. (AĢgın, 2012, s. 5). Planlamayı ise Fayol (1937: 99) ve
Gulick (1937: 13), yönetimin ve yöneticinin öncelikleri arasına
yerleĢtirmiĢtir. Tanımına bakılacak olursa, planlama; örgütün elindeki
kaynakların belirlenmesi ve bu kaynakların etkili ve verimli kullanılması
için geleceğe yönelik bazı kararlar alınmasıdır. Ancak bu kararların
uygulanabilir, gerçekçi ve esnek olması önemlidir (Tortop v.dğr., 2010,
s.222). Strateji ve planlamanın ne olduğunu açıkladıktan sonra stratejik
planlamayı, organizasyonların bulundukları ortam ve dönem içinde,
belirledikleri amaca ulaĢmak için elindeki kaynakları ve analiz
yeteneklerini kullanarak, mevcut kapasitelerini arttırmaya ve yenilikler
yaparak geleceğe yönelik karar alma süreci olarak tanımlayabiliriz.
Stratejik plan iki aĢamalıdır; birinci aĢama analiz ve değerlendirme,
ikinci aĢama karar aĢamasıdır. Stratejik plan hazırlarken sorulması
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gereken dört soru vardır. Bu sorulara verilen cevaplar planın
basamaklarını gösterir (Strategy Unit, 2004):
1) Neredeyiz? : Durum analizi; tarihsel bilgi, paydaĢ analizi, SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads / GZFT- Güçlü yönler,
Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi.
2) Nereye ulaĢmak istiyoruz?: Misyon ve ilkeler, vizyon, amaçlar ve
hedefler.
3) Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaĢabiliriz?: Stratejiler, faaliyetler ve
projeler.
4) BaĢarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?: Ġzleme, performans
ölçme ve değerlendirme. (Nalcı ArıbaĢ, 2013, S.84)
Kamu kurumları tarafından da uygulanan stratejik planlama
Türkiye‘de de önemli bir süreç haline gelmiĢtir. Türkiye‘de küreselleĢme
ve AB‘ne adaylık sürecinin de etkisiyle Kamu Yönetimi reformlarında
stratejik planlama kavramı reformun temel dayanak noktalarından birini
oluĢturmuĢtur. (Genç, S.1)
Kamu kurumlarında stratejik planların tercih edilmesinin nedenlerini
Yılmaz (2008: 15; 2011) söyle açıklamaktadır:
1) Geleceğe/ileriye yönelik düĢünmeyi içermesi,
2) Politika oluĢturma kapasitesinin güçlendirilmesi,
3) Orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama
anlayıĢının geliĢtirilmesi,
4) Amaçta-algıda-duyguda birlik sağlaması,
5) Performansın öne çıkarılması,
6) Stratejik yönetim ve düĢünce içermesi,
7) Sonuçlara odaklanması.
Stratejik planlamayı tüm kamu kurumları için yasal zorunluluk haline
getiren düzenleme 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu‘dur. Kanunun stratejik planlamaya iliĢkin
hükümleri 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanunun 3.
maddesine göre stratejik plan; ―kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans
ölçütlerini, bunlara ulaĢmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
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dağılımlarını içeren plan‖dır. Kanunun 9. maddesi ise stratejik planların
tüm kamu kurumları için bir zorunluluk haline geldiğini açıklamaktadır.
―Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve
vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.... Stratejik plan
hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama
sürecine iliĢkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve
programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine
Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı yetkilidir.‖
2. Stratejik Yönetim
Stratejik yönetim, strateji olgusu bağlamında örgütlerin ya da
kurumların iĢleyiĢlerinin, amaçlarının, hedeflerinin planlandığı, mevcut
durumlardan hareketle gelecekte ortaya çıkabilecek koĢulların
kestirilmeye çalıĢıldığı bir yönetim sürecini ifade etmektedir. Geleceği
yönetmeyi amaçlayan stratejik yönetim kamu kurumlarında stratejik
planlama, bütçeleme, personel ve performans ölçümü konularını da içine
alan bir nitelik taĢımaktadır. (Güven, 2014, S.68).
Stratejik yönetim süreci, örgütün (yönetimin) hedeflerine ulaĢabilmesi
için stratejik planlama yapılmasını, bu planın gerçekleĢtirilmesi için
oluĢturulan politikalar ve örgütsel yapı marifetiyle stratejilerin
uygulanmasını ve tüm bu faaliyetlerin yönetimin amaçları ile
uygunluğunun stratejik denetimi Ģeklinde üç ana aĢamadan oluĢmaktadır.
(Söyler, 2007, S.105). Genel olarak planlamayı; bir veya birden fazla
amaç saptayarak bunlara ulaĢmak için gerekli araç ve yolların önceden
tayin ve tespiti olarak tanımlamak mümkündür. (Güngör, 2010, S:20)
Planlamadan sonra, seçilen ve planlanan stratejilerin uygulanmasına
baĢlanır. ĠĢletme kaynakları harekete geçirilir; uygun organizasyon yapısı
kurulur, insan kaynağı seçimi, eğitimi, yerleĢtirilmesi gibi uygulamalar
yapılır. Bu aĢama aynı zamanda en zor olan aĢamadır. (Güngör, 2010,
S:33) Stratejik yönetim sürecinin uygun bir Ģekilde iĢlemesini sağlamak
için, bu sürecin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi üzerine
odaklanılmalıdır. (Certo & Peter, 1991, S.163) Bu aĢama, analiz, seçim
ve uygulama evrelerinin her birinin kontrolü ve düzeltilmesidir. (Güngör,
2010, S:34)
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3. Katılımcılık
YönetiĢim kavramı bağlamında önemli bir konuma gelen katılımcılığı
yerel demokraside yerel halkın isteklerini-ihtiyaçlarını çeĢitli
organizasyonlarla ifade edebilmesini, bu organizasyonlarda yapılması
gereken iĢlerin neler olabileceğinin ortaya konulmasını ve halkın bu
iĢlerin getireceği maliyetlere ne ölçüde katılabileceğinin belirlenmesini
içeren geniĢ bir kavram olarak belirtebiliriz. (Çetinkaya, 2009, S:98)
Siyasal katılma ise, toplum üyesi kiĢilerin (yurttaĢların) siyasal sistem
karĢısında, durumlarını, tutumlarını ve davranıĢlarını belirleyen, sadece
seçimlerde oy kullanmaktan ibaret olmayan, basit bir meraktan, yoğun bir
eyleme kadar uzanan geniĢ bir tutum ve faaliyet alanını kapsayan bir
kavramdır (Kapani, 2003, S.130-131).
Bir diğer katılım Ģekli de yönetimle ilgilidir. Eryılmaz‘a göre, yönetsel
katılım, ―seçim ve seçime iliĢkin faaliyetler dıĢında, kamu hizmetleriyle
ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaĢtırılması, karara
dönüĢtürülmesi ve bu kararların uygulanması aĢamalarından birine, bir
kaçına veya tamamına, o karardan doğrudan ya da dolaylı etkilenecek
olanların katkıda bulunmasını içerir‖ ve ―kamu programlarının ve
bunların uygulanmasının kalitesini artırdığı gibi kararların meĢruiyetinin
de güçlendirilmesine hizmet eder‖ (Eryılmaz, 2011, S.55-56).
Yerel yönetimlerde en önemli katılımcılık unsurları arasında seçimle
göreve gelen meclis üyelerinin oluĢturduğu belediye meclisi, halkın ve
kamu yetkililerinden oluĢan kent konseyleri, sivil koordinasyonu sağlama
adına belediyeler tarafından kurdurulan çocuk, gençlik vb. meclisleri,
siyasal partiler, STK‘lar ve diğer kuruluĢlar sayılabilir. (Kaya, 2011,
S.415-428)
4. Kent Konseyleri
5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 76. maddesinde: ―Kent konseyi,
kent yaĢamında; kent vizyonunun ve hemĢehrilik bilincinin geliĢtirilmesi,
kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye
duyarlılık, sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma, saydamlık, hesap sorma ve
hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye
çalıĢır.‖ Ģeklinde açıklanmıĢtır.
Kent Konseyi Yönetmeliği, Ġç ĠĢleri Bakanlığı tarafından 08.10.2006
tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiĢ, 2009‘da ise
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değiĢikler yapılmıĢtır. Yönetmeliğin 6. Maddesinin birinci bendinde kent
konseylerinin görevleri:
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaĢtırılmasını, hemĢehrilik
hukuku ve ortak yaĢam bilincinin geliĢtirilmesini, çok ortaklı ve çok
aktörlü yönetiĢim anlayıĢının benimsenmesini sağlamak,
b) (DeğiĢik bend: 06/06/2009 - 27250 S.R.G Yön./2. mad.)
Sürdürülebilir geliĢmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan
sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve
uygulanmasını sağlamak,
c) Kente iliĢkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde,
uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın
oluĢturmasına katkıda bulunmak,
ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaĢma
kültürünü geliĢtirmek,
d) Kentin kimliğine iliĢkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere
sahip çıkmak ve geliĢtirmek,
e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda
bulunmak,
f) Sürdürülebilir kalkınma anlayıĢına dayalı kentin yaĢam kalitesini
geliĢtiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları
desteklemek,
g) Sivil toplumun geliĢmesine ve kurumsallaĢmasına katkıda bulunmak,
ğ)

Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal
yaĢamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma
mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h)

Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik,
öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluĢturulan görüĢlerin değerlendirilmek üzere ilgili
belediyeye gönderilmesini sağlamaktır (Kent Konseyi Yönetmeliği,
2006).‖ Ģeklinde ifade edilmiĢtir.
5. Stratejik Plan Hazırlama AĢamasında Katılımcılık
Belediye Kanunu‘nun 41. maddesinde stratejik planın, üniversiteler ve
meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüĢleri
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alınarak belediye baĢkanının sorumluluğunda belediye encümeni
tarafından hazırlanacağı ve belediye meclisince kabul edileceği
belirtilmektedir. (Akdoğan, 2005, S.34). DPT tarafından hazırlanan
26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya
ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‘te ‗stratejik planlama
sürecinde, kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi
çalıĢanlarının, sivil toplum kuruluĢlarının, ilgili kamu kurum ve
kuruluĢlarının ve ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları
alınır ve çalıĢmalar, strateji geliĢtirme biriminin koordinatörlüğünde tüm
birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür‘ denilmektedir. (TURAN
v.dğr., 2013, S.252 ).
Carter ve Darlow‘a göre katılımı sağlamak için halktan katılacak olan
üyeleri tanımlamak, katılım için doğru zamanı seçmek, sorunlar, fırsatlar
ve problemler konusunda katılımcıları bilgilendirmek, katılım aĢamasına
kaynak ayırmak ve uygulama mekanizmaları geliĢtirmek gerekir (Blair,
2004, S.105).
6. Değerlendirme ve Takip AĢamasında Katılımcılık
Katılımcıların talep, fikir ve ihtiyaçlarını yönetimle paylaĢtıkları
durumlarda yönetimin bu paylaĢımları dikkatli değerlendirmesi, geldiği
Ģekliyle uygulamaya almak yerine kanun ve kamu yararına gerekli
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Katılımcıların paylaĢımlarının
uygulama aĢamasına geçirilmesine karar verildiği taktirde takibinin de
yine çeĢitli mecralardan yararlanılarak uygun Ģekilde yerine getirilip
getirilmediğinin ölçümlenmesi sağlanmalıdır.
7. Katılımcılığın Getirdiği Sorunlar
Sorunlarla karĢılaĢmamak için katılım etraflıca düĢünülmesi gereken
bir süreçtir. Involve (2010b) tarafından hazırlanan sunumda katılım
konusunda planlama öncesi verilmesi gereken kararlar olduğu
belirtilmiĢtir. Bu kararlar için su soruları sormak gerekir:
1) Katılım uygun mu?: Sonuç değiĢmeyecekse, katılım talebi yoksa,
kaynaklar yetersizse, temel kararlar çoktan alındıysa katılım anlamsız
olur. Bu durumda katılım uygun mu sorusuna olumsuz cevap verilebilir.
2) Ne elde etmek istiyoruz?: Ne elde etmek istediğimizi yani
amacımızı en basından belirlemek ve bu yönde hareket etmek gerekir.
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Katılımcıları istikameti belli olmayan bir trene bindirmek baĢarısızlığa
neden olur (Involve, 2012).
3) Kiminle katılımı gerçekleĢtiriyoruz?: Bu sorunun üç cevabı olabilir
herkesi, ilgisi olanları (paydaĢlar) veya belirli bir bölgede yasayanları. Bu
soru düĢünülürken gençler, yaĢlılar, engelliler, azınlıklar vb gruplar
hesaba katılmalıdır.
4) Katılımı nasıl sağlamalıyız?: Daha önceki bölümlerde katılımın
hangi Ģekillerde sağlanabileceği sıralanmıĢtı. Burada dikkat edilmesi
gereken katılımcı sayısı, zaman, kaynak, maliyet gibi ölçütlerin farklı
metotlar gerektirebilmesidir. Katılımın daha fazla olması değil daha iyi
olması anlamlıdır. BaĢarısız bir katılım çalıĢması katılımcılar açısından
hayal kırıklığına yol açabilir. Konu katılım olduğunda sadece yapmıĢ
olmak için yapmak veya yapıyor gibi görünmek baĢarısızlığın en önemli
nedenleridir. Bu nedenlerden dolayı dünya üzerinde birçok baĢarısız
katılım örneği vardır. Amacı, süreci ve bağlamı iyi planlamak planı
istenilen sonuca ulaĢtırır (Nalcı ArıbaĢ, 2013, S:97).
8. Katılımcılığın Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Belediye meclisi, kent konseyi, çocuk meclisi ve sivil koordinasyon
birimleri ile katılımcılığı ve yerellik ilkesini ön plana çıkaran Beylikdüzü
Belediyesi, ilçeyi baĢtan aĢağı dönüĢtürmek, uluslararası standartlarda bir
kent yaratmak vizyonuyla çalıĢmalarını sürdürmektedir. Stratejik plan
hazırlama sürecinin baĢında www.beylikduzugelecegineyuruyor.com
adıyla bir internet sitesi kurarak bu portal üzerinden halkın ve sivil
toplum kuruluĢlarının yeni projeler önermesini sağlamıĢtır.
Bu kapsamda yürütülen icraatlar sırasında aĢağıda iki örnekle
detaylarına değinilecek olan olumlu bir logo çalıĢması ve bir festival
sırasında halktan alınan görüĢlerin olumsuz yöne doğru gitmesine rağmen
etkin bir yönetim anlayıĢı ile olumluya dönüĢtürülmesi konu edilmiĢtir.
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8.1. Katılımcılıkta Olumlu Örnek
Logo;
(http://www.bilgibaba.org/yazi/logo-nedirnasil-yapilir) ―Bir kuruluşun ya da kurumun kendisi için
seçmiş olduğu, bazı zamanlarda ticaret eşyalarının
üstüne konulan, o eşyanın üretimini ya da satan kurumu
tanıtmakta olan harf, resim gibi özel olan işaretlere logo
adı verilir.‖
Beylikdüzü Belediyesi, her türlü mecrada kendisini temsil edecek ve
markalaĢtıracak olan logosunu belirlerken bir yarıĢma düzenlemiĢ ve
yarıĢmaya katılan çalıĢmalar arasından aĢağıda belirtilen 6 tanesi belediye
internet sitesi, dergi ve gazete gibi çeĢitli mecralarda duyurularak halkın
beğenisine sunulmuĢ ve www.beylikduzugelecegineyuruyor.com sitesi
üzerinden oylamaya açılmıĢtır.
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Özgürlük Kenti

BarıĢın Kenti Beylikdüzü

Üç Köy, Üç Meydan

Vizyonu Ġnsan Olan Kent

Sevgi ve Yaratıcılık Kenti

Yıldız Kent

Bu oylama sonucunda;
Özgürlük Kenti

: 3.036-

Vizyonu Ġnsan Olan Kent

: 2.466-

BarıĢın Kenti

Beylikdüzü

: 1.988-

oy alarak Özgürlük Kenti vurgulu Kırlangıç logosu en beğenilen logo
olmuĢtur.
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(http://www.beylikduzukentbellegi.com/Icerik/Goruntule/4205)

8.2. Katılımcılıkta Olumsuz Örnek
Beylikdüzü Belediyesi tarafından 2014 yılından itibaren geleneksel
hale getirilen ―BarıĢ ve Sevgi BuluĢmaları‖ Sahaf Festivali, Çardak Altı
Sohbetleri ve Konserler Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir.
BarıĢ ve Sevgi BuluĢmaları yıllar itibariyle;
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1.
2.
3.
4.
5.

30 Ağustos - 13 Eylül 2014
29 Ağustos - 12 Eylül 2015
30 Ağustos - 9 Eylül 2016
30 Ağustos - 9 Eylül 2017
30 Ağustos - 9 Eylül 2018

tarihlerinde düzenlenmiĢtir.
Bu programlar çerçevesinde 2015 yılında düzenlenen etkinlik
sırasında ülkemizde yaĢana acı bir olay nedeniyle bir karar verilmesi
gündeme gelmiĢtir.
6 Eylül 2015 Pazar günü Dağlıca‘da 16 askerimiz,
7 Eylül 2015 Pazartesi günü Tunceli‘de 1 polisimiz,
7 Eylül 2015 Pazartesi günü Mardin Dargeçit‘te 1 polisimiz,
8 Eylül 2015 Salı günü Iğdır‘da 14 polisimiz olmak üzere
3 gün içerisinde toplam 32 polis ve askerimiz Ģehit edilmiĢtir.
Bu tarihlerde bir programı nedeniyle ülke dıĢında olan Belediye
BaĢkanı konuyu yanında bulunan heyet ile istiĢare ederek Belediye
BaĢkan Vekiline hemen bir anket yapılmasını ve halkın görüĢünün
alınması talimatını veriyor. Bir ajans tarafından telefonla hızlıca halka
ulaĢılıyor ve festivalin devam edip etmemesi konusu soruluyor. Telefon
anketi sonucunda festivalin devam etmesi yönünde bir görüĢ ortaya
çıkıyor. Buna rağmen belediye yönetimi halkın katılımı sonucunda ortaya
çıkan kararın uygulanamayacağına karar vererek konserleri iptal etmiĢtir.
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(http://www.milliyet.com.tr/turkiye-nin-yuregi-yandi-3-gunde-gundem2114770/)
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Sonuç ve Öneriler
Yönetimin, katılımcılıkla beraber gerçekleĢmesinin özellikle yerel
yönetimlerde gerçekten de önemli olduğunu görüyoruz. Katılımcıların
isteklerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını dile getirmesi, aslında yönetimde
bulunanlar için hem bir fikir olmakta, hem de hizmetin daha kaliteli ve
yararlı hale gelmesine fırsat vermektedir. Beylikdüzü Belediyesi örneğine
baktığımızda, Belediye BaĢkanı bir karar verirken ilçe sakinlerine
danıĢarak, onların da yönetimde söz sahibi olmalarını sağlamıĢ ve
yönetimin içinde olduklarını hissettirmiĢtir. Fakat, her zaman
katılımcıların görüĢlerinin reel anlamda uygulanabilirliğinin olmayacağı
da düĢünülerek yöneticilerin bu konuda dikkatli davranarak gelen
kararların analizini iyi yapmaları gerekmektedir.
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BÖLÜM I
TARIMIN GÜMRÜK BĠRLĠĞĠ KAPSAMINA ALINMASI
ĠHTĠYACI
Türkiye-AB Gümrük Birliği, sanayi ürünlerini ve iĢlenmiĢ tarım
ürünlerini kapsamaktadır. ĠĢlenmiĢ tarım ürünlerinde gümrük vergileri
tespit edilirken, tarım payı ile sanayi payı ayrılmakta ve sadece sanayi
payı vergi muafiyetine tabi tutulmaktadır. Türkiye üçüncü ülkelere karĢı
ise AB‘nin sanayi payını uygularken tarım payını ise kendi mevcut
koruması ve temel ürünün dünya fiyatı ile iç piyasa fiyatı arasındaki farkı
esas alarak hesaplama yapmaktadır.
Katma Protokolde öngörülen 22 yıllık dönem içerisinde Türk
Tarımının OTP‘ye uyumu konusunda kayda değer bir geliĢme
sağlanamadığından, tarım ürünleri gümrük birliği kapsamı dıĢında
kalmıĢtır.
Tarım ürünlerinin serbest dolaĢımı için Türkiye‘nin Topluluğun Ortak
Tarım Politikasına uyumu 22 yıllık sürenin ötesinde ek bir süreç içinde
sağlanması öngörülmüĢtür. Ayrıca, tarafların tarım ürünleri ticaretinde
birbirlerine tanıdıkları tercihli rejimleri, aĢamalı olarak ve karĢılıklı
yarara sağlayacak biçimde geliĢtireceklerdir. Topluluk, tarım ithalatında
tarife tavizleri vermesine rağmen tarife-dıĢı engellerle tarım sektörünü
korumuĢtur. Tarım ürünleri ticaretinde tercihli (tavizli) rejimi geniĢleten
Protokol, 25 Mart 1997 tarihinde imzalanmıĢ ve 9 Ocak 1998 tarihinde
Ġthalat Rejimi Kararı olarak 28 ġubat 1998 tarihinde AB Resmi
Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.1 Ortaklık Konseyi Kararı
ile tarafların tarım alanında birbirlerine tanıdıkları tavizler geniĢletilmiĢ
ve bazı ürünler için yeni düzenlemeler getirilmiĢtir (Acar ve Aytüre,
2014, s.200).
AB‘nin 2004 ve 2007 yıllarında gerçekleĢtirdiği geniĢlemeler
neticesinde 1/98 Sayılı OKK‘nın revizyonu gerekmiĢ ve bu ülkelerle
imzalanmıĢ olan STA‘larla birleĢtirilerek 2/2006 Sayılı OKK
oluĢturulmuĢtur. 2/2006 Sayılı OKK, 22 Aralık 2006 tarihli AB Resmi
Gazetesinde yayımlanmıĢtır.2
1

Bkz.
https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/2_turkiye_ab_iliskileri/2_1_ortaklik_iliskileri/2_1_3_ortaklik_k
onseyi_kararlari_2000e_kadar/1998_1_98_okk_tr.pdf
2
Bkz. https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/okk_2_2006.pdf
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AB, Türkiye‘ye karĢı bu ürünlerde tercihli bir uygulama baĢlatmıĢ ve
hemen tüm ad valorem vergileri kaldırmıĢ, spesifik vergilerde indirime
gidilmiĢtir. Buna göre Türk tarım ürünlerinin yarıya yakını gümrük
vergisinden muaf, yarısı ise daha düĢük vergi ile AB pazarına
girebilmektedir. Ancak, halen ciddi engeller devam etmektedir. AB bazı
temel tarım ürünlerinde ve birçok iĢlenmiĢ tarım ürününde yüksek vergileri
uygulamaya devam etmektedir. Diğer taraftan tarım ticaretinin en tartıĢmalı
konularından birisi ise, tarımsal destekler konusudur. AB tarım sektörüne
verdiği destekle uluslararası ticaret müzakerelerinde eleĢtirilere en fazla
hedef olan taraflardan birisidir. Türk tarım ürünleri açısından AB pazarına
giriĢte yüksek fiyatlarla giriĢe yol açan AB düzenlemeleri ve haksız rekabet
doğuran tarım sübvansiyonları dikkat çekmektedir. Gıda güvenliği gibi
konularda da AB standartlarının dikkate alınmaması halinde de ciddi
pazara giriĢ engelleri ile karĢılaĢılabilmektedir. Tarımda Türkiye‘nin
uyguladığı gümrük vergileri de oldukça yüksektir. Bu alanın GB dıĢında
kalması her iki taraf açısından da önemli kayıplara neden olmaktadır
(Akman, 2013, s.236).
AB ve Türkiye arasındaki tarım ürünleri ticaretinin daha uzun bir süre
tercihli ticaret rejimiyle artarak süreceği anlaĢılmaktadır. AB‘nin Ortak
Tarım Politikasına uyum göstermek, o politikayı uygulamasını olanak
verecek yasaları ve kurumsallaĢmayı sağlamak demektir. Bu açıdan
bakıldığında Türkiye ve AB tarım politikaları arasındaki farkın hala çok
büyük olduğu söylenebilir (Akder, 2013, s.368).
AB ile olan GB, tipik bir gümrük birliğinin ötesine geçmiĢtir. Bu
Ģekliyle ―Gümrük Birliği Artı‖ kavramı olarak adlandırılmaktadır (Can ve
diğerleri, 2013, s.34).
2014 yılında yayımlanan Dünya Bankası Raporunun, ―V. Türkiye‘nin
AB ile Ticaret ĠliĢkilerinin GeniĢlemesine Yönelik Fırsatlar: Potansiyel
Etkiler ve Olası Yöntemler‖ baĢlığı altında tarımla ilgili aĢağıdaki baĢlıklar
yer almıĢtır;
- AB ile Türkiye arasındaki tarım ürünlerine iliĢkin asimetrik ikili
anlaĢma sebebiyle, her iki taraf da bazı ürünlerin ithalatına
kısıtlamalar getirmesine rağmen, Türkiye birincil tarım ürünleri
bakımından AB pazarına önemli düzeyde bir eriĢim elde etmiĢtir.
- Bu bölüm, ister mevcut STA‘nın birincil tarımı da kapsayacak
Ģekilde derinleĢtirilmesi, ister Gümrük Birliğinin geniĢletilmesi,
isterse AB‘ye tam katılım ve OTP‘nin kabulü yoluyla olsun,
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birincil tarım ile ilgili olarak AB-Türkiye arasındaki ticaret
anlaĢmasının
derinleĢtirilmesinin
ekonomik
etkilerini
incelemektedir.
- Tarım Türkiye ekonomisinin kilit bir sektörüdür.
- Türkiye‘nin tarımdaki karĢılaĢtırmalı avantajı Akdeniz ikliminden,
sahip olduğu geniĢ arazilerden ve kilit ihracat pazarlara göre
stratejik konumundan kaynaklanmaktadır.
- Ekonominin hizmetler ve imalat sektörlerine doğru kayması ile
birlikte Türkiye‘nin tarım sektöründe yapısal değiĢiklikler
yaĢanmaktadır.
- Türkiye‘de tarımsal ticaretin toplam ticarete göre rolü, ekonomiyi
bir bütün olarak etkileyen yapısal değiĢim ile aynı tür bir değiĢimi
yansıtmaktadır.
- MENA bölgesinin Türkiye için bir ticaret ortağı olarak artan
önemi, Türkiye‘nin tarımsal ticaretinin bileĢiminde kademeli bir
değiĢime yol açmıĢtır.
- Türkiye AB ile tarımsal ticaretinde önemli bir ticaret fazlasına
sahiptir.
- Tarımdaki ikili ticarette belirli ölçüde bir serbestleĢme olmuĢtur.
- Bununla birlikte, AB ile Türkiye arasındaki tarımsal ticaretin
önündeki engeller varlığını sürdürmektedir.
- AB tam üyeliği OTP‘nin kabul edilmesini gerektirecektir.
- OTP‘nin sınır korumadan çiftlik bazında ödemelere doğru
kayması, AB‘nin Türkiye gibi ticaret ortaklarına daha iyi piyasa
eriĢim imkanı sunmasını kolaylaĢtırmıĢtır.
- Sonuç olarak, AB aktif olarak üçüncü ülkeler ile Türkiye‘nin
tercihlerine zarar vermeyen birincil tarımı da içeren STA‘lar
imzalamaktadır.
- Her ne kadar Türkiye‘de tarımı etkileyen mevcut politika araçları
üreticiler için önemli destekler sağlasa da, Türkiye‘deki tarım
politikaları da önemli ölçüde değiĢmiĢtir.
- Türkiye‘nin tarımsal ürün ithalatı için uyguladığı MFN tarifeleri
genellikle
çok
yüksektir;
dolayısıyla
ikili
ticaretin
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serbestleĢtirilmesi ve tarım için AB‘nin ortak gümrük tarifesinin
kabul edilmesi belirli ürünlere yönelik ithalat korumasının önemli
ölçüde düĢmesi anlamına gelecektir.
- Birincil tarımda AB ile ticaret anlaĢmasının derinleĢtirilmesinin
etkilerini araĢtırmak için CGE modeli kullanılarak yapılan
simülasyonlar Türkiye‘de kırsal istihdam üzerinde olumsuz etkiler
muhtemel olmakla birlikte hem Türkiye hem de AB için olumlu
refah etkileri ortaya koymaktadır.
- Tüm senaryolar altında, Türkiye‘deki ve AB‘deki reel gelirin
(ekonomik refahın) arttığı bulunmuĢtur.
- Her ne kadar Türkiye‘nin üretkenlik avantajını koruduğu bazı
ürünler bulunsa da, Türkiye‘nin tarımsal üretkenliği özellikle
güneydeki üye devletler olmak üzere AB ülkelerinin gerisindedir.
Bazı ürünlerde Güney Avrupalı üreticilere karĢı bir üretkenlik
avantajına sahiptir (Ör. buğday, üzüm, portakal, Ģeker pancarı,
vb.).
- Bazı tarım ürünleri için ticaretteki büyük artıĢlar sağlık ve bitki
sağlığı önlemlerinin karĢılanabileceği varsayımına dayanmaktadır.
- Bazı tarımsal sektörlerde uyarlama ile ilgili endiĢeler bulunmasına
rağmen, daha derin bir STA bağlamında tarımın karĢılıklı olarak
daha fazla açılması uygulanabilir bir seçenek olabilir.3
Dünya Bankası raporundan sonra AB Komisyonu da harici bir
danıĢmana benzer bir çalıĢma yaptırmıĢtır. 21.12.2016 tarihinde
yayımlanan SWD (2016) 475 final sayılı, ―Commission Staff Working
Document Impact Assessment‖ dokümanında ―Türkiye ile Tercihli
Ticaret AnlaĢmalarının Kapsamının Artırılması ve Gümrük Birliği‘nin
Güncellenmesi AnlaĢması Ġçin Müzakerelerin BaĢlatılması‖ baĢlıklı
çalıĢmada öncelikle mevcut durum ortaya konmuĢ, ardından 3 senaryo ile
değerlendirme yapılmıĢtır.4
Mevcut durum değerlendirmesinde, tarım, iĢlenmiĢ tarım ve balıkçılık
ürünlerinde AB açısından karĢılanamayan ihracat potansiyeli olduğu
belirtilmiĢtir. Mal ticaretinde sağlık ve bitki sağlığına iliĢkin hükümlerin
3

Bkz. https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/turkey/tr-eu-customsunion-tr.pdf
4
Bkz. https://ec.europa.eu/smartregulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/swd_2016_0475_en.pdf
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olmaması, taraflar arasında coğrafi iĢaretlerle ilgili iĢbirliği azlığı,
Gümrük Birliği yükümlülüklerinin ihlalinden ötürü sayıları artan ticaret
engelleri gibi hususlar sayılmıĢtır.
Ġkinci bölümde politika seçenekleri sıralanmıĢtır. Birinci seçenek, sıfır
politika değiĢimi, ikinci seçenek, Gümrük Birliği‘nin güncellenmesi ve
ek alanlarda STA (GB+STA), üçüncü seçenek, derin ve kapsamlı bir
serbest ticaret bölgesidir. Ġkinci seçenek için iki alt seçenek üzerinde
durulmuĢtur. Bunlar: Gümrük Birliği‘nin iĢleyiĢindeki eksiklerin yarattığı
problemleri çözme ve kapsamın geniĢletilmesidir.
Bu etki analizinde ele alınan problemlerin çözümü için en iyi seçenek
olarak; Gümrük Birliği‘nin güncellenmesi, hizmetlerde ve kamu
alımlarında STA, tarımda daha fazla serbestleĢme seçeneği önerilmiĢtir.
B seçeneğinin ekonomik açıdan her iki taraf için de en avantajlı seçenek
olduğu belirtilmiĢtir. ĠyileĢtirilmiĢ ikili ticaret iliĢkilerinin, tarım ve
balıkçılık ürünlerinde daha fazla serbestleĢmeyi içermesi gerektiği
vurgulanmıĢtır.
Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu analizleri Gümrük
Birliği‘ndeki asimetrinin giderilmesi ve Gümrük Birliği‘nin farklı
sektörlere geniĢletilmesinin Türkiye için çok olumlu olacağının altını
çizmektedir. Hem ülke refahını, hem de küresel bağlamda Türkiye‘nin
rekabet gücünü artıracaktır. Gümrük Birliği‘nin modernizasyonu
kapsamındaki reformlar Türk tarımında değiĢikliklere neden olacaktır.
Modern üretim modellerinin benimsenmesi ve yapısal sorunların
giderilmesiyle birlikte üretimdeki verim artacak ve fiyatlar düĢecektir.
Hem tüketici refahını, hem de üretici refahını artıracak olan bu durum
sayesinde kırsal kesimdeki yoksulluk önemli ölçüde azalacaktır. Aynı
zamanda AB aday ülkesi olarak AB mevzuatına uyum sürecini
hızlandıracak olan bu reformlar, Türk tarımının AB OTP‘sini
benimsemesinde de katkı sağlayacaktır. Nihai hedef tam üyelik olduğu
için tarım ticaretinde AB standartlarına mümkün olan en kısa sürede
uyum sağlamak, üyelik sürecinde ülkemizin uyum süresini kısaltacaktır.
Türk tarımındaki yapısal sorunları giderme amaçlı yapılan uygulama
değiĢikliklerinin, Gümrük Birliği‘nin modernleĢmesi öncesi Türkiye için
bir avantaj olacağını vurgulamak gerekir (Eren, 2018, s.18).
AB‘ye tam üyelik olsa da olmasa da, rekabet gücü olan sürdürülebilir
bir tarımsal yapının oluĢturulabilmesi için tarımsal nüfusun ve tarımsal
istihdamın azaltılması, devlet desteklerinin piyasa dostu olan, rekabeti
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bozucu ve ticaret saptırıcı olmayan bir yapıya kavuĢturulması elzemdir.
DTÖ ve AB normlarından kopuk, popülist destekleme politikalarına geri
dönülmemelidir. Bölgesel ve küresel aktörler arasına katılmak, dünyanın
en büyük ekonomilerinden biri haline gelmek arzusundaki bir ülke için
popülist söylemlerin değil, kendi ayakları üzerinde durabilen, rekabet
gücü olan, bütçe üzerine sürdürülemez yükler yüklemeyen bir tarım
sektörünün önem taĢıdığı unutulmamalıdır (Aytüre ve Acar, 2018, s.297).
BÖLÜM II
GÜMRÜK
BĠRLĠĞĠ
ÖNCELĠKLĠ ÜRÜNLER

KAPSAMINA

ALINABĠLECEK

Bölüm I‘de belirtilen etki analizleri çerçevesinde Türkiye‘nin AB ile
olan ticaretinde avantajlı olabileceği ürünler olarak, bazı meyveler ve
sebzeler ile taneli bitkiler sayılmıĢtır (Dünya Bankası, 2014, s.66). Bu
bakımdan, bu bölümde Gümrük Birliği olsun olmasın, AB‘ne tarım
ürünleri ihracatımızı artırabilmek için, gerekli tedbirler alındığı ve
kurallara uyulduğu takdirde avantajlı olabileceğimiz taze meyve sebze ve
taneli bitkiler ihracatında dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiĢtir.
2.1.Taze Meyve Sebze
Bu sektörde Avrupa ithalatçılarının satınalma gücünün yüksek olması
nedeniyle, tedarikçilerin satın alma iĢlemini etkilemeleri kolaydır. Bunun
sonucu olarak, tropik, ekzotik ve yüksek kalite sezon dıĢı meyve ve
sebzelere olan talep artmaktadır. Bu durum, özel meyve ve sebzeler,
baĢka ürünlerle kolayca değiĢtirilemez, sıkı alıcı gereklilikleri, yeni ve
küçük Ģirketlerin pazara girmelerini daha da zorlaĢtırmaktadır.
AĢağıdaki ġekil 1‘de Avrupa‘nın taze meyve ithalatının son yıllardaki
seyri, ġekil 2‘de sebze ithalatının son yıllardaki seyri verilmiĢtir.
ġekil 1. Avrupa taze meyve ithalatı (Milyon Euro)
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Bu Ģeklin incelenmesinden, Avrupa‘nın geliĢmekte olan ülkelerden
yaptığı taze meyve ithalatının son yıllarda büyük bir artıĢ gösterdiği
görülmektedir.
ġekil 2. Avrupa taze sebze ithalatı (Milyon Euro)

ġekil 2‘nin incelenmesinden, Avrupa‘nın sebze ithalatının bir miktar
arttığı, bu artıĢın taze meyve sebzedeki kadar olmadığı, AB içi ticaret
artmakla birlikte, geliĢmekte olan ülkelerden yapılan ithalatın düĢük
kaldığı, son yıllarda da değiĢiklik göstermediği görülmektedir.
Avrupa taze meyve ve sebze piyasası, mevzuat ve sertifikalar ile iyi
yönetilen çok geliĢmiĢ bir piyasadır. Piyasa ihtiyaçlarına, alıcı
gereksinimlerine doğru cevap vererek, ürün farklılığı ile fırsatlar
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yaratılabilir. Sertifikasyon ve yüksek standartlar
zorlaĢtırmakta, ticaret iliĢkileri yoğunlaĢmaktadır.5

pazara

giriĢi

Kurallar sıkılaĢtıkça, tedarik zinciri daha doğrudan olmakta, yüksek
kalite standartlar üzerinde kontrolü sağlayabilmek ve müĢterilerin
ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için satıcılar kaynağa daha yakın olmak
istemekte ve ithalatçılar yetiĢtiricilerle entegre olmaktadırlar. Yakın
iĢbirliği baĢarıyı sağlamakta ve güvenilir tedarikçi olmak itibarı
arttırmaktadır.
2.1.1. Avrupa’ya Ġhracatta Uyulması Gereken Kurallar
Avrupa gıda güvenliği konusunda sıkı kurallara bağlıdır, bu nedenle
de taze tarımsal ürünler birçok yasal ve diğer Ģartları sağlamak
zorundadır. Ama ayni zamanda ilave ve özel pazar kalite standartları
sunarak ayrıcalıklı bir yer edinmek mümkündür. Burada en genel
gereksinim ve standartlar ile birlikte, organik ve adil ticaret için meyve
ve sebzelerde kullanılmakta olan özel gereksinimlerden bahsedilmektedir.
Avrupa‘ya taze meyve ve sebze ihraç ederken Ģu gereksinimler
sağlanmalıdır: Gıda güvenliği, ürün kalitesi, sosyal, çevresel ve iĢ uyumu.
2.1.1.1. Gıda Güvenliği
AB, gıda güvenliğini sağlamak için tarım ilacı kullanımını sınırlamıĢ
ve bunun için üst limitler belirlemiĢtir. Aynı Ģekilde kirleticiler
(kontaminantlar) için de sınırlar belirlenmiĢtir. Ürünler mikrobiyolojik
kriterlere ve bitki sağlığı kurallarına uygun olmalıdır.
Limitli tarım ilacı kullanımı: Sağlık açısından ve çevresel riskleri
önlemek için Avrupa Topluluğu (EU), gıdaların içinde ve üzerindeki
tarım ilacı için maksimum kalıntı düzeyi (MRLs) belirlemiĢtir.6 Kabul
edilenin üzerinde tarım ilacı bulunan ürünler Avrupa piyasasından
çekilmektedir. BirleĢik Krallık, Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi
bazı ülkeler Avrupa mevzuatındaki MRL‘lerden daha sıkı MRL‘ler
kullanır. Supermarket zincirleri en sıkılarıdır ve yasal MRL lerin % 33 ila
% 70 ini talep ederler. Gittikçe daha fazla sayıda alıcı, böcek ilacı
püskürtme programları ve kayıtlar hakkında açık bilgiler istemektedirler.

5

Bkz. http://www.standardsmap.org/identify
Bkz. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=homepage&language=EN
6
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Gönderiler, satıcıya gönderilmeden önce kontrol edilir. Pestisit yönetimi,
üretici veya ihracatçının sorumluluğundadır.
Kirleticileri önlemek: Kirletici maddeler gıdaya kasıtlı olarak
eklenmemiĢ olan maddelerdir, ancak üretim, paketleme, taĢıma veya
bekletme aĢamalarının bir sonucu olarak bulunabilirler. Avrupa Birliği
birçok kirletici için sınır koymuĢtur.7 Özellikle nitrat (ıspanak ve
marulda) ve kadmiyum, kurĢun, cıva ve inorganik kalay gibi ağır metaller
için limitler, taze meyve ve sebzelerle ilgilidir. Taze meyve veya
sebzelerin çoğunda kurĢun kirliliği sınırı 0,10 mg / kg ve kadmiyum
0,050 mg / kg'dır.
Mikrobiyolojik kriterler: Önceden kesilmiĢ meyve ve sebzelerin
yanı sıra pastörize edilmemiĢ meyve suları veya filizlenmiĢ tohumları
temin ederken, salmonella ve E. coli gibi mikrobiyolojik tehlikelerin göz
önünde bulundurulması gerekir. Üründe bu maddeler olmamalıdır.
2073/2005 sayılı Avrupa Tüzüğü (EC), test yöntemleri, örnekleme planı
ve ölçüm limitleri hakkında bilgi vermektedir.8
Bitki sağlığı: Avrupa Birliği'ne ihraç edilen meyve ve sebzelerin, bitki
sağlığıyla ilgili Avrupa mevzuatına uyması gerekir. Avrupa Birliği,
Avrupa'daki bitkilere ve bitki ürünlerine zararlı organizmaların ortaya
çıkmasını ve yayılmasını önlemek için bitki sağlığı gereksinimlerini
belirlemiĢtir. 9Bu gereklilikler ithalatçı ve ihracatçı ülkelerdeki yetkili
gıda güvenliği yetkilileri tarafından yönetilmektedir.
2.1.1.2. Pazarlama standartları
Avrupa mevzuatı, tüm taze meyve ve sebzelerin minimum kalitesi ve
minimum ömrü için genel ve özel pazarlama standartlarını
belirlemektedir.10 Bir pazarlama standardı ―Ekstra Sınıf‖, Sınıf I ve Sınıf
II ürünlerinin özelliklerini, farklı boyut kodlarını ve izin verilen kalite ve
boyut toleranslarını belirler.
Tercih edilen ebatlar, farklı Avrupa pazarları arasında değiĢiklik
gösterir, ancak kalite genellikle ―Ekstra Sınıf‖ veya Sınıf I'dir. Bazı Doğu
7

Bkz.
http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu14_03v001/eu/auxi/eu_heafocon_annex_r18
81_2006.pdf
8
Bkz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R2073#ntr1L_2005338EN.01000801-E0001
9
Bkz. https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/sanitary-and-phytosanitary-requirements
10
Bkz. https://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/marketing-standards_en
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Avrupa ülkelerinde, iĢleme endüstrisinde veya daha
segmentlerde Sınıf II ürünler için bir pazar bulunabilir.

az resmi

Taze meyve ve sebzeler için belirli pazarlama standartları (MS) vardır.
Bu ürünlere her sevkiyat için bir uygunluk belgesi eĢlik etmelidir. Bu
sertifikalar Avrupa kontrol kuruluĢları tarafından ve bazı durumlarda
menĢei ülke tarafından verilebilir. Örnek bir uygunluk sertifikası
543/2011 sayılı AB Tüzüğü Ek III‘te 115.sayfada bulunabilir.11
Belirli bir pazarlama standardının kapsamadığı taze ürünler için
aĢağıdaki standartlara uymak gerekir:
- 543/2011 Sayılı AB Tüzüğünün A Bölümünde Ek I'deki genel
pazarlama standartları (GMS)12; veya
- uygulanabilir UNECE standardı (bazen AB standardından daha
az katı)13.
Operatörler, AB veya UNECE standardıyla çalıĢıp çalıĢmamayı
seçmekte özgürdür. Ürün belirli bir Avrupa standardı kapsamında
değilse, Codex Alimentarius'ta da benzer standartlar kontrol edilebilir.14
ĠĢleme yönelik ürünlerin ithalatı, AB pazarlama standartlarına tabi
değildir. Bununla birlikte, ambalaj üzerinde "iĢleme amacıyla" veya diğer
eĢdeğer ifadeler ile açıkça iĢaretlenmelidirler.
2.1.1.3. Sosyal, Çevresel ve ĠĢ Uyumu
Avrupalı alıcılar, satıĢ kanallarına ve ürün segmentlerine bağlı olarak
sıklıkla özel isteklerde bulunurlar. Ortak alıcı gereksinimleri aĢağıdakileri
içerir:
Sosyal ve çevresel uygunluk: Üretim alanlarında sosyal ve çevresel
koĢullara ilgi artmaktadır. Avrupalı alıcıların çoğunda uyulmasını
bekleyecekleri bir davranıĢ kuralları vardır. Taze meyve ve sebzelerin
çoğunda, ürün kalitesi birinci önceliğe sahip olmakla birlikte, sosyal
uygunluk önemlidir.
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ile ilgili giriĢimler ve dikkatler,
Avrupa'nın çeĢitli yerlerinde değiĢmektedir. Avrupa'nın doğu kesiminde,
daha az sayıda alıcı katı bir sosyal uygunluk beklerken, batı Avrupa'da
11

Bkz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0543&from=en
Bkz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32011R0543
13
Bkz. http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html
14
Bkz. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en/
12
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bazı çokuluslu Ģirketlerin kendi uyum programları vardır. Örnekler
arasında Unilever‘in Sürdürülebilir Tarım Kodu15 ve Tesco‘nun Nurture16
akreditasyonu bulunmaktadır.
Sosyal uyumluluk açısından bir tedarikçiyi etkileyen giriĢimler:
Sürdürülebilir Ģekilde üretilen ürünlerin ithalatını 2020'de (2016 bazında)
% 25 oranında artırmak amacıyla:
-―Taze ve Ġçerikleri‖ programına sahip olan IDH Sürdürülebilir
Ticaret GiriĢimi17;
- Kuzeybatı Avrupa'daki ĠĢ Sosyal Uygunluk GiriĢimi (BSCI)18;
- Referans ve öz değerlendirme araçlarını sağlayan Global
Sosyal Uyum Programı (GSCP)19;
- ĠĢ hakları, sağlık ve güvenlik, çevre ve iĢ etiği konusundaki
performansı değerlendirmek ve yönetmek için kar amacı
gütmeyen bir üyelik kuruluĢu olan Sedex20;
- Ġngiltere'deki Etik Ticaret GiriĢimi (ETI)21.
Taze meyve ve sebzeler için sosyal veya sürdürülebilir etiketler:
Taze meyve ve sebzelerin sosyal sorumluluğa uygun bir Ģekilde ve
sürdürülebilir yöntemlerle üretildiğini gösteren etiketler kullanılmakta,
bunlar pazarlama avantajı yaratmaktadır. Bunlar:
- GRASP22;
- Adil YaĢam (Fair for Life)23;
- Adil Ticaret (Fair Trade)24;
-Yağmur Ormanları Koruma(Rainforest Alliance)25/
(Sürdürülebilir Tarım Ağı'nın bir parçası olarak).
15

UTZ26

Bkz. https://www.unilever.com/Images/ul-sac-v1-march-2010-spread_tcm244-423998_en.pdf
Bkz. https://www.tesco.com/
17
Bkz. https://www.idhsustainabletrade.com/sectors/fresh-ingredients/
18
Bkz. https://www.amfori.org//
19
Bkz. https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/social-sustainability/keyprojects/global-social-compliance-programme-gscp
20
Bkz. https://www.sedexglobal.com/
21
Bkz. https://www.ethicaltrade.org/
22
Bkz. https://www.globalgap.org/uk_en/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp/index.html
23
Bkz. https://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home
24
Bkz. https://www.fairtrade.net/
25
Bkz. https://www.rainforest-alliance.org/
16
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Fairtrade etiketleri, karmaĢık gereksinimleri ve yüksek maliyetleri
nedeniyle alıcılar listesinin baĢında değildir. GLOBALG.A.P.'nin bir
parçası olan GRASP daha eriĢilebilirdir ve giderek önem kazanmaktadır.
2.1.2. AB'ye ithal edilen gıdaların kontrolü
Gıda güvenliğini sağlamak ve çevreye zarar vermekten kaçınmak için
ürünler resmi kontrollere tabi tutulur. Bu kontroller, Avrupa pazarında
pazarlanan tüm gıdaların güvenli ve uygulanabilir tüm yasal
gerekliliklere uygun olmasını sağlamak için yapılır. Üç tür kontrol vardır:
Belge kontrolleri, kimlik kontrolleri ve pazarlama standartlarına
uygunluk kontrolleri.
Belirli ülkelerden gelen belirli ürünlerde kural ihlallerinin
tekrarlanması durumunda, Avrupa Birliği kontrolleri daha yüksek
düzeyde yapmaya veya acil durum önlemlerini uygulamaya koymaya
karar verebilir. Avrupa'da ithalat ve pazarlamanın her aĢamasında
kontroller yapılabilir. Ancak, çoğu kontrol giriĢ noktalarında yapılır.
Taze meyve ve sebze ithalatçıları için ürünlerin izlenebilirliği
zorunludur.27 Bu yükümlülüğü yerine getirmek için, Avrupalı ithalatçılar
tüm meyve ve sebzeler için menĢe ispat belgesi sunması gerekir.
KonĢimento, bitki sağlığı sertifikası, paketleme listesi ve özel belgelere
ek olarak, aynı zamanda çok sayıda numara veya GLOBALG. A.P
numarası (GGN) gibi tek bir izlenebilirlik kodu kullanılması gerekir.
Belgelendirme: Gıda güvenliği, tüm Avrupa gıda sektörlerinde
öncelikli olduğu için, çoğu alıcı belgelendirme Ģeklinde ekstra garanti
talep edebilir. Tedarik zincirindeki tüccarlar, gıda iĢlemcileri ve
perakendeciler gibi tüm alıcılar, tehlike analizi ve kritik kontrol
noktalarına (HACCP) dayanan bir gıda güvenliği yönetim sisteminin
uygulanmasını isterler.
GLOBALG.A.P.: Avrupa‘ya taze ürün ihraç etmek için gerekli olan
en sık talep edilen sertifika GLOBALG.A.P‘dir.28 Bu, tüm tarımsal
üretim sürecini kapsayan bir çiftlik öncesi geçit standardıdır.
GLOBALG.A.P., gıda güvenliğinin yanı sıra çevre, çalıĢma koĢulları ve

26

Bkz. https://utz.org/
Bkz.
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_factsheet_traceability_2007_en.pdf
28
Bkz. http://www.standardsmap.org/review.aspx?standards=195,194,189
27
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ürün kalitesine de odaklanır. Çoğu Avrupa süpermarketi için asgari bir
standart haline gelmiĢtir.
BRC: GLOBALG.A.P'ye ek olarak, diğer gıda güvenliği yönetim
sistemleri de gerekli olabilir. Kuzeybatı Avrupa pazarındaki hemen
hemen tüm alıcılar, hijyen ve güvenlik için yaygın bir standart olarak
uygulanan BRC Küresel Standartlarına uyulmasını isterler. 29
IFS, SQF, FSSC 22000: Avrupa anakarasında, alıcılar bazen IFS gıda
standardı30, Güvenli Kaliteli Gıda (SQF) programı31, FSSC 2200032 veya
sektörde geliĢtirilen diğer standartlara uyulmasını da istemektedirler.
Bahsedilen tüm yönetim sistemleri, Global Gıda Güvenliği GiriĢimi
(GFSI)33 tarafından tanınır; bu, genel olarak büyük perakendeciler
tarafından kabul edildikleri anlamına gelir. Sertifika programlarına uyum,
ülkeler, ticaret kanalları ve pazar koĢulları arasında farklılık gösterir.
Tedarik kıtlığı sırasında alıcılar daha toleranslı olabilmektedirler.
Etiketleme ve paketleme: AB piyasasında yer alan yiyeceklerin, gıda
etiketlemesiyle ilgili mevzuata uymaları gerekir.34 Taze meyve veya
sebze kartonları üzerinde Ģu hususlar yer almalıdır: Paketleyicinin veya
göndericinin adı ve adresi, ürünün adı ve çeĢidi (ürün ambalajın dıĢından
görünmüyorsa), menĢei ülke, sınıf ve büyüklük (pazarlama standartlarına
atıfta bulunarak), izlenebilirlik için lot numarası veya Global G.A.P.
sertifikalı ise GGN. (Tavsiye edilen), paketleyicinin adı ve adresini
değiĢtirmek için resmi kontrol iĢareti (isteğe bağlı).
Avrupa içinde pazarlanan ambalajlar, çevreyi korumayı amaçlayan
genel Ģartlara ve ayrıca tüketicilerin sağlığına herhangi bir riski önlemek
için tasarlanan özel hükümlere uygun olmalıdır. Ambalaj ürünü bulaĢan,
sızıntı ve ıslanmaya karĢı korumalıdır. Ayrıca, alıcının bireysel sarma
veya sıraya alma gibi sunum tercihine de dikkat edilmesi gerekir
(örneğin, bir tarafı yukarı). Ürün ve ambalajlar aynı olmalıdır.

29

Bkz. https://www.brcgs.com/
Bkz. https://www.ifs-certification.com/index.php/en/
31
Bkz. https://www.sqfi.com/
32
Bkz. https://www.fssc22000.com/
33
Bkz. https://www.mygfsi.com/
34
Bkz. https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/labelling-and-packaging
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2.1.3. Büyüyen organik pazar
Resmi ve ortak gereksinimlere ek olarak, organik meyve ve sebzeler
gibi pazarlara özel gereksinimler uygulanır. Artan sayıda Avrupalı
tüketici, doğal yöntemler kullanılarak üretilen ve iĢlenen gıda ürünlerini
tercih etmektedir. Organik meyve ve sebzeler daha yüksek üretim
maliyetine sahiptir, ancak aynı zamanda Avrupa pazarında daha iyi
değerlenir.
Avrupa Birliğinde organik ürünler pazarlamak için, AB mevzuatında
belirtilen organik üretim yöntemlerini kullanılması gerekir.35 Ayrıca,
meyve ve sebzelerin organik olarak pazarlanabilmesi için bu üretim
yöntemlerinin en az iki yıl kullanılması gerekir. Üretici veya ithalatçının
AB organik kontrol kuruluĢlarından ithalat izni almak için baĢvuruda
bulunması gerekir. YetkilendirilmiĢ bir sertifika kuruluĢunca
denetlendikten ve onaylandıktan sonra, AB organik logosu kullanılabilir.
Avrupa Komisyonu, 2014 yılında yeni organik mevzuat için bir
öneride bulunmuĢtur ve Temmuz 2020'de yeni bir kurallar dizisi
uygulanması planlanmaktadır. Avrupa Konseyi'ne göre, bu yeni anlaĢma
adil rekabeti güvence altına almayı, sahtekarlığı önlemeyi ve tüketici
güvenini artırmayı amaçlamaktadır.36 Ġthalatçılar daha sıkı düzenlemeleri
uygulamaya baĢlamıĢtır.
Genel olarak, organik düzenleme ve testlerin titiz olması
beklenmektedir. Ġzinsiz maddelerin izleri, Organik sertifikasyonun
doğrudan geri çekilmesine neden olabilmektedir.
2.1.4. Avrupa taze meyve ve sebze pazarında rekabet
Avrupa taze meyve ve sebzeler pazarı, mevzuat ve sertifikalarla iyi
yönetilen çok geliĢmiĢ bir pazardır. Fırsatlar, pazar gereksinimlerine
doğru cevap verme, alıcı gereksinimlerine iyi uyumluluk ve ürün
farklılaĢtırmasında bulunabilir. Sertifikalandırma ve yüksek standartlar
piyasaya giriĢi zorlaĢtırır. Sertifikasyon programları, Avrupa pazarında
taze meyve ve sebzeler için zorunludur. Her ne kadar farklı Avrupa uç
pazarlarında farklı sertifikalar yaygın olsa da, tüm pazarlar kalite, gıda
güvenliği ve - bir dereceye kadar - üretimin çevresel veya sosyal
yönleriyle ilgili farkındalık gerektirir. Avrupalı alıcılara göre,
35

Bkz. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organicsglance#legislation
36
Bkz. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/28/rules-organic-farming/
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sertifikasyon ve zararlı tahlil analizleri çoğu zaman ürünün kendisi kadar
dikkat çeker.
AB Serbest Ticaret AnlaĢmaları: Avrupa ihracatçıları için iĢ
fırsatlarının yaratılması, Avrupa Birliği için kilit bir önceliktir. Bu süreç
Serbest Ticaret AnlaĢmaları (STA) ile kolaylaĢtırılmıĢtır.37 Buna karĢılık
ortak ülkeler, taze ürünlerin Avrupa Birliği'ne ihracatı için tercihli
tarifeler üzerinde pazarlık yapabilirler. Önemli taze meyve ve sebze
tedarikçileri (örneğin, Fas, Mısır, Kolombiya, Peru ve Güney Afrika)
Avrupa Birliği ile birlikte STA'lara sahiptir. Ġçeriğine bağlı olarak, bu tür
anlaĢmalar taze ürünlerin ticaretinde avantajlar sağlayabilir.
YetiĢtirici lisansı: Tohumluk Ģirketlerinden lisans almak, yeni
girenlerin tehditlerini geçici olarak azaltabilir. Kalite ve lezzet
gereksinimlerini karĢılamak için doğru bitki materyali ve çeĢitlerine
eriĢim, özellikle daha yaygın ürünler için önemlidir. Damızlık haklarının
Avrupa'da çok iyi düzenlendiğini unutmamak gerekir.
Ġkame ürünler: Buna Ģeker çubukları ve diğer atıĢtırmalıklar, meyve
ve sebze suları, hazırlanmıĢ veya iĢlenmiĢ ürünler ve hatta vitamin hapları
dahil olabilir.
Fiyat, hangi taze meyvenin seçileceğini belirleyen önemli bir
faktördür. Mangolar pahalı olduğunda, tüketiciler daha düĢük fiyatlı
baĢka meyve ürünleri almaya karar verebilir. Taze ürün mevcudiyeti
genellikle ürün çeĢitliliği açısından çok iyi ve geniĢtir. Bununla birlikte,
tüketiciler çoğunlukla aynı ürünleri tekrar tekrar satın alıyor veya belirli
yemeklerde kullanmak için belirli ürünler arıyor.
Normal fiyat koĢullarında, ikame tehdidi düĢüktür. Ancak, ihracat
yaparken, talep ve fiyattaki olası dalgalanmalar emilebilmelidir.
Taze atıĢtırmalık alternatifleri: Meyve ve sebzelerin geleneksel
atıĢtırmalıklara sağlıklı bir alternatif olduğu düĢünülmektedir. Bu, her
zaman taze bir ürün olmamakla birlikte, fırsatlar sunar. Meyve ve
sebzeler, diğer ürünlerin yanı sıra meyve barlarında, smoothie'lerde ve
sebze gevreklerinde kullanılır.
Taze kesilmiĢ meyveler ve "aperatif sebzeler" yaklaĢmakta olan ve
büyüyen bir pazardır. Ġhracatçılar, iyi olgunlaĢan ve lezzetli meyvelerin
yanı sıra, küçük "sunset" papayaları, mini karpuzlar, bebek salatalıklar ve
37

Bkz. https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
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cherry domatesleri gibi bireysel tüketiciler için ideal olan küçük boyutlu
ürünler sunarak bu eğilime cevap verebilirler.
ġirket rekabeti: Avrupa pazarında rekabet etmek, özellikle bir
tedarik programının parçası olunmadığı taktirde bir fiyat müzakere
oyunudur. Alıcının gereksinimlerine uymak ve sözlerin tutulması
piyasada kalmaya yardımcı olur.
Rekabetin yoğunluğu, ürüne, coğrafi pazara, satıĢ kanalına ve
segmentine bağlıdır. Muz, ananas ve portakal gibi emtia ürünleri
tedarikçileri arasındaki rekabet yüksektir ve birkaç büyük firma pazara
hakimdir. Çoğu ürün için, alıcıların seçebileceği birçok tedarikçi vardır.
Avrupa pazarına ihracat, temel olarak fiyat, hacim ve katı kurallara ve
düzenlemelere uyma konusundaki rekabeti içerir. Ürünün kalite, lezzet ve
sürdürülebilirlik gibi katma değerini farklılaĢtırarak diğerlerinden
ayırmak, rekabeti azaltabilir veya daha avantajlı bir pozisyon verebilir.
Avrupa'daki egzotik ürünler gibi daha küçük özel pazarlar için, bu
ürünler
Avrupa'da
yaygın
olarak
bulunamadığından
veya
büyütülmediğinden rekabet daha az yoğun olabilir.
Avrupa Birliği, taze meyve ve sebzeler için en büyük pazarlardan
birini sunmaktadır ve tedarikçiler, ürünlerinin kıtada geniĢ bir Ģekilde
taĢınmasını bekleyebilir. Avrupa taze ihracatının% 80'inden fazlası iç
pazara yöneliktir. Sezon içi meyve için Güney Avrupa, geliĢmekte olan
ülkelerden gelen tedarikçilerin güçlü bir rakibidir. Avrupalı üretici
örgütleri iyi organize edilmiĢ ve sosyal medya ve çevrimiçi sunum da
dahil olmak üzere pazarlama araçlarını optimize etmiĢlerdir.
2016 üretim verilerine göre, Ġtalya ve Ġspanya, Avrupa taze
meyvelerinin yarısından fazlasını (özellikle üzüm ve narenciye) ve taze
sebzelerin% 40'ından fazlasını (patates hariç) üretmiĢtir. Hollanda ayrıca,
seracılıktan elde edilen domates, salatalık ve tatlı biber üreten baĢlıca taze
sebzeler üreticisidir. GeliĢmekte olan bir ülkeden bir ihracatçı olarak,
Avrupa'da yerel ürünlerin, ithal edilen ürünler yerine sıklıkla tercih
edildiğini bilinmelidir. 7,4 milyar Euro'yu aĢan ihracat değeri ile Ġspanya,
2017'de Avrupa'nın taze meyve ihracatının % 30'unu oluĢturmaktadır.
Bunu 5,7 milyar Euro ile Hollanda izlemektedir.
Fırsatlar ve rekabet, ürüne bağlı olarak değiĢse de, aynı zamanda
coğrafya ve iklim tarafından da belirlenir. Avrupa pazarındaki ana
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tedarikçiler mevsimsel olarak ya da Avrupa'da büyümesi zor olan tropikal
meyveler üretmektedir.
Son beĢ yılda (2013-2017), Güney Afrika'dan (turunçgiller, üzümler),
Türkiye'den (üzümler, turunçgiller), Peru'dan (avokado, mango, çilekler),
Fas'tan (turunçgiller, yumuĢak meyveler) ve Meksika'dan (limes,
avokado) ithalat artmıĢtır.
Sebzeler için ithalat aĢamalı bir büyüme göstermektedir. Avrupa, Fas,
Türkiye ve Mısır gibi yakın ülkelerden domates, biber, patates ve soğan
ithal edilmektedir. Ġthalat değeri bakımından Peru ve Kenya, sırasıyla
kuĢkonmaz ve fasulye bakımından önemli tedarikçilerdir.38
Geleneksel olmayan meyve ve sebzelerin yeni tedarikçileri ve
tedarikçileri, egzotik ve mevsim dıĢı meyveler için belirli pazarlarda
baĢarıya ulaĢabilir. Ġklim koĢulları belirleyici bir faktör olabilir. Zayıf
hasat, zararlı böcekler veya iklimsel zorluklar nedeniyle bir bölgede
düĢük arz süreleri, daha iyi bir pazar konumu ve diğer üretim bölgeleri
için pazarlık gücü ile sonuçlanabilir.
Tedarik Zinciri: Tedarik zinciri yönetimi çok önemlidir. Tedarik
zinciri boyunca, ekipman, konteyner, palet, kasa ve araçların
temizlenmesi ve dekontaminasyonu çok önemlidir. Bir ihracatçı olarak,
lojistik taleplerinin karĢılanması ve zamanında teslimat, kaliteli ekipman
ve paketleme, soğutma, hijyen ve doğru belgelere dikkat etmek gerekir.
Hollanda, Avrupa pazarına açılan önemli bir kapıdır. Yalnızca
Almanya ve Ġngiltere gibi diğer Avrupa pazarlarına ihraç edilmek üzere
Hollanda'dan (Rotterdam Limanı üzerinden) büyük miktarda ürün ithal
edilmektedir. Rotterdam için en güçlü nokta, grupaj hizmetlerindeki
(birkaç küçük gönderiyi tek bir konteynerde birleĢtirerek) sürattir.
Belçika ve Ġngiltere aynı zamanda geliĢmekte olan ülkelerden taze meyve
ve sebze ithalatçısıdır. Tedarik zinciri lojistiğinin (planlama ve soğuk
zincir) nihai ürünün kalitesi açısından önemi göz ardı edilmemelidir.
Avrupa pazarı kabaca, farklı tüketim ve satın alma davranıĢ
biçimleriyle üç coğrafi bölgeye ayrılabilir.
Kuzeybatı Avrupa'daki tüketiciler en yüksek ortalama satın alma
gücüne sahiptir. Pazar, tropik ve egzotik meyve ve mevsim dıĢı sebzeler
için en yüksek talebe sahiptir. Kuzeybatı Avrupalı tüketiciler
38

Bkz. https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/competition/
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alıĢveriĢlerinin çoğunu süpermarketten almaktadırlar. Uzman meyve ve
sebze mağazaları, süpermarketlere göre biraz daha pahalıdır, ancak daha
çeĢitli ürünler sunmaktadır. Süpermarketlerin rolü daha da
geniĢlemektedir. Bu segmentte satılan ürünlerin neredeyse tamamı Sınıf
I'dir (en yüksek kalite).
Güney Avrupa'da meyve ve sebzeler diyetten daha fazla pay
almaktadır. Tüketicilerin tat ve yerel geleneksel ürünler için daha güçlü
bir tercihi olmasına rağmen, yerel arz toplam yıl boyunca talebi
karĢılamak için yeterli değildir. Süpermarket kanalı bu bölgelerde de
önem kazanmaktadır.
Doğu Avrupa'da, ürün kalitesi gereksinimleri kuzey-batı Avrupa‘dan
biraz daha düĢüktür (Sınıf I ve Sınıf II) ve süpermarketler genellikle daha
az pazar payına sahiptir, ancak bu Pazar geniĢlemektedir. Uzun vadede,
doğu Avrupa‘daki pazar büyümesinin önemli ölçüde olması beklenmekte;
bu da kalite standartlarının artması ve sürdürülebilir ürünlerle birlikte
gerçekleĢmesi beklentilerini artırmaktadır. Kalite taleplerindeki artıĢ ile
müĢterilerin, kaliteli bir tedarik zinciri talepleri de artacaktır.
2.1.5. Avrupa Piyasasındaki Eğilimler
Avrupa'da sağlıklı, doğal ve organik ürünlerin popüleritesinin artması
nedeniyle taze meyve ve sebzeler için fırsatlar devam etmektedir.
Tüketiciler iyi tat ve uygun bir satın alma arayıĢı içindedirler. Ayrıca,
sosyal ve çevresel konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuĢlardır.
Toplam tedarik zinciri boyunca bilgi paylaĢımının artmasıyla birlikte
daha entegre sosyal ve belgelendirme programları baĢlatılmıĢtır. Bu
geliĢmeler, daha fazla uzmanlaĢmayı ve tedarik zincirindeki aktörlerle
bütünleĢmeyi gerektirmektedir.
Taze meyve ve sebzelerde Avrupa e-ticaretinin toplam değeri her
geçen yıl artmaktadır. Yerel olarak yetiĢtirilen meyve ve sebzelere talep
artmaktadır, ancak mevsim dıĢı ve daha egzotik ürünlerin ithalatı da
artmaya devam etmektedir.
Sağlık her zaman taze meyve ve sebzeler için güçlü bir tercih noktası
olmuĢtur. Önümüzdeki yıllarda, bu ürünlerin sağlığa faydaları konusunda
iletiĢimin önemi artacaktır. Özellikle kuzeybatı Avrupa'da, kendine has
sağlıklı özelliklere sahip ürünler: yaban mersini, kızılcık, avokado, nar ve
papaya gibi meyveler daha popüler hale gelmiĢtir.
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Avrupalı tüketicilerin önemli bir kısmı giderek daha saf ve doğal
ürünler aramaktadır. Avrupa'daki organik gıda pazar payı, çoğu doğu ve
güney Avrupa ülkesinde yaklaĢık % 1 iken, Danimarka, Ġsviçre, Ġsveç ve
Avusturya'da % 8-10 arasında değiĢmektedir. Hacim açısından Almanya,
organik satıĢların neredeyse üçte birini temsil eden organik gıda için en
büyük pazarı sunmaktadır.
Özel ürünler ve yeni çeĢitlerin ortaya çıkmaya devam etmesi, özellikle
yüksek kaliteli pazarda tüketici talebini tetiklemesi beklenmektedir.
Avokado, mango ve tatlı patates gibi taze ürünler % 10 ila % 20 arasında
güçlü bir ithalat artıĢı gösterirken, portakal ve domates gibi diğer yaygın
ve büyük hacimli ürünlerde çok az dalgalanma görmüĢtür. Tüketiciler,
sürekli olarak özel tadı olan ürünlere yüksek fiyatlar ödemeye hazırlardır.
MarkalaĢma ve hikaye anlatımı, istisnai lezzet pazarlamasını desteklemek
için gerekli araçlardır.
Gıda güvenliği ve sertifikalar, taze ürün ticaretinde en önemli unsur
haline gelmiĢtir. GLOBALG.A.P. Standart sertifikasyon haline gelmiĢtir
ve gerekli maksimum kalıntı seviyeleri (MRL), yasal sınırlardan daha
katı hale gelmektedir. Günümüzde alıcıların sertifikasyon konusunda
ürünün kendisinden daha fazla endiĢe duyduğu görülmektedir.
Değer zincirindeki tüm seviyelerde insanlar daha sürdürülebilir ve
sorumlu meyve ve sebzelere ilgi duymaktadırlar. Bu eğilim, diğerlerinin
yanı sıra çalıĢma koĢulları, su kullanımı ve atık yönetimi gibi birçok konu
ile ilgilidir.
Tüketiciler arasındaki farkındalık, daha fazla Ģeffaflık sayesinde
artmaktadır. Avrupa'daki perakendeciler ve tüccarlar, Sürdürülebilir
Ticaret GiriĢimi (IDH) tarafından koordine edilen ―Meyve ve Sebzelerde
Sürdürülebilirlik GiriĢimi (SIFAV)‖ de güçlerini birleĢtiriyorlar. 2020'de
Afrika, Asya ve Güney Amerika'dan yapılan tüm ithalatı, % 100
sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteler.
Sanayi kaynakları ve su kaynaklarının korunmasının, taze meyve ve
sebze üretiminde kaygı verici ilkelerden biri olduğu belirtilmektedir.
Halen, Doğu Avrupa'daki tropik meyve ve ekzotikleri için pazar hala
nispeten küçüktür, ancak bir büyüme pazarı olarak kabul edilir. Polonya
ve Romanya gibi ülkeler, Avrupa'nın geri kalanıyla aynı eğilimleri takip
ediyorlar. Mango ve avokado gibi daha fazla tropik meyve almaya
baĢlıyorlar. Tüketim hala düĢük olduğundan, büyümek için daha fazla
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alan var. Bu pazara girmenin iyi bir yolu, iĢlerini Orta ve Doğu
Avrupa‘ya geniĢleten batı Avrupa‘daki ithalatçılardır.
2.2. Taneli Bitkiler (Hububat ve Baklagiller)
Avrupa, tahıl ve bakliyat ihracatçıları için fırsatlar sunmaktadır.
Avrupa pazarına tahıl ve bakliyat ihraç etmek isteniyorsa, katı Ģartlara
uyulması gerekmektedir.
AĢağıdaki ġekil 3‘te AB hububat ithalatı, ġekil 4‘te AB bakliyat
ithalatı verilmiĢtir.
ġekil 3. AB hububat ithalatı (milyon ton) (buğday, pirinç ve mısır dahil)

ġekil 3‘ün incelenmesinden, AB‘nin son yıllarda geliĢmekte olan
ülkelerden yaptığı ithalatta önemli bir artıĢ olduğu görülmektedir.
ġekil 4. AB bakliyat ithalatı (Bin Ton)
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ġekil 4‘ün incelenmesinden, AB‘nin bakliyat ithalatının değiĢik bir
seyir izlediği, bununla birlikte AB ve GeliĢmekte Olan Ülkeler dıĢından
yaptığı ithalatın arttığı görülmektedir.
2.2.1. Avrupa’ya Ġhracatta Uyulması Gereken Kurallar
Özellikle önemli olan gereksinimler gıda güvenliği, böcek ilacı ve
kirletici madde kullanımı ile ilgili olanlardır. Ek Ģartlara uymak (örneğin,
GLOBALG.A.P.'ye sahip olmak) veya özel kalite standartlarına (örneğin
adil ticaret veya organik sertifikaya) sahip olmak rekabet avantajı
sağlayabilmektedir. Avrupa‘ya tahıl ve bakliyat ihraç edilirken, Ģu
Ģartlara uyulması gerekir: - Genel olarak gıda güvenliği (izlenebilirlik
dahil), tarım ilacı, kirleticiler (mikotoksinler dahil), GDO, gıda kontrolü,
etiketleme.
Gıda Güvenliği: Gıda güvenliği, AB gıda mevzuatında kilit bir
konudur. Genel Gıda Kanunu, AB'de gıda güvenliği için yasal çerçeve
düzenlemesidir.39 Gıda güvenliğini garanti altına almak ve güvenli
olmayan gıdalarda uygun önlemlerin alınabilmesi için gıda ürünlerinin
tüm tedarik zinciri boyunca izlenebilir olması ve bulaĢma risklerinin
sınırlandırılması gerekir. Gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolünde yer
alan önemli bir husus, gıda yönetimi ilkelerini uygulayarak kritik kontrol
noktalarını (HACCP) tanımlamaktır. Bir diğer önemli husus, gıda
ürünlerinin resmi kontrollere tabi tutulmasını içerir. Güvenli kabul
39

Bkz. https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en
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edilmeyen ürünlerin AB'ye eriĢimi reddedilir.40 Avrupa gıda pazarında
yeni olan (örneğin 1997'den önce yaygın olarak tüketilmeyen ürünler)
―yeni gıdalar‖ olarak kabul edilir ve belirli mevzuatlara sahiptir.41
Pestisitlerin sınırlı kullanımı: AB, gıda ürünlerinde ve içinde
bulunan pestisitler için maksimum kalıntı seviyelerini (MRL)
belirlemiĢtir.42 MRL'lere sıkı bir Ģekilde uymak ve mikrobiyal
kontaminasyonun önlenmesi, Avrupa pazarına girmek için ön koĢullardır.
YasadıĢı böcek ilacı veya aĢırı miktarda diğer artıkları içeren ürünler AB
pazarından çekilecektir.43 Bazı Üye Devletlerde alıcılar tarafından
uygulanan MRL‘ler, AB‘de belirtilenlerden daha katıdır.
Kirleticiler: Kirletici maddeler gıdaya kasıtlı olarak eklenmemiĢ,
ancak üretim, paketleme, taĢıma veya bekletme sırasındaki çeĢitli
aĢamaların bir sonucu olarak bulunabilecek maddelerdir. AB gıda kalitesi
ve insan sağlığı üzerindeki riskleri olumsuz etkilemekten kaçınmak için
AB, çeĢitli kirletici maddeler için sınırlar koymuĢtur.44 Bu sınırlar, küfün
doğal yan ürünleri olan ve nemli iklimlerde yetiĢtirilen tahıl ve
bakliyatlarda çok yaygın olan ağır metalleri ve mikotoksinleri içerir.45
Küf
(mikotoksinler)
veya
salmonella
nedeniyle
ürünün
reddedilmesinden kaçınmak, bunun için de hasat sonrası ve depolama
yöntemlerine dikkat etmek gerekir.
GDO: Avrupa Birliği genetiği değiĢtirilmiĢ organizmalara (GDO'lar)
karĢı çok temkinli bir duruĢ sergilemektedir. Sadece soya fasulyesi, kolza
tohumu ve mısır için genetiği değiĢtirilmiĢ tahıl çeĢidine izin verilmiĢtir
ve bunlar öncelikle hayvan yemi sektöründe kullanılmaktadır. Ġnsan
tüketimi için, çoğu gıda iĢletmesi GDO‘lu gıda satmamayı tercih
etmektedir.46
Gıdaların Kontrolü: Gıda güvenliğini sağlamak ve çevreye zarar
vermekten kaçınmak için AB, bazı Yönetmelik ve Direktiflerde bazı
kimyasalların (MRL) kullanımını kısıtlamıĢtır. Ürünler AB'de pazarlanan
40

Bkz. http://www.fao.org/3/w4982e/w4982e00.htm#Contents
Bkz. https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en
42
Bkz. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=homepage&language=EN
43
Bkz. http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/ipm-links/en/
44
Bkz. https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1881:20120401:EN:PDF
45
Bkz. http://www.fao.org/3/x5036e/x5036e00.htm
46
Bkz. https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4778_en.htm
41
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tüm gıdanın güvenli olmasını sağlamak amacıyla yapılan (yani, belirli
ürünler için geçerli olan gerekliliklere uygun olarak) resmi kontrollere
tabi tutulmaktadır. Üç tür kontrol vardır: Belge kontrolleri, kimlik
kontrolleri ve fiziksel kontroller.
Belirli ülkelerden gelen belirli ürünlerin tekrar tekrar kurallara
uymaması durumunda, AB daha yoğun kontroller yapmaya veya acil
durum önlemler almaya karar verebilmektedir.47 AB'de ithalat ve
pazarlamanın tüm aĢamalarında kontroller gerçekleĢtirilebilse de, çoğu
AB'ye giriĢ noktalarında gerçekleĢir.
Gıda ürünleri ithalatçıları için bir ürünün izlenebilirliği zorunludur. Bu
amaçla, AB'deki ithalatçılar, ihracatçıların menĢe kanıtı göstermelerini ve
izlenebilirlik önlemleri almalarını istemektedir.48
Etiketleme: AB pazarındaki yiyeceklerin, gıda etiketlemeyle ilgili
aĢağıdaki mevzuata uyması gerekir: Genel ad ve eğer mümkünse
muamele Ģekli, alerjenler dahil içeriklerin listesi, net miktar, minimum
dayanıklılık tarihi, saklama veya kullanma için özel koĢullar, üreticinin,
paketleyicinin veya ithalatçının adı ve adresi, menĢei, önceden
paketlenmiĢ gıda maddelerinde lot iĢaretlemesi.49 Yeni yiyecekler ve
genetiği değiĢtirilmiĢ yiyecekler, ek etiketleme gerektirir (örneğin;
kompozisyon, besin değeri, kullanım amacı ve sağlık açısından etkileri
olan ve / veya etik kaygıları dile getirebilecek malzemeler).
2.2.2. Diğer Gereklilikler
Avrupalı alıcılar, satıĢ kanallarına ve ürün segmentlerine bağlı olarak
sıklıkla özel gereksinimlere sahiptir. Genel alıcı gereksinimleri aĢağıdaki
unsurlardan oluĢmaktadır:
Pazarlama standartları: Her ürünün bir pazarlama standardı olarak
belgelenen kendi özellikleri vardır. Codex Alimentarius, kuskus, sorgum,
pirinç ve bazı bakliyatlar gibi birkaç tahıl ve bakliyat için standartlar
sağlar.50 Bu standartlar nem, saflık, tane kalitesi ve görünüm gibi
özellikleri kapsar. Tüm ürünler bu kapsamda değildir. Bununla birlikte,
47

Bkz. https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures_en
Bkz.
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_factsheet_traceability_2007_en.pdf
49
Bkz.
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
50
Bkz. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/
48

434 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

bu, bu tür ürünlerin alıcılarının standart olmadan iĢlem yaptıkları
anlamına gelmez. 199 numaralı buğday ve durum buğdayı kodeksi ile
171 numaralı baklagiller kodeksi ekte verilmiĢtir.
Belgelendirme: Gıda güvenliğinin tüm AB gıda sektörlerinde birinci
öncelik olduğu göz önüne alındığında, çoğu alıcının sertifika Ģeklinde ek
garanti talep etmesi muhtemeldir. Avrupa gıda iĢletmeleri için, TEHLĠKE
ANALĠZĠ VE ELEġTĠREL KONTROL NOKTASI (HACCP) 51
ilkelerine dayalı bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olmak yasal
bir gerekliliktir. Birçok AB alıcısı (örneğin, tüccarlar, gıda iĢlemcileri,
perakendeciler), yabancı tedarikçilerinden aynı Ģeyi talep etmektedir.
Küresel Gıda Güvenliği GiriĢimi (GFSI) 52 tarafından tanınan gıda
güvenliği yönetim sistemleri ve sertifikaları Avrupa çapında yaygın
olarak kabul edilmektedir. AĢağıdakiler en önemli sertifikalardır:
- GLOBALG.A.P. - çiftlik giriĢinden iĢlenmemiĢ ürüne kadar olan
süreci kapsayan çiftlik öncesi geçit standardı.
- FSSC 22000 / ISO 22000 - Gıda güvenliği yönetimi için
uluslararası standart. FSSC 2200053, ISO 22000'e dayanır ve
özellikle gıda üreticilerine yöneliktir. Bu sertifikalar HACCP'yi
içerir.
- BRC Gıda Güvenliği Global Standardı gıda güvenliği, tüketici
ürünleri, paketleme, depolama ve dağıtım için teknik standartlar
sağlar. Avrupa'da yaygın olarak kabul gören bir standarttır.54
- IFS - Gıda iĢlemcileri ve paketleyiciler için güvenlik standardı
- GMP + - Hayvan yemi tedarik zinciri boyunca yem güvenliği ve
sorumluluğu için uluslararası standart
Sosyal ve çevresel uygulamalar: AB'deki alıcılar, iĢletmelerinin
sosyal ve çevresel etkileriyle ilgili olarak kurumsal sorumluluklarına
giderek daha fazla önem vermektedirler. Bu, bir takım süpermarket
zincirlerini ve büyük endüstriyel oyuncuları kendi Kurumsal Sosyal
Sorumluluklarını (KSS) ve kaynak politikalarını geliĢtirmeye
51

Bkz. https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20090420:EN:PDF
52
Bkz. https://www.mygfsi.com/
53
Bkz. https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/part-ii-requirements-for-certificationv4.1-1.pdf
54
Bkz. https://dqs.com.tr/belgelendirme/brc-cp/
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yöneltmiĢtir. Ayrıca, birçok küçük alıcı sosyal ve sürdürülebilir
uygulamaları iĢletme politikalarına dahil etmiĢtir. Bunun tedarikçiler için
de etkileri vardır. Ortak gereksinimler, iĢin sorumlu bir Ģekilde
yapıldığını beyan eden tedarikçiler için bir davranıĢ kuralları imzalamayı
içerir (örneğin, siz ve tedarikçileriniz yerel çevre ve iĢ kanunlarına saygı
duyuyor ve yolsuzluklardan kaçınıyorsunuz). Sosyal uygunluk,
aĢağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç önemli giriĢim tarafından
desteklenir:
- BSCI, ortak bir davranıĢ kuralını benimseyerek, küresel tedarik
zincirinde çalıĢma koĢullarını iyileĢtirmeyi taahhüt eden Ģirketler
için iĢ odaklı lider bir giriĢimdir.55 Batı Avrupa'da özellikle
belirgindir. BSCI giriĢimi, fabrikaların ve çiftliklerin tedariki
çalıĢma koĢullarını iyileĢtiren ortak bir davranıĢ kuralını paylaĢan
Avrupa Ģirketlerinin elindedir.
- BirleĢik Krallık'ta yerleĢik olan ETI, dünya çapındaki iĢçilerin
haklarına saygı duymayı teĢvik eden Ģirketler, sendikalar ve
STK'ların ittifakıdır.56
- GSCP, küresel tedarik zincirlerinde çalıĢma ve çevre koĢullarının
sürekli iyileĢtirilmesi için iĢ odaklı bir programdır.57
2.2.3. Özel Piyasa Gereksinimleri
Resmi ve ortak gereksinimlere ek olarak, özel gereksinimler özel
pazarlar için de geçerlidir (örneğin, organik tahıllar ve bakliyat veya adil
ticaret ürünleri için). Bu gereklilikler belirli tüketici grupları için veya
sağlık-gıda segmentinde özellikle önemli olabilir.
Organik pazar58: AB'deki tüketiciler, doğal ve sürdürülebilir
yöntemler kullanılarak üretilen ve iĢlenen gıda ürünlerini giderek daha
fazla tercih etmektedir. Organik sertifikasyon genellikle sağlık yararları
ile iliĢkili gıda ürünlerinde kullanılır. Örneğin, Avrupa kinoa pazarı
tamamen organik ticaret Ģirketleri tarafından geliĢtirilmiĢtir.
AB‘de organik ürünleri pazarlamak için, AB mevzuatında belirtilen
organik üretim yöntemlerin kullanılması gerekir. Tahıl ve bakliyatın
55

Bkz. https://www.amfori.org//
Bkz. https://www.ethicaltrade.org/
57
Bkz. https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/sustainable-supply-chain-initiative/
58
Bkz. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming
56
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organik olarak pazarlanabilmesi için bu üretim yöntemlerinin en az iki yıl
kullanılmıĢ olmasın gerekir. Ek olarak, bir AB organik kontrol
kuruluĢundan ithalat izni almak için baĢvuruda bulunulması
gerekmektedir. Akredite bir sertifikasyon firması tarafından
denetlendikten sonra, AB organik logosunun kullanımına izin verilir.59
Örnekler arasında Toprak Birliği (özellikle Ġngiltere ile ilgili)60, BioSiegel (Almanya)61, Tarım Biologique (Fransa)62 veya BioSuisse
(Ġsviçre)63 sayılabilir. Bu standartlar arasında küçük farklılıklar olsa da,
hepsi organik üretim ve etiketlemeyle ilgili AB mevzuatına uygundur.
Adil ticaret ve çevre sertifikası: Adil ticaret ve sürdürülebilir
sertifikalandırma, ürünü ayırt edici ve daha bilinçli tüketicileri
çekebilecek bir ihtiyaçtır. Bu sertifikasyon etiketleri tüketici odaklı olup,
en iyisi küçük çiftliklerden gelen ürünler için geçerlidir. Ġyi bilinen
etiketler arasında Adil YaĢam (Fair for Life)64 , Yağmur Ormanlarını
Koruma (Rainforest Alliance)65 ve Adil Ticaret (Fairtrade)66 bulunur.
Fairtrade International (FLO), 2016 yılında tahıllara yeni bir adil ticaret
standardı getirilmiĢtir.67
2.2.4. Avrupa Piyasasındaki Eğilimler
Tahıllar, tohumlar ve bakliyat, genellikle Avrupa Birliği'nde (AB)
yaygın Ģekilde yetiĢtirilen ve alınıp satılan önemli ürünlerdir. BaĢlıca
temel gıdalar için arz piyasası oldukça istikrarlı arz ve talep seviyelerine
sahip, yerel yönelimlidir. GeliĢmekte olan ülkelerden gelen küçük ve orta
ölçekli tedarikçiler için fırsatlar en iyi Ģekilde küçük ölçekli ürünlerde,
ürün farklılaĢtırmasında (organik) ve belirli tüketici eğilimlerinde
(sağlıklı, otantik, glütensiz) bulunur. Bununla birlikte, küçük özel
pazarlarda daha fazla risk ve oynaklık vardır.
Eski taneler: Sektördeki son bir eğilim, tüketiciler arasında tanelerin
eski kökenlerine iĢaret eden artan bir ilgidir. Avrupalı tüketiciler çoğu
59

Bkz. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organicsglance/organic-logo
60
Bkz. http://www.standardsmap.org/review.aspx?standards=60
61
Bkz. https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/
62
Bkz. https://www.agencebio.org/
63
Bkz. http://www.standardsmap.org/review.aspx?standards=143
64
Bkz. http://www.standardsmap.org/quickscan?standards=141&shortlist=141&product=Any&origin=Any&market=Any&cbi=
65
Bkz. http://www.standardsmap.org/review.aspx?standards=62
66
Bkz. http://www.standardsmap.org/review.aspx?standards=71,205
67
Bkz. https://files.fairtrade.net/standards/Cereals_SPO_EN.pdf
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zaman eski tahılları daha sağlıklı ve diğer tahıllara göre daha üstün görür.
Bu taneler genellikle besin değeri ve bazen glütensiz özelliklerde ek bir
avantaja sahiptir.
Yüksek Değerli Tohumlar: GeliĢmekte olan ülkelerden küçük ve
orta ölçekli Ģirketler için, yüksek değerli tohumlar daha ilginçtir. Bu
tohumların çoğu için piyasa değeri değiĢkendir, ancak tüketicilerin yeni
ürünlere ve ürün geliĢtirmeye ilgisi genellikle gelecekteki büyüme
üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
Artan Bakliyat Talebi: Avrupa bakliyat pazarının büyümesi, yetersiz
ürün yeniliği ve bakliyatların çoğu zaman modern tüketici
alıĢkanlıklarıyla eĢleĢmemesi gerçeğiyle engellenmiĢtir. Bakliyatın
sağlıklı ve besleyici bir ürün olarak tanıtılması tüketimin artmasına
yardımcı olacaktır.
Yeni ÇeĢitler: Yeni gıda maddeleri ve ürünlerinin piyasaya
sürülmesi, daha az geleneksel gıdalara ilginin arttığını gösteriyor.
BaĢarılarını kanıtlamıĢ olan tahıl ve bakliyat, ürün geliĢtirme ve
inovasyonda daha fazla kullanılıyor. GeliĢmekte olan ülkelerden gelen
ihracatçılar için yeni ürünler sunmak karlı olabilir. Bununla birlikte, yeni
ürünler sunmak daha yüksek riskler de getirebilir. Bu piyasaların çoğu
henüz olgun bir tedarik zincirinin bir parçası değildir, bu nedenle fiyat
dalgalanmaları daha radikal olabilir.68
Sağlıklı Yeme alıĢkanlıkları: Avrupalı tüketiciler, sağlıklı beslenme
alıĢkanlıkları konusunda giderek daha fazla bilinçlenmekte ve beslenme
konularını ele almaktadır. Bu, süper gıdalar, çiğ gıdalar, vegan ürünler,
sağlıklı atıĢtırmalıklar, fonksiyonel gıdalar ve glüten gibi spesifik alerjen
içermeyen ürünler gibi eğilimlere yol açmıĢtır.
SONUÇ
Bu çalıĢmada Türkiye‘nin Avrupa Birliği ile gerçekleĢtirdiği Gümrük
Birliği‘nin güncellenmesi ihtiyacından hareketle, bu güncelleme
aĢamasında gözönünde tutulması gereken ihracat potansiyeli üzerinde
durulmuĢtur. Avrupa Birliği‘nin ve Dünya Bankası‘nın yaptığı/yaptırdığı
çalıĢmalarda tarımın gümrük birliği kapsamına alınması ihtiyacından
bahsedilmiĢ ve bu çerçevede taze meyve-sebze ve taneli bitkiler üzerinde
durulabileceği belirtilmiĢtir.
68

Bkz. https://www.cbi.eu/market-information/grains-pulses/trends/
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Buradan hareketle, taze meyve-sebze ve taneli ürünler ihracatında
dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiĢ ve Avrupa Birliği
piyasalarındaki son eğilimlerden bahsedilmiĢtir.
Taze meyve-sebze sektöründe halihazırda önemli bir ihracat
sözkonusudur. Bunu artırabilmek için gıda güvenliği, ürün kalitesi,
sosyal, çevresel ve iĢ uyumuna dikkat etmek gerekmektedir..
Artan sayıda Avrupalı tüketici, doğal yöntemler kullanılarak üretilen
ve iĢlenen gıda ürünlerini tercih etmektedir. Organik meyve ve sebzeler
daha yüksek üretim maliyetine sahiptir, ancak aynı zamanda Avrupa
pazarında daha iyi değerlenir. Fırsatlar, pazar gereksinimlerine doğru
cevap verme, alıcı gereksinimlerine iyi uyumluluk ve ürün
farklılaĢtırmasında bulunabilir. Ġçeriğine bağlı olarak, Serbest Ticaret
AnlaĢmaları taze ürünlerin ticaretinde avantajlar sağlayabilir.
Meyve ve sebzelerin geleneksel atıĢtırmalıklara sağlıklı bir alternatif
olduğu düĢünülmektedir. Bu, her zaman taze bir ürün olmamakla birlikte,
fırsatlar sunar. Meyve ve sebzeler, diğer ürünlerin yanı sıra meyve
barlarında, smoothie'lerde ve sebze gevreklerinde kullanılır. Taze
kesilmiĢ meyveler ve "aperatif sebzeler" yaklaĢmakta olan ve büyüyen bir
pazardır. Ġhracatçılar, iyi olgunlaĢan ve lezzetli meyvelerin yanı sıra,
küçük "sunset" papayaları, mini karpuzlar, bebek salatalıklar ve cherry
domatesleri gibi bireysel tüketiciler için ideal olan küçük boyutlu ürünler
sunarak bu eğilime cevap verebilirler.
Geleneksel olmayan meyve ve sebzelerin yeni tedarikçileri ve
tedarikçileri, egzotik ve mevsim dıĢı meyveler için belirli pazarlarda
baĢarıya ulaĢabilir. Ġklim koĢulları belirleyici bir faktör olabilir. Zayıf
hasat, zararlı böcekler veya iklimsel zorluklar nedeniyle bir bölgede
düĢük arz süreleri, daha iyi bir pazar konumu ve diğer üretim bölgeleri
için pazarlık gücü ile sonuçlanabilir.
Sağlık her zaman taze meyve ve sebzeler için güçlü bir tercih noktası
olmuĢtur. Önümüzdeki yıllarda, bu ürünlerin sağlığa faydaları konusunda
iletiĢimin önemi artacaktır. Özellikle kuzeybatı Avrupa'da, kendine has
sağlıklı özelliklere sahip ürünler: yaban mersini, kızılcık, avokado, nar ve
papaya gibi meyveler daha popüler hale gelmiĢtir. Avrupalı tüketicilerin
önemli bir kısmı giderek daha saf ve doğal ürünler aramaktadır.
MarkalaĢma ve hikaye anlatımı, istisnai lezzet pazarlamasını
desteklemek için gerekli araçlardır. Halen, Doğu Avrupa'daki tropik
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meyve ve ekzotikleri için pazar hala nispeten küçüktür, ancak bir büyüme
pazarı olarak kabul edilir.
Avrupa, tahıl ve bakliyat ihracatçıları için fırsatlar sunmaktadır.
Avrupa pazarına tahıl ve bakliyat ihraç etmek isteniyorsa, katı Ģartlara
uyulması gerekmektedir. Özellikle önemli olan gereksinimler gıda
güvenliği, böcek ilacı ve kirletici madde kullanımı ile ilgili olanlardır. Ek
Ģartlara uymak (örneğin, GLOBALG.A.P.'ye sahip olmak) veya özel
kalite standartlarına (örneğin adil ticaret veya organik sertifikaya) sahip
olmak rekabet avantajı sağlayabilmektedir.
Avrupa Birliği genetiği değiĢtirilmiĢ organizmalara (GDO'lar) karĢı
çok temkinli bir duruĢ sergilemektedir. AB'deki alıcılar, iĢletmelerinin
sosyal ve çevresel etkileriyle ilgili olarak kurumsal sorumluluklarına
giderek daha fazla önem vermektedirler. AB'deki tüketiciler, doğal ve
sürdürülebilir yöntemler kullanılarak üretilen ve iĢlenen gıda ürünlerini
giderek daha fazla tercih etmektedir. Adil ticaret ve sürdürülebilir
sertifikalandırma, ürünü ayırt edici ve daha bilinçli tüketicileri
çekebilecek bir ihtiyaçtır.
Sektördeki son bir eğilim, tüketiciler arasında tanelerin eski
kökenlerine iĢaret eden artan ilgidir. Avrupalı tüketiciler çoğu zaman eski
tahılları daha sağlıklı ve diğer tahıllara göre daha üstün görür. Bakliyatın
sağlıklı ve besleyici bir ürün olarak tanıtılması tüketimin artmasına
yardımcı olacaktır. GeliĢmekte olan ülkelerden gelen ihracatçılar için
yeni ürünler sunmak karlı olabilir.
Avrupalı tüketiciler, sağlıklı beslenme alıĢkanlıkları konusunda
giderek daha fazla bilinçlenmekte ve beslenme konularını ele almaktadır.
Bu, süper gıdalar, çiğ gıdalar, vegan ürünler, sağlıklı atıĢtırmalıklar,
fonksiyonel gıdalar ve glüten gibi spesifik alerjen içermeyen ürünler gibi
eğilimlere yol açmıĢtır.
Ġhracat yaparken Avrupa pazarındaki bu eğilimlerin dikkate alınması
ihracat potansiyelini artırabilecektir. Gümrük Birliğinin güncellenmesi
kapsamında tarımın dahil edilmesi, ancak AB pazarının ihtiyaçları
yeterince dikkate alındığı taktirde baĢarılı olacaktır. Aksi taktirde, AB‘nin
geliĢmiĢ, sağlıklı ve ucuz ürünlerinin pazarı olma tehlikesi
bulunmaktadır. Üstelik AB‘nin Serbest Ticaret AnlaĢmaları da dikkate
alındığında, o ülkelerden de Türkiye‘ye tarım ürünleri gelebilecektir.
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1. GĠRĠġ
Çağımızın en önemli sorunlarından biri de strestir. Stres hemen her
alanda karĢımıza çıkmaktadır. Stresin yarattığı fiziksel ve psikolojik
rahatsızlıklar, bireyin yaĢamının birçok alanını etkilemektedir.
Teknolojik değiĢimin hızı, yapılan iĢlerin daha da karmaĢıklaĢması,
coğrafik olarak gerçekleĢtirilen yer değiĢtirmelerin ailelere getirdiği
ekstra yükler, endüstri sonrası toplumlarda yaĢanan engellenmiĢlik hissi
ve duygusal gerilimler nedeniyle bireylerin biyolojik ve ruhsal
dengelerinde önemli bozulmalar meydana gelmektedir. Söz konusu
değiĢimler insanlarda strese yol açmakta ve bu stres nedeniyle de
insanlarda karamsarlık oluĢmasına ve depresyon gibi ruh sağlığı
hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Tutar, 2000).
Stres hayatımızın her alanında karĢımıza çıkmaktadır. Stresle en çok
karĢılaĢılan yerlerden biri de iĢ yerleridir. ÇalıĢma ortamındaki stres
faktörleri çok farklı Ģekilde karĢımıza çıkmakta ve bu stres faktörlerinin
kiĢiden kiĢiye etkisi farklılık göstermektedir. Çok çeĢitli stres
faktörlerinin varlığı ise çalıĢanları farklı boyutlarda etkileyebilmektedir.
Bazı stres faktörleri çalıĢanların bir kısmını hiç etkilemezken diğerlerini
daha yoğun bir Ģekilde etkileyebilmektedir. Buradaki fark ise kiĢilik
özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Özkalp ve Kırel, 2004).
ĠĢ yerlerindeki stres sadece iĢ yerinde kalmamakta, etkisini iĢ yeri
dıĢında da kendini göstermektedir. ĠĢ yerlerinin mekânsal olarak
büyüklüğü de stres faktörlerinin artmasına neden olmaktadır. Çok
karmaĢık bir yapıya sahip iĢ yerleri, çalıĢanların strese daha fazla maruz
kalmalarına neden olabilmektedir. Bunun sonucu olarak da çalıĢanların
stresle baĢ etmeleri daha da zorlaĢmaktadır.
Strese verilen tepkilerin negatif etkilerinin en aza indirilmesi çabasına
stres yönetimi denir. Bireysel olarak stres yönetimi için, zaman yönetimi,
gevĢeme teknikleri, sosyal ve sportif faaliyetler, maneviyat, iletiĢim ve
hobi edinmek gibi aktiviteler uygulanmaktadır. Örgütsel stres yönetimi;
stresin farkına varılması ve tanınması, stres kaynaklarının belirlenmesi ve
yönetilmesi, kiĢisel stres yönetimi eğitimleri, örgütsel temelde sorun
çözümüne yönelik değiĢimler, bireylerdeki aidiyet hissinin sürdürülmesi
olarak Ģekillenir (Güler, 2013; Çınar, 2010; Güçlü, 2001).
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2. Stres Kavramı
Stres; endiĢe, duygusal dalgalanma, benliği olumsuz etkilemesi,
gerginlik, güvenliği tehdit etme gibi etkilerinden ve fiziksel olayların
insanda yarattığı psikolojik tepkilere yol açmasından dolayı psikolojik bir
kavram olarak ele alınır. Psikolojik olarak stres bireyin algıladığı
çevresel etkenler ve uyum kapasitesi aĢıldığı zamanlarda meydana gelir
(Balcıoğlu, 2005; Cohen vd., 2007).
Fiziksel boyutuna da vurgu yapan diğer bir tanıma göre ise, ―Stres;
bireylerin çevreden ya da kendilerinden kaynaklanan psikolojik ya da
fiziksel nedenlerle; davranıĢlarında, ruh sağlıklarında ve fiziki değiĢimin
vücuda etki etmesiyle baĢlangıçta psikolojik sonrasında ise fiziksel olarak
görülen etkidir‖ (GümüĢtekin ve Öztemiz, 2004).
Stres bireysel veya örgütsel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Bireysel stresi etkileyen faktörler olarak yaĢ, cinsiyet, medeni durum,
kiĢilik, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve çevre gibi faktörler sayılabilir.
(Güler, 2013). Örgütsel stres faktörleri arasında ise performans
değerlendirmelerinin keyfi olarak yapılması, ücret adaletsizliği, katı
kurallar, belirsiz iĢ süreçleri, sık bölüm değiĢtirme, gerçekçi olmayan iĢ
tanımları, merkeziyetçilik, kararlara katılıma izin verilmemesi, sınırlı
geliĢim olanakları, personel-yönetici çatıĢması, bölümler arasındaki
bağımlılık, resmi kuralların çok fazla olması, sağlıksız iletiĢim, hedeflerin
belirsizliği, kayırmacı denetim sistemleri gibi faktörler sayılabilir (Aydın,
2004; Yamuç ve Türker, 2015).
Stresin bireysel sonuçları dolayısıyla örgütsel sonuçları da ortaya
çıkmaktadır. Stresin örgütsel sonuçları arasında çalıĢanların Ģikâyetlerinde
artıĢ ve iĢ tatmininde azalma, performans ve verimlilikte azalma, iĢ
kazalarının artıĢı, üretim ve hizmet kalitesinin azalması, iĢe devamsızlıkta
artıĢ, iĢe yabancılaĢma, tükenmiĢlik sendromu geliĢmesi ve iĢgücü devir
oranında artıĢ sayılabilir (Gray-Stanley ve Muramatsu 2011; Garrosa vd.,
2008).
3. Yöntem
3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Modeli
Bu araĢtırma, hastanelerde görevli sağlık çalıĢanlarının örgütsel stres
kaynakları ve stres yöneti ile ilgili kesitsel bir araĢtırmadır. AraĢtırma,
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Ġstanbul BayrampaĢa Devlet Hastanesi‘nde 1.Haziran-31.Ağustos.2018
tarihleri arasında yürütülmüĢtür.
3.2. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi
AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul BayrampaĢa Devlet Hastanesi‘nde
çalıĢan sağlık personeli, hekim dıĢı sağlık personeli ve hizmetli personel
oluĢturmaktadır. Tez konusu hastane ile ilgili olduğundan, hastalarla
Hastanede çalıĢan sayısı 510‘dur. ÇalıĢmaya toplam 220 kiĢi katılmıĢtır.
Yapılan örneklem hesaplamasına göre 220 çalıĢan yeterli görülmüĢtür.
Evreni bilinen çalıĢmalarda örneklem hesaplaması aĢağıdaki formül
ile yapılmaktadır.
n=(Nt2 pq)/(d2 (N-1)+t2 pq)
n= (510 x (1,96)2 x 0,5 x 0,5 / (0,05)2 x (1-700) + (1,96)2 x 0,5 x 0,5
=
489.8 / 2,2329= 219
3.3. Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak anketler kullanılmıĢtır. Anket formlarının
oluĢturulmasında Balcı (1993)‘nın ―Üniversite Öğretim Elemanlarının ĠĢ
Stresi‖ adlı araĢtırmasında kullanılan anket ile Karagül (2011)‘ün bu
anket üzerinde yaptığı bazı değiĢikliklerden yararlanılmıĢtır. Anket formu
3 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde çalıĢanların Örgütsel Stres
Kaynaklarına iliĢkin Likert tipi ölçeklendirilen 30 adet ifade yer
almaktadır. Ġkinci bölümde Stresle BaĢa Çıkma Yöntemleri‘ne iliĢkin
yine Likert tipi ölçeklendirilen 15 adet ifade bulunmaktadır. Birinci ve
ikinci bölümdeki her bir soru ―5=Pek Çok, 4=Çok, 3=Orta, 2=Az, 1=Hiç‖
Ģeklinde 5 ile 0 puan arasında puanlandırılmıĢtır. Anketin son bölümünü
ise 7 adet demografik soru oluĢturmaktadır.
3.4. AraĢtırmanın Hipotezleri
H0: ÇalıĢanların demografik özellikleri ile Örgütsel Stres Faktörleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur.
H1: ÇalıĢanların demografik özellikleri ile Örgütsel Stres Faktörleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.
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H0: ÇalıĢanların demografik özellikleri ile Stresle BaĢ Etme Faktörleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur.
H2: ÇalıĢanların demografik özellikleri ile Stresle BaĢ Etme Faktörleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.
3.5. AraĢtırmanın Kısıtları
AraĢtırma sadece tek bir hastanede yapıldığından genellenemez.
Sağlık hizmetlerinde çalıĢmalar normal, vardiya ve nöbet usulü
olduğundan çalıĢanların tamamına ulaĢılamaması ve bazı çalıĢanların
anket doldurmaya gönüllü olmayıĢları çalıĢmanın kısıtları arasındadır.
3.6. Veri Analizleri
Analize geçmeden önce ankette yer alan soruların güvenilirliğine
yönelik olarak One Sample Kolmogorov Smirnov testi yapılmıĢtır. Test
sonucunda tüm sorulara verilen cevaplar normal dağılım göstermemiĢtir
(p<0,05). Bu nedenle parametrik olmayan testler uygulanmıĢtır. Ġkili
gruplarda Mann-Whitney U testi, ikiden fazla olan gruplarda ise Kruskal
Wallis testi yapılmıĢtır.
Ankette yer alan soruların tutarlılığını ölçmek amacıyla, her bir ölçek
ayrı ayrı ve her iki ölçek birlikte kullanılarak Cronbach Alpha (α)
istatistik katsayısı hesaplanmıĢtır.
Tablo 1: Cronbach Alpha Katsayısı
Ölçek Adı

Madde Sayısı

Örgütsel Stres Kaynakları

30

Cronbach’s
Alpha
0,916

Stresle BaĢ Etme Yolları

15

0,773

Örgütsel Stres Kaynakları +
Stresle BaĢ Etme Yolları
Ölçeğin Geneli

30+15=45

0,910

30+15+7=52

0,902

Tablo 1‘de de görüleceği üzere, ankette yer alan soruların tutarlılığı
yüksek çıkmıĢtır.
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4. Bulgular
4.1. Demografik Özelliklerin Dağılımı
ÇalıĢanların demografik özelliklerine ait dağılımlar Tablo 2‘de yer
almaktadır. ÇalıĢmaya katılanların %65‘i kadın, %35‘i erkek; %66,8‘i
evli, %33,2‘si bekar; %85‘i lise ve üstü eğitime sahiptir. ÇalıĢmaya
katılanların %5‘i doktor, %34,5‘i hemĢire, %23,2‘si sağlık
memuru/teknisyeni ve %37‘3‘ü hizmetli personeldir.
Tablo 2: Demografik Özelliklerin Dağılımı

Kadın

143

Evli
Bekâr

147 66,8
73 33,2

Ġlköğretim
Lise
Yüksek Okul
Üniversite
Lisans Üstü
Doktor
HemĢire
Sağlık
Memuru/Teknisyeni
Hizmetli

7
26
58
103
26
11
76

3,2
11,8
26,4
46,8
11,8
5,0
34,5

51
82

23,2
37,3

N
Görev Süresi

%
3
1,4
82 37,3
81 36,8
47 21,4
7
3,2
77 35,0
65,0

ÇalıĢtığı Birim

Eğitim
Durumu

Medeni
Cinsiyet
Durumu

YaĢ

N

Görevi

20 yaĢ ve altı
21-30 yaĢ arası
31-40yaĢ arası
41-50 yaĢ arası
51yaĢ ve üzeri
Erkek

1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
21 yıl ve üstü

67
62
34
26
31

%
30,5
28,2
15,5
11,8
14,1

Acil servis

28

12,7

Radyoloji
Yataklı Birimler

26
38

11,8
17,3

Ameliyathane
Bilgi iĢlem
Ġdari birim
Laboratuvar
Poliklinik

30
7
42
15
34

13,6
3,2
19,2
6,8
15,5

4.2. Demografik Özellikler ile Örgütsel Stres Faktörleri
ĠliĢkisine Ait Bulgular
AĢağıda çalıĢanların demografik özellikleri ile stres faktörlerine
verilen yanıtların karĢılaĢtırılmasında anlamlı fark bulunan tablolara yer
verilmiĢtir.
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Tablo 3: YaĢ ve Stres Faktörleri Analizi

ĠĢ yerine
ulaĢımda
zorluklar

YaĢ
20 yaĢ ve altı
21-30 yaĢ arası
31-40yaĢ arası
41-50 yaĢ arası
51 yaĢ ve üzeri
Toplam

N

Ortalama Fark
56,83
123,90
107,41
93,18
128,64

3
82
81
47
7
220

X2

P

10,471

0,033

Tablo 3‘te görüleceği gibi, yaĢ ile stres faktörleri arasında yapılan
analizde, yaĢ ile ‗iĢ yerine ulaĢımda zorluklar‘ faktörü arasında anlamlı
fark bulunmuĢtur (p<0,05). Ortalama fark puanına bakıldığında bu farkın
51 yaĢ ve üstü çalıĢanlar grubundan kaynaklandığı görülmüĢtür.
Tablo 4: Cinsiyet ve Stres Faktörleri Analizi

Yetersiz maaĢ ve ücret
dengesizliği
Sık sık iĢ yeri içinde yer
değiĢtirme
ÇalıĢanlar arasında aĢırı
rekabetin olması
ÇalıĢanlar arasında
çatıĢmanın yaĢanması
ĠĢ arkadaĢlarının
düĢmanca davranması
Önerilerin dikkate
alınmaması

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek

N
77
143
220
77
143
220
77
143
220
77
143
220
77
143
220
77

Kadın
Toplam

143
220

Ortalama
Fark
121,91
104,36

U

P

4627

0,039

92,05
120,44

4084,5

0,001

97,73
117,38

4522

0,02

92,70
120,08

4135

0,00

96,73
117,91

4445,5

0,01

4166,5

0,00

93,11
119,86

Cinsiyet ve stres faktörleri arasında yapılan analizde; cinsiyet ile
‗yetersiz maaĢ ve ücret dengesizliği, sık sık iĢ yeri içinde yer değiĢtirme,
çalıĢanlar arasında aĢırı rekabetin olması, çalıĢanlar arasında çatıĢmanın
yaĢanması, iĢ arkadaĢlarının düĢmanca davranması, önerilerin dikkate
alınmaması‘ faktörleri arasında anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0,05). Tablo
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4‘teki ortalama fark puanına bakıldığında bu farkların, yetersiz maaĢ ve
ücret dengesizliği faktöründe erkeklerden, diğer faktörlerde ise kadınlar
grubundan kaynaklandığı görülmüĢtür.
Tablo 5: Medeni Durum ve Stres Faktörleri Analizi

Yetersiz maaĢ
ve ücret
dengesizliği

Medeni durum
Evli
Bekâr
Toplam

N
147
73
220

Ortalama
Fark
104,65
122,28

U

P

4505,50 0,04

Tablo 5‘e göre, medeni durum ile stres faktörleri arasında yapılan
analizde; medeni durum ile ‗yetersiz maaĢ ve ücret dengesizliği faktörü
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0,05). Ortalama
fark puanına bakıldığında bu farkın bekâr çalıĢanlar grubundan
kaynaklandığı görülmüĢtür.
Tablo 6: ĠĢ Yerindeki Statü ve Stres Faktörleri Analizi

Yetki ve
sorumluluklarda
uyumsuzluk

Sık sık iĢ yeri
içinde yer
değiĢtirme

AĢırı disiplinli
çalıĢma ortamı

Kendinizin ve
yaptığınız iĢin
önemsenmemesi

ĠĢ yerindeki statü

N

Doktor
HemĢire
Sağlık
Memuru/Teknisyeni
Hizmetli
Toplam
Doktor
HemĢire
Sağlık
Memuru/Teknisyeni
Hizmetli
Toplam
Doktor
HemĢire
Sağlık
Memuru/Teknisyeni
Hizmetli
Toplam
Doktor
HemĢire
Sağlık
Memuru/Teknisyeni
Hizmetli
Toplam

11
76
51

Ortalama
Fark
54,50
119,01
132,34

82
220
11
76
51

96,54

82
220
11
76
51

95,51

82
220
11
76
51

115,32

82
220

101,35

94,77
129,25
110,06

53,59
119,70
101,31

74,36
120,98
117,38

X2

P

21,34

0,00

12,34

0,006

12,82

0,005

8,42

0,038

Tablo 6‘ya göre, iĢ yerindeki statü ile stres faktörleri arasında yapılan
analizde; iĢ yerindeki statü ile yetki ve sorumluluklarda uyumsuzluk, sık
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sık iĢ yeri içinde yer değiĢtirme, aĢırı disiplinli çalıĢma ortamı ve
kendinizin ve yaptığınız iĢin önemsenmemesi faktörleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05). Ortalama fark puanlarına
bakıldığında bu farkların, yetki ve sorumluluklarda uyumsuzluk ile sağlık
memuru/teknisyenlerinden; sık sık iĢ yeri içinde yer değiĢtirme, aĢırı
disiplinli çalıĢma ortamı, kendinizin ve yaptığınız iĢin önemsenmemesi
faktörlerinde ise hemĢire gurubundan kaynaklandığı görülmektedir.
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Tablo 7: ÇalıĢma Süresi ve Stres Faktörleri analizi
ÇalıĢma Süresi
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
Yetki ve
11-15 yıl arası
sorumluluklarda
16-20 yıl arası
uyumsuzluk
21 yıl ve üstü
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
Kendinizin ve
11-15 yıl arası
yaptığınız iĢin
16-20 yıl arası
önemsenmemesi
21 yıl ve üstü
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
Örgüt içi haberleĢmenin 11-15 yıl arası
zayıf oluĢu
16-20 yıl arası
21 yıl ve üstü
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
ÇalıĢanlar arasında aĢırı 11-15 yıl arası
rekabetin olması
16-20 yıl arası
21 yıl ve üstü
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
ÇalıĢanlar arasında
çatıĢmanın yaĢanması
16-20 yıl arası
21 yıl ve üstü
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
ĠĢ arkadaĢlarının
düĢmanca davranması
16-20 yıl arası
21 yıl ve üstü
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
Hak edilen ilgi, sevgi
ve takdir görmeme
16-20 yıl arası
21 yıl ve üstü
Toplam

N
67
62
34
26
31
220
67
62
34
26
31
220
67
62
34
26
31
220
67
62
34
26
31
220
67
62
34
26
31
220
67
62
34
26
31
220
67
62
34
26
31
220

Ortalama
Fark
90,46
128,71
109,59
123,69
107,34
98,18
128,86
115,79
95,04
107,56
100,51
123,56
127,97
85,04
108,18
107,37
129,13
94,13
111,83
96,84
106,54
128,87
108,72
116,10
79,58
101,53
131,54
107,07
112,58
89,82
97,63
127,26
119,29
123,35
84,37

X2

P

13,91

0,01

10,14

0,04

11,72

0,02

9,71

0,05

13,53

0,01

12,03

0,02

14,72

0,01

Tablo 7‘ye göre, çalıĢma süresi ve stres faktörleri arasında yapılan
analizde; yetki ve sorumluluklarda uyumsuzluk, kendinizin ve yaptığınız
iĢin önemsenmemesi, örgüt içi haberleĢmenin zayıf oluĢu, çalıĢanlar
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arasında aĢırı rekabetin olması, çalıĢanlar arasında çatıĢmanın yaĢanması,
iĢ arkadaĢlarının düĢmanca davranması, hak edilen ilgi, sevgi ve takdir
görmeme ve çalıĢma süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
vardır (p<0,05). Ortalama fark puanlarına bakıldığında bu farkların; örgüt
içi haberleĢmenin zayıf oluĢu ile 11-15 yıl arasında çalıĢanlar grubundan,
diğer faktörlerde ise 6-10 yıl çalıĢma süresine sahip olanlar grubundan
kaynaklandığı görülmektedir.
Tablo 8: ÇalıĢtığı Birim ve Stres Faktörleri Analizi

AĢırı disiplinli
çalıĢma ortamı

ĠĢyerinde mekân ve
donanım
yetersizliği

Kendinizin ve
yaptığınız iĢin
önemsenmemesi

Görev
dağılımındaki
adaletsizlik

ÇalıĢtığı birim
Acil
Ameliyathane
Bilgi ĠĢlem
Ġdari Birim
Laboratuvar
Poliklinik
Radyoloji
Yataklı Birimler
Toplam
Acil
Ameliyathane
Bilgi ĠĢlem
Ġdari Birim
Laboratuvar
Poliklinik
Radyoloji
Yataklı Birimler
Toplam
Acil
Ameliyathane
Bilgi ĠĢlem
Ġdari Birim
Laboratuvar
Poliklinik
Radyoloji
Yataklı Birimler
Toplam
Acil
Ameliyathane
Bilgi ĠĢlem
Ġdari Birim
Laboratuvar
Poliklinik
Radyoloji
Yataklı Birimler
Total

N
28
30
7
42
15
34
26
38
220
28
30
7
42
15
34
26
38
220
28
30
7
42
15
34
26
38
220
28
30
7
42
15
34
26
38
220

Ortalama
Fark
124,38
132,08
77,07
122,26
67,03
113,49
96,63
100,37
116,07
97,33
92,07
107,71
143,23
112,97
136,88
90,08
136,46
104,22
60,93
101,61
140,53
102,29
121,88
102,99
122,54
94,53
77,64
112,95
136,30
128,12
118,81
85,95

X2

P

18,73

0,009

15,71

0,027

16,30

0,022

16,96

0,017
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Acil
Ameliyathane
Bilgi ĠĢlem
VatandaĢ
Ġdari Birim
memnuniyetsizliği
Laboratuvar
ve Ģikâyet edilme
Poliklinik
korkusu
Radyoloji
Yataklı Birimler
Total
Acil
Ameliyathane
Bilgi ĠĢlem
Ġdari Birim
Ast-üst iliĢkilerinde
Laboratuvar
sorun yaĢanması
Poliklinik
Radyoloji
Yataklı Birimler
Total
Acil
Ameliyathane
Bilgi ĠĢlem
Ġdari Birim
Hak edilen ilgi,
Laboratuvar
sevgi ve takdir
görmeme
Poliklinik
Radyoloji
Yataklı Birimler
Total
Acil
Ameliyathane
Bilgi ĠĢlem
Ġdari Birim
ĠĢ yerinde
Laboratuvar
dedikodunun
yaygın oluĢu
Poliklinik
Radyoloji
Yataklı Birimler
Total
Acil
Ameliyathane
Bilgi ĠĢlem
Ġdari Birim
Önerilerin dikkate
Laboratuvar
alınmaması
Poliklinik
Radyoloji
Yataklı Birimler
Total

28
30
7
42
15
34
26
38
220
28
30
7
42
15
34
26
38
220
28
30
7
42
15
34
26
38
220
28
30
7
42
15
34
26
38
220
28
30
7
42
15
34
26
38
220

140,02
127,73
91,57
95,81
106,33
86,34
109,04
119,13
111,30
97,23
79,21
120,27
131,50
130,13
115,88
85,80
124,75
89,47
67,50
113,36
149,77
126,79
115,50
87,87
110,59
102,10
104,57
125,93
136,63
125,15
100,23
84,71
141,04
114,63
84,79
98,98
135,03
92,47
109,08
109,63

17,53

0,014

15,53

0,029

21,98

0,002

15,45

0,03

14,84

0,038
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Tablo 8‘e göre, çalıĢtığı birim ve stres faktörleri arasında yapılan
analizde; çalıĢtığı birim ile aĢırı disiplinli çalıĢma ortamı, iĢyerinde
mekân ve donanım yetersizliği, kendinizin ve yaptığınız iĢin
önemsenmemesi,
görev
dağılımındaki
adaletsizlik,
vatandaĢ
memnuniyetsizliği ve Ģikâyet edilme korkusu, ast-üst iliĢkilerinde sorun
yaĢanması, hak edilen ilgi, sevgi ve takdir görmeme, iĢ yerinde
dedikodunun yaygın oluĢu, önerilerin dikkate alınmaması faktörleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0,05). Ortalama
fark puanlarına bakıldığında bu farkların; aĢırı disiplinli çalıĢma ortamı
faktöründe ameliyathane çalıĢanlar grubundan; iĢyerinde mekân ve
donanım yetersizliği, kendinizin ve yaptığınız iĢin önemsenmemesi,
görev dağılımındaki adaletsizlik, ast-üst iliĢkilerinde sorun yaĢanması,
hak edilen ilgi, sevgi ve takdir görmeme, iĢ yerinde dedikodunun yaygın
oluĢu faktörlerinde laboratuvar çalıĢanlar grubundan; vatandaĢ
memnuniyetsizliği ve Ģikâyet edilme korkusu, önerilerin dikkate
alınmaması faktörlerinde acil çalıĢanlar grubundan; ast-üst iliĢkilerinde
sorun yaĢanması faktöründe ise idari birim çalıĢanlar grubundan
kaynaklandığı görülmüĢtür.
Eğitim durumu ile stres faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmadığından (p>0,05), sonuçlar tablolaĢtırılmamıĢtır.
4.3. Demografik Özellikler ile Stresle BaĢetme Faktörleri
ĠliĢkisine Ait Bulgular
AĢağıda çalıĢanların demografik özellikleri ile stresle baĢ etme
faktörlerine verilen yanıtların karĢılaĢtırılmasında anlamlı fark bulunan
tablolara yer verilmiĢtir.
Tablo 9‘da görüleceği üzere, yaĢ ve stresle baĢ etme faktörleri
arasında yapılan analizde; yaĢ ile aile fertleri ve dostlarla eğlenceli
ortamlarda birlikte olma, stres yaratan durumu güvenilen biri ile konuĢma
ve stres yaratan olayları olumlu yorumlayarak etkisini azaltmaya
çalıĢmak faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur
(p<0,05). Ortalama fark puanlarına bakıldığında bu farkların; aile fertleri
ve dostlarla eğlenceli ortamlarda birlikte olma, stres yaratan durumu
güvenilen biri ile konuĢma faktörlerinde 21-30 yaĢ aralığı grubundan,
stres yaratan olayları olumlu yorumlayarak etkisini azaltmaya çalıĢmak
faktöründe ise 51 yaĢ ve üstü yaĢ grubundan kaynaklandığı görülmüĢtür.
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Tablo 9: YaĢ ve Stresle BaĢ Etme Faktörleri Analizi
YaĢ
20 yaĢ ve altı
21-30 yaĢ arası
Aile
fertleri
ve
dostlarla
eğlenceli 31-40yaĢ arası
ortamlarda
birlikte 41-50 yaĢ arası
olma
51yaĢ ve üzeri

N
3

Ortalama
Fark
79,00

82

129,50

81

98,35

47

103,97

7

85,86

Toplam

220

20 yaĢ ve altı

3

61,00

21-30 yaĢ arası

82

121,48

Stres yaratan durumu 31-40yaĢ arası
güvenilen biri ile
41-50 yaĢ arası
konuĢma
51yaĢ ve üzeri

81

113,59

47

92,09

7

91,00

Toplam

220

20 yaĢ ve altı

3

94,83

82

110,29

81

119,39

46

88,90

7

143,14

21-30 yaĢ arası
Stres yaratan olayları
olumlu yorumlayarak 31-40yaĢ arası
etkisini
azaltmaya 41-50 yaĢ arası
çalıĢmak
51 yaĢ ve üzeri
Toplam

X2

P

13,45

0,009

9,75

0,044

9,86

0,042

219

Tablo 10‘a göre, cinsiyet ve stresle baĢ etme faktörleri arasında
yapılan analizde; cinsiyet ile daha da kötü olabilirdi diye düĢünme
(kendini avutma), konuyla ilgili olarak birini suçlama, bedensel
egzersizler yaparak rahatlamaya çalıĢma, kültürel ve sportif etkinlikleri
izleme, yetenekli olunan bir alanda etkinlik gösterme (müzik, resim vb.)
ve stresle baĢ edebilmek için sigara vb. kullanmak faktörleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0,05). Ortalama fark
oranlarına bakıldığında bu farkların tüm faktörlerde kadın çalıĢanlar
grubundan kaynaklandığı görülmüĢtür
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Tablo 10: Cinsiyet ve Stresle BaĢ Etme Faktörleri Analizi

Daha da kötü
olabilirdi diye
düĢünme (kendini
avutma)
Konuyla ilgili olarak
birini suçlama
Bedensel egzersizler
yaparak rahatlamaya
çalıĢma

Cinsiyet
Erkek

N
77

Ortalama
Fark
97,21

U

Kadın

143

117,65

4482,5 0,018

Toplam

220

Erkek

77

94,46

Kadın

143

119,14

Toplam

220

Erkek

77

125,26

Kadın

143

102,55

Toplam

220

Erkek

77

125,54

Kültürel ve sportif
etkinlikleri izleme

Kadın

143

102,40

Toplam

220

Yetenekli olunan bir
alanda etkinlik
gösterme (müzik,
resim vb.)

Erkek

77

123,58

Kadın

143

103,46

Toplam

220

Stresle baĢ edebilmek
için sigara vb.
kullanmak

Erkek

77

125,99

Kadın

142

101,33

Toplam

219

P

4270,5 0,004

4369

0,009

4347,5 0,008

4498,5 0,021

4236

0,001

.Tablo 11: Medeni Durum ve Stresle BaĢ Etme Faktörleri Analizi

Kültürel ve sportif
etkinlikleri izleme
Yetenekli olunan bir
alanda
etkinlik
gösterme
(müzik,
resim vb.)

Medeni
Durum
Evli
Bekar
Toplam
Evli
Bekar
Toplam

N
147
73
220
147
73
220

Ortalama
Fark
100,47
130,69
98,35
134,96

U

P

3891,50

0,001

3580,00

0,001

Tablo 11‘e göre, medeni durum ve stresle baĢ etme faktörleri arasında
yapılan analizde; medeni durum ile kültürel ve sportif etkinlikleri izleme
ve yetenekli olunan bir alanda etkinlik gösterme (müzik, resim vb.)
faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0,05).
Ortalama fark oranlarına bakıldığında bu farkların tüm faktörlerde bekâr
çalıĢan grubundan kaynaklandığı görülmüĢtür.
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Tablo 12: Eğitim Durumu ve Stresle BaĢ Etme Faktörleri Analizi

Daha da kötü
olabilirdi diye
düĢünme (kendini
avutma)

Sorunlarını
baĢkalarına anlatarak
rahatlamaya çalıĢmak

Stres durumunda
oluĢan sinirliliği ve
öfkeyi dıĢa vurmak

Eğitim Durumu
Ġlköğretim

N
7

Ortalama
Fark
113,07

Lise

26

81,12

Yüksek Okul

58

124,36

Üniversite

103

112,66

Lisans Üstü

26

99,71

Toplam

220

Ġlköğretim

7

76,14

Lise

26

72,19

Yüksek Okul

58

108,78

Üniversite

103

120,00

Lisans Üstü

26

124,27

Toplam

220

Ġlköğretim

7

79,79

Lise

25

77,98

Yüksek Okul

58

118,47

Üniversite

103

114,06

Lisans Üstü

26

113,96

Toplam

219

X2

P

9,85

0,04

16,02

0,00

10,13

0,04

Tablo 12‘ye göre, eğitim durumu ve stresle baĢ etme faktörleri
arasında yapılan analizde; eğitim durumu ile daha da kötü olabilirdi diye
düĢünme (kendini avutma), sorunlarını baĢkalarına anlatarak rahatlamaya
çalıĢmak ve stres durumunda oluĢan sinirliliği ve öfkeyi dıĢa vurmak
faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0,05).
Ortalama fark oranlarına bakıldığında bu farkın daha da kötü olabilirdi
diye düĢünme (kendini avutma) ve stres durumunda oluĢan sinirliliği ve
öfkeyi dıĢa vurmak faktörlerinde yüksekokul grubundan; sorunlarını
baĢkalarına anlatarak rahatlamaya çalıĢmak faktöründe ise lisansüstü
eğitim grubundan kaynaklandığı görülmüĢtür.
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Tablo 13.: ĠĢ Yerindeki Statü ve Stresle BaĢ Etme Faktörleri Analizi
ĠĢ Yerindeki Statü
Doktor

N
11

Ortalama
Fark
97,32

HemĢire

76

124,76

51

113,75

82

97,02

Konuyla ilgili olarak Sağlık
Memuru/Teknisyeni
birini suçlama
Hizmetli
Toplam

220

Doktor

11

131,23

HemĢire

76

87,49

51

121,36

82

122,29

Kültürel ve sportif Sağlık
Memuru/Teknisyeni
etkinlikleri izleme
Hizmetli
Toplam

X2

P

8,76

0,03

16,33

0,00

220

Tablo 13‘e göre, ĠĢ yerindeki statü ve stresle baĢ etme faktörleri
arasında yapılan analizde; iĢ yerindeki statü ile konuyla ilgili olarak birini
suçlama ve kültürel ve sportif etkinlikleri izleme faktörleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0,05). Ortalama fark
puanlarına bakıldığında bu farkın, konuyla ilgili olarak birini suçlama
faktöründe hemĢire grubundan; kültürel ve sportif etkinlikleri izleme
faktöründe ise doktor grubundan kaynaklandığı görülmüĢtür.
Tablo 14‘te ise, çalıĢma süresi ve stresle baĢ etme faktörleri arasında
yapılan analizde; çalıĢma süresi ile daha da kötü olabilirdi diye düĢünme
(kendini avutma) ve kültürel ve sportif etkinlikleri izleme faktörleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0,05). Ortalama
fark puanlarına bakıldığında bu farkın, daha da kötü olabilirdi diye
düĢünme (kendini avutma) faktöründe 6-10 yıl çalıĢma süresi grubunda
bulunanlardan, kültürel ve sportif etkinlikleri izleme faktöründe ise 11-15
yıl çalıĢma süresi grubunda bulunanlardan kaynaklanmaktadır.
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Ortalama
ÇalıĢtığı Birim N
Fark
X2
P
Acil
28
76,20
Ameliyathane
30
100,83
Bilgi ĠĢlem
7
131,86
Ġdari Birim
42
135,54
Laboratuvar
15
123,93
Ġbadet etme
18,88 0,008
Poliklinik
34
108,38
Radyoloji
26
118,48
Yataklı
38
102,93
Birimler
Toplam
220
Tablo 14.: ÇalıĢma Süresi ve Stresle BaĢ Etme Faktörleri Analizi

Tablo 15.: ÇalıĢtığı Birim ve Stresle BaĢ Etme Faktörleri Analizi

Daha da kötü
olabilirdi diye
düĢünme (kendini
avutma)

Kültürel ve sportif
etkinlikleri izleme

ÇalıĢma suresi
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
21 yıl ve üstü
Toplam
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16-20 yıl arası
21 yıl ve üstü
Toplam

N
67
62
34
26
31
220
67
62
34
26
31
220

Ortalama
Fark
106,00
125,15
85,51
118,15
111,90
122,80
103,87
125,09
106,54
84,50

X

P

9,94

0,041

10,85 0,028

Son olarak Tablo 15‘te görülmekte olan çalıĢtığı birim ve stresle baĢ
etme faktörleri arasında yapılan analizde; çalıĢtığı birim ile ibadet etme
faktörü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuĢtur
(p<0,05). Ortalama fark puanına bakıldığında bu farkın idari birimde
çalıĢanlar grubundan kaynaklandığı görülmüĢtür.
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5. Sonuç ve Öneriler
Sağlık hizmeti sunan kurumlarda çalıĢanların karĢılaĢtıkları en önemli
sorunlar arasında yer alan stres, çalıĢanların verimliliğine en çok zarar
veren faktörlerden biridir. ÇalıĢan verimliliği, örgütün baĢarısı için
önemli bir faktördür. Bu nedenle çalıĢanların yaĢadıkları stres sadece
çalıĢanları değil, örgütü de önemli bir oranda etkilemektedir.
Ġster bireye bağlı ister örgütsel kaynaklı olsun, stres unsurlarının
ortadan kaldırılması amacıyla hem bireylere hem de örgüte görevler
düĢmektedir. ÇalıĢanların stresle baĢ etmede gösterecekleri çabanın
karĢılığını alacağını görmeleri açısından örgüt yöneticilerinin de
çalıĢanlara desteklerini açıkça göstermeli ve stres unsurlarının bertaraf
edilmesine katkıda bulunmalıdırlar.
Hayatımızın bir parçası haline gelen stresle baĢ etmek için çeĢitli
yöntemler mevcut olmakla beraber bu yöntemlerin uygulanması için de
bireylerin istekli olması gerekmektedir. Stresle baĢ etme, stresin olumsuz
sonuçlarının ortaya çıkmasını engelleyebilir. Örgütsel stres kaynaklarının
bertaraf edilmesi içinse yönetime durumun bildirilmesi ve birlikte çözüm
üretilmesi gerekmektedir. Yöneticiler çalıĢanların sıkıntılarını ancak
bilgileri olduklarında ve kendilerine çözüm önerileriyle gelindiğinde
çözüm mercii olmaktadırlar. Örgütsel stres faktörlerinin ortadan
kaldırılmasını ya da etkilerinin en aza indirilmesini sadece yöneticiler
sağlayamaz.
Sağlık hizmetlerinin birebir insan hayatıyla iliĢkili olması, çalıĢanların
sürekli stresli insanlarla muhatap olmaları baĢlı baĢına stres
yaratmaktadır. Bu durum sağlık hizmet mensubu olmak isteyenlere
öğrencilik yıllarında anlatılması ve stresle baĢ etme eğitimlerinin hem
öğrencilik hem de çalıĢma esnasında verilmesi çalıĢanların stresten daha
az etkilenmelerini sağlayabilecektir.
Sonuç olarak; sağlık hizmetleri stresin yoğun olarak yaĢandığı hizmet
grubu içerisinde yer almaktadır. Bu alanda hizmet vermeye aday
bireylerin kendilerini buna hazırlamaları, kiĢilik yapıları bu duruma
uygun değilse baĢka alanlara yönelmeleri kendileri için en iyi stresle
baĢetme yöntemi olacaktır. Sağlık hizmetlerinde yönetici olacak
bireylerin de mutlaka stres ve stresle baĢ etme konularında eğitim
almaları hem çalıĢanlar için hem de örgüt için olumlu sonuçlar
doğuracaktır.
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GĠRĠġ
Sanat piyasasının günümüzde eriĢtiği rakamlar ve bu piyasasının
gerek kültürel gerekse ekonomik kalkınma açısından önemi dikkate
alındığında, bu alanda yapılacak kapsamlı bir analizin gerekliliği ortaya
çıkmaktadır.
Günümüzde ülke ekonomilerine rekabet avantajı sağlayan unsurların
baĢında ―bilgi, ―beceri‖ ve ―yaratıcılık‖ gelmektedir. Tüm bu özellikleri
içerisinde barındıran sanat piyasası, bir ülkenin kültürel kimliğini ve
çekiciliğini artırmak yoluyla sağladığı dıĢsallığın yanında ekonomik,
sosyal, kültürel anlamda da yararlar sağlar.
Sanat piyasasının analizi, sektörde bilgi asimetrisi ve belirsizlik
nedeniyle bazı temel zorlukları içerir. Bu çalıĢmada sanatsal mallar, sanat
piyasasının özellikleri ve sanatsal malların değeri; ilgili literatür
çerçevesinde ekonomik bir perspektif ile ele alınmıĢtır. ÇalıĢmanın ilk
bölümünde sanatsal malların özelliklerine yer verilmiĢtir. Ġkinci bölüm,
sanat piyasası ve bilgi üzerinedir. Üçüncü ve son bölüm ise sanatsal
malların değeri ve fiyatlaması konusunda yapılan tartıĢmalara ayrılmıĢtır.
1. SANATSAL MALLAR ÜZERĠNE
Throsby‘ye (2008) göre, sanatsal malların üç ortak özelliği
paylaĢtıkları ifade edilebilir: ―üretimlerinde bir takım yaratıcılıkları
içerirler‖; ―sembolik araçların üretimi ve iletiĢimi ile ilgilidirler‖ ve
―çıktıları en azından potansiyel olarak bazı fikri mülkiyet biçimlerini
kapsar‖.
Piyasada iĢlem gören sanatsal ürünlerin, iktisadi anlamda hangi mal
kavramına gireceği ve diğer mallardan farklarının neler olduğu sorusu,
sanat eserlerinin fiyatlandırılması açısından önemlidir. Buna göre, sanat
ürünleri çeĢitli mal türlerini içeren karma bir bileĢene sahiptir. Sanatsal
malların temel özellikleri ve hangi mal sınıflandırılmasına dâhil olacağına
iliĢkin çeĢitli argümanlar bulunmaktadır. Genel bir değerlendirme
yapıldığında, sanatsal malların özellikleri ve dâhil edilebilecekleri mal
çeĢitleri açısından Ģunlar ifade edilebilir;
Sanatsal mallar, sadece insanlar tarafından yaratılırlar. Ürünün her
birimi, heterojen malların uç bir örneği olarak diğer birimlerinden
farklılaĢır. Hayatta olmayan sanatçıların ürünleri için arz artırılamaz.
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Sanat, kopya edilebilir ama yeniden üretilemez, dolayısıyla sanat
faaliyetinin her birimi eĢsizdir (Thorsby, 1994: 4).
Sanat, tanımı gereği, heterojen bir maldır - her bir sanat eseri, stil,
materyal, ifade, uygulama zamanı vb. bakımından benzersizdir. Sanat
üretme eylemi, endüstriyel üretim süreci gibi bir dizi homojen mal
yaratmaz. Ġçerdiği yaratıcılık ve insani kusurlar seri üretimi imkânsız
kılar. Ancak, sanat heterojen bir mal olsa da, sınırlı bir ikame derecesine
sahiptir. Sanat eserleri; sanat okulunun kaynağı, uygulayan sanatçı veya
eserin büyüklüğü gibi bazı benzerlikler ve karakteristik özellikler taĢısa
da sergileme zamanı, renk ve motif gibi diğer özellikleriyle temel olarak
farklılıklar gösterirler (Knebel, 2007: 11).
Sanat faaliyeti bir ulusun ya da dünyanın kültürel sermayesinin bir
parçasıdır. Özellikle kamuoyuna gösterim amaçlı galeriler ve müzeler
tarafından edinildiğinde bu özellik, sanat eserlerine kamu malı karakteri
kazandırır (Thorsby, 1994: 4).
Sanat eserleri yeniden satılabildiğinden, fiyatları zamanla artıĢ
gösterebilir. Bu bağlamda enflasyona karĢı bir koruma, servet birikimi
veya spekülatif sermaye kazançlarının bir kaynağı olarak finansal bir
varlık olma özelliğini de gösterir (Thorsby, 1994: 4).
Sanat, olağanüstü mükemmel bir maldır. Malların çeĢitli
sınıflandırmalarını karĢılar ve somut ve soyut özellikleri bir araya getirir.
Sanattan baĢka hiçbir Ģey baĢtan sona tarif edilemez çeĢitli duygular
yaratmaz. Bu nedenle, rasyonel argümanlar kullanarak değerlendirmek
zordur. Değerlendirmenin duygusal faktörleri ise kaçınılmaz olarak öznel
algılara bağlıdır (Knebel, 2007: 29).
Sanatsal mallar ayrıca deneyim ve güven malları olarak da bilinir.
Deneyim malları, kalitenin veya sağlanan hizmetin yalnızca tüketimden
sonra tanımlanabileceği ürünlerdir. Bir tiyatro oyunu ya da dans gösterisi
gibi. Ancak, sanat eserleri söz konusu olduğunda, kalite konusundaki
belirsizlik, tipik deneyim mallarından bile daha büyük olabilir ve bu da
onları güven mallarına daha benzer hale getirir. Güven malları,
tüketimden sonra bile bir malın kalitesini tespit etmenin imkânsızlığı ile
tanımlananlardır. BaĢka bir deyiĢle, bir sanat eserinin değerine iliĢkin
belirsizlik, her zaman olan bir özelliktir. Güven mallarının kalitesi
bireysel olarak değerlendirilemediğinden, değerleri, sanat eserlerini toplu
olarak oybirliği ile değerlendiren uzmanların değerlendirmesine bağlıdır.
Uzmanlar, eleĢtirmenler, sanat tacirleri, küratörler, akademisyenler,
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danıĢmanlar ve sanatçılar; kariyerleri boyunca biriktirdikleri deneyim ve
itibarları nedeniyle sanatsal değer yaratmaya destek verme kapasitesine
sahip bireylerdir. Subjektif değerlemelerdeki ve niteliklerdeki bu
değiĢkenlik ve belirsizlik, fiyatları ve ekonomik değerleri güçlü bir
Ģekilde etkiler (Rubiao, 2018: 6).
2. SANAT PĠYASASI ve BĠLGĠ
Bu bölümde, ilk olarak sanat piyasasının iĢleyiĢi üzerinde durulacak,
daha sonra sanat piyasası ve bilgi iliĢkisi ele alınacaktır.
2.1. Sanat Piyasası
Sanat piyasası, sanat yapıtlarının alıcılarla buluĢtuğu bir piyasa olarak
tanımlanabilir. BaĢka bir deyiĢle sanat piyasası; sanat tacirlerini (dealers),
sponsorları, koleksiyonerleri, galerileri, müzeleri ve müzayede evlerini
kapsayan bir piyasadır (Selçuk ve Selçuk, 2017: 2235).
Sanat piyasası, bir hiyerarĢi ile karakterize edilir. Ġlk aĢamada, bazen
birincil piyasa olarak adlandırılan piyasada, bireysel sanatçılar; galerilere,
yerel sanat sergilerine veya doğrudan tüketicilere ulaĢarak eserler
sunmaktadır. Her ne kadar birçok sanatçı önemli eğitim dönemleri
geçirse ve okuldan profesyonel sanatçı nitelikleri edinse de, bir sanatçı
ancak çalıĢmaları birincil piyasadan satın alındığında resmi bir sanatçı
haline gelir. Bu bakıĢ açısına göre birincil piyasa, sanatçıların
'yeteneklerini ikincil piyasaya sunmalarını' sağlayan bir mekanizma
olarak görülmektedir (Andrè ve Varet, 1995: 511). Birincil piyasa,
orjinal eserlerin ilk kez satıldığı pazardır. Sanatçıların stüdyolarını,
çağdaĢ sanat fuarlarını ve sanat galerilerini içerir. Estetik değerler ve
trendler açısından dağıtım sürecinin en yenilikçi kısmıdır. Hem satıcılar
hem de müĢteriler için en yüksek riski içerir, çünkü sanat eseri ilk kez
piyasadadır ve eserler hakkında bilgi bulunmamaktadır (Zorloni, 2005:
61).
Ġkincil piyasa ise, bölgesel veya ulusal ölçekte kümelenerek organize
edilmiĢtir. Özel yetenekleri veya sanatsal stilleri olan sanatçılar, özel
galeriler veya sanat tacirleri (dealers) tarafından temsil edilir. Sanat
alıcıları özel Ģahıslar, Ģirketler veya küçük müzelerdir. Sınırlı arz, ancak
nispeten yüksek ikame olasılığı nedeniyle, bu piyasada tekelci rekabet
söz konusudur (Knebel, 2007:14). Katılımcılar, birincil piyasanın aksine
sanatçılar ve eserlerine iliĢkin daha fazla bilgiye sahiptirler. Buna bağlı
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olarak bu piyasa daha öngörülebilirdir ve daha düĢük risk taĢır (Zorloni,
2005: 62).
Üçüncül piyasada uluslararası galeriler kadar uluslararası açık artırma
piyasaları yer alır. Bu piyasada ticareti yapılan sanat eseri, tanınmıĢ
sanatçılar tarafından üretilir. Büyük Ģirketler, müzeler, sanat tacirleri
(dealers), galeriler, yatırım fonları ve varlıklı gerçek kiĢiler ve hatta
spekülatörler bu piyasada alıcıdırlar. Bu piyasada arz sınırlı olduğundan,
ikame olanağının olmadığı ve talebin çok yüksek olduğu varsayıldığında,
üçüncül piyasa tekelci piyasa görünümündedir (Knebel, 2007: 14-15).
Belirsiz öznel kalite değerlendirmeleri, bu belirsizliği azaltmaya
yönelik kurumların ortaya çıkmasını tetiklemektedir. Bu gerçeğe
istinaden, sanat eserleri hakkındaki bilgileri aktif olarak değerlendirerek
ve dağıtarak kalite belirsizliğinin üstesinden gelmeye yardımcı olan bir
uzmanlar endüstrisi geliĢmiĢtir (Prinz, Piening ve Ehrmann, 2015: 154).
Sanatın ekonomik rolü, özellikle sanatsal giriĢimin amaç ve koĢullarını
değiĢtirme eğiliminde olan karmaĢık pazarlama süreçleriyle
sürdürülmektedir. Bir sanat eseri ürününün geliĢim sürecini gözlemlersek,
sanatçının, bu sürece dahil olan tek unsur olmadığı, bunun yanında bu
kültürel sunumun üretim sürecinde faaliyet gösteren sanat tacirlerine,
eleĢtirmenlere ve finansörlere bağlı olduğu açıkça görülmektedir
(Codignola, 2003:76). Eserleri özel sergilerde sergilenmediği sürece, bir
sanatçı ünlü olamaz. Aracıların (galeriler, müzayede evleri, satıcılar) rolü
bir sanatçının sanat piyasasında ilgi görmesi için çok önemlidir. Ayrıca
sergilenen sanata "duyu"(sense) ve arka plan eklerler ve bu nedenle sanat
piyasasında aktif bir rol oynarlar (Knebel, 2007: 20). Bu bağlamda
galeriler, yeni sanat eserlerinin yatırımcılara ve koleksiyonerlere ilan
edilmesinde merkezi öneme sahiptir, çünkü müĢterinin kültürel değer
zincirinin ara yüzünde çalıĢır. Bir anlamda, galeri sahiplerinin sanatsal
kararları ve finansal yatırımları, hem eserlerin hem de sanatçıların
itibarını artırmaktadır. Dolayısıyla galeriler, iki taraflı piyasalarda aracı
platformlara iyi örnekler olabilir. Galerilerin baĢarısının büyük ölçüde
bilgi etkisi, inovasyon etkisi ve rekabet etkisi temelinde üç belirleyiciye
bağlıdır (Prinz, Piening ve Ehrmann, 2015: 169).
Sanat galerileri ve sanatçılar arasında resmi anlaĢma yapılması;
sanatçının kariyerinin ve eserlerinin gelecekteki değerinin bilinmezliği,
sanatçının eserle ilgili bilgiye, galerilerin ise satıĢla ilgili bilgiye daha
fazla sahip olması; sanatçının galerideki satıĢ faaliyetlerini
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gözlemleyememesi gibi nedenlerle her zaman mümkün olmamaktadır.
Genelde iliĢkiler, iki tarafın el sıkıĢarak anlaĢtığı ve birbirlerine karĢı
sorumluluklarını yerine getirdiği bir sözlü karĢılıklı sorumluluk anlaĢması
ile sürdürülmektedir (Wang‘dan aktaran: Nuran, 2016:11).
Art Basel‘in ―The Art Market 2019‖ baĢlıklı Rapor‘unda 2018 yılında
küresel sanat piyasasında satıĢların yıllık % 6 artıĢla 67.4 milyar $ 'a
ulaĢtığı ifade edilmiĢtir. En büyük üç pazardaki satıĢlar - ABD, Ġngiltere
ve Çin - 2018‘de küresel pazarın toplam değerinin % 84‘ünü
oluĢturmuĢtur. ABD, küresel satıĢların % 44'ü ile dünya çapında en
büyük pazardır. Ġngiltere, ikinci büyük sanat pazarı (% 21) olarak yerini
alırken, Çin, % 19 ile üçüncü büyük ülkedir. ABD‘deki satıĢlar bugüne
kadar kaydedilen en yüksek seviye olan 2018‘de 29.9 milyar dolara
ulaĢmıĢtır. Brexit endiĢelerine rağmen, Ġngiltere nispeten güçlü bir satıĢ
yılı geçirmiĢ ve değerleri% 8 artarak 14 milyar dolara yaklaĢmıĢtır.
Çin'de ise satıĢlar 2018'de yıllık% 3 düĢüĢle 12.9 milyar dolara ulaĢmıĢtır.
2018 yılında, küresel sanat ve antika piyasasında faaliyet gösteren
310,700 iĢletme olduğu tahmin edilmektedir ve bu iĢletmeler, üç milyon
kiĢiye istihdam sağlamaktadır. Yine aynı Rapor‘a göre (s.312), uzun
vadede sanat piyasasındaki satıĢların büyüklüğü ve dağılımı, özellikle
dünya ekonomisinin ve servetinin büyümesi gibi kilit ekonomik
değiĢkenlerle iliĢkilendirilmiĢtir.
2.2. Sanat Piyasasında Bilginin Önemi ve ĠĢlevi
Sanatsal piyasalarda bilginin rolüne iliĢkin ilk katkıyı sunan
çalıĢmalardan biri, Mc-Cain‘e (1980) aittir. Mc Cain (1980), sanat
piyasasında bilgiye dayalı bir piyasa baĢarısızlığının varlığını, kompleks
mallar (pattern-complex) olarak adlandırdığı sanatsal malların ―limon‖
karakterine yani, sanatsal malların, sanat hakkında yeterli bilgiye sahip
olmayan insanlar tarafından yorumlanmasının ve anlaĢılmasının zor
olmasına bağlar. Caves (2003: 75), yaratıcı endüstrilerde kimsenin
bilmediğini (Nobody Knows), bu alanda temel sorunun ―bilgi simetrisinin
olmayıĢı‖ olduğunu savunur.
―Bilgi‖nin rolü pazarda çok önemli bir iĢlev üstlenir. Sadece alıcı ve
satıcının bir anlaĢmaya varması, bir oyuncunun ciddi bir yanılgı altında
çalıĢabileceği ya da kötü bir anlaĢmaya ıĢık tutacak bilgiden yoksun
olacağı için piyasanın verimli iĢlediği anlamına gelmez. Buna göre
―piyasa baĢarısızlığı‖, bilgi asimetrilerinin alıcıların ve satıcıların
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kaynakları yanlıĢ konumlandırmasına neden olarak
verimsizliklere yol açan bir süreci ifade eder (Day, 2014: 463).

sistemik

Sanat piyasasına iliĢkin bilgilerin güvenilir Ģekilde dolaĢımı, çeĢitli
satıcılar için daha fazla Ģeffaflık ve açıklığa yol açabilir, ancak çeĢitli
nedenlerden dolayı Ģeffaflık eksikliğinden yararlanmaya çalıĢan aracı
kurum faaliyetlerini sürdürenler için bu durum bir tehdit olarak
görülebilir. Söz konusu piyasa segmentine göre, bu tür bir piyasanın
analizinde karĢılaĢılan zorluklar çeĢitlidir. Gerçekte, geçerli ve tutarlı
bilgi kanallarının olmaması veya piyasanın yapısı, mekanizmaları ve
sanatsal ürünlerin tahmini değerindeki kronolojik geliĢme hakkında bilgi
dağıtımı için Ģeffaf sistemlerin bulunmaması, fiyat oluĢumundaki
rastgeleliğin derecesini ve dolayısıyla bu alana herhangi bir yatırımın
riskini artırmaktadır (Codignola, 2003: 83-84).
Sanatsal ürünlerin değiĢimini karakterize eden ekonomik özelliklerden
biri ―bilgi malları‖ olmalarıdır. Bu durum, eserin kalitesini
değerlendirmede, özellikle duyarlılık veya tarihsel-sanatsal becerilere
sahip olmayan tüketiciler için muazzam zorluklar içerir ve sonuç olarak
alıcılar ve satıcılar arasında yüksek bilgi asimetrisi oluĢur. Bu durum, en
çok aranan sanatçıların talep ettiği büyük meblağlarla daha da artmakta
ve sanat eserlerinin eĢsiz mallar olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır
ve bu nedenle doğal kıtlık durumundan yarar sağlarlar. Bu nedenle,
çağdaĢ sanat piyasalarında yapılan değiĢimler, yüksek iĢlem
maliyetlerinin varlığı ile karakterize edilir, çünkü bir satın alma iĢlemi
yapmadan önce çeĢitli bilgiler gereklidir. Kararlarını almak için,
güvenilirliği kaynağın itibari sermayesiyle doğrudan orantılı olan, yüksek
derecede bir öznellik derecesi ile karakterize edilen sistemde faaliyet
gösteren acentelerin bilgilerine dayanması gerekir. Aracıların bilgi
dağılımı ve genel yapı üzerindeki etkisi onları, monopol veya monopson
dereceli iĢlemlerin bir kademesi olarak yapılandırdığı için, çağdaĢ sanat
piyasaları optimum denge ihtimalinden oldukça uzak görünmektedir
(Zorloni, 2013: 50-51). Asimetrik bilgi, piyasanın ve müzayede evlerinin
temel özelliği olup, ikincil piyasadaki satıcılar, belirli sanat eserleri ile
ilgilenen koleksiyonerlerin ödeme istekliliği hakkında bilgi sahibi olarak
kâr elde ederler (Gèrard – Varet, 1995: 511).
Sanat eseri satın alırken, tüketicilerin üç soru ile ilgilenmeleri gerekir:
(1) eserin değerinin en azından satıcının istediğine eĢit olup olmadığı, (2)
iĢin orjinal olup olmadığı ve (3) baĢka birinin eser için hak talep edip
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edemediği. Bununla birlikte, sanat endüstrisi, bir meta olarak sanatın
doğası, piyasanın kültürü ve tarihi ve ticaretini düzenleyen yasalar
nedeniyle bu konular hakkında güvenilir bilgi vermeyi reddetmektedir.
Aslında, bu aynı koĢullar, bu nitelikleri aktif bir Ģekilde gizlemek için
teĢvikler yaratır, böylece sanat piyasasını bir piyasa baĢarısızlığı
durumuna sürükler (Day, 2014: 465). Alıcıların ana güdüsü, ileride
rollerinin değiĢtiği, yani satıcı oldukları zamanda, alırken ödediklerinden
daha fazlasını elde etme umududur. BaĢka bir deyiĢle, alıcılar sanat
piyasasını sık sık satıcıların bakıĢ açısından değerlendirerek çıkarlarını
korurlar (Day, 2014: 487).
Day (2014: 494)‘e göre genel hukuk ve ekonomi ilkeleri, sanat
ticaretinin hali hazırda piyasada baĢarısızlık durumunda olduğunu
göstermektedir. Verimli pazarlar bol, kolay eriĢilebilir bilgi akıĢını
gerektirir. Bununla birlikte, sanat piyasasındaki kültür ve bu piyasayı
düzenleyen yasalar, sanat eserine sahip olan ve satanları en yüksek
gizlilikle devam etmeleri ve bilgi saklamaları veya bozmaları yönünde
teĢvik eder.
Aspers (2009), bilgi ve piyasalarda değerin oluĢumunu incelediği
teorik çalıĢmasında piyasaları ―standart piyasalar‖ ve ―statü piyasaları‖
olarak ikiye ayırarak inceler. Statü piyasaları, aktörlerinden bağımsız bir
değer ölçeğinden yoksundur. Daha çok estetik yargıların yaygın olduğu
piyasalar içindir. Standart bir piyasa ise, piyasa aktörlerinin standardı ve
piyasanın ne talep ettiğini bildiği bir piyasadır. Standart bir piyasada
ihtiyaç duyulan bilgi, standartlara yöneliktir. Bu tür piyasalarda standart
oluĢturma, insan etkileĢimleri ve bir çabanın sonucu olarak ortaya çıksa
da standart kabul edildikten sonra, sosyal etkileĢime duyulan ihtiyaç
azalır. Statü piyasalarında ise en önemli sorun bilgi değildir, ilgili bilgiyi
seçme ve yorumlama bilgisidir. Aktörler, belirsizlikler ile baĢa
çıkmaktadırlar. Bu nedenle, sistemli bilgiye dayanmayan piyasalarda,
aktörler neler olup bittiğini ve aynı zamanda piyasada önemli aktörlerin
kim olduğunu bulmak zorundadırlar. Tablo 1‘de Statü Piyasaları ve
Standart Piyasalar‘da bilginin yönüne iliĢkin ayırım gösterilmektedir.
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Tablo 1. Piyasa Türleri ve Bilgi
Bilgi Yönleri
Dedikodunun rolü
Diğer piyasa aktörlerine yönelim
Sosyal Taban
Sistemli bilgi
Kaynak: Aspers, 2009: 126.

Statü
Piyasaları
Yüksek
Yüksek
Yüksek
Zor

Piyasa
Standart
Piyasalar
Orta
DüĢük
DüĢük
Kolay

Sanat piyasasının anormal doğasının potansiyel sonuçlarından biri,
özellikle üstün bilgi ve uzmanlık kullanımıyla ortalamanın üstünde
kazançlar elde etmenin mümkün olabileceğidir (Adamowska, 2008: 8).
3. SANATSAL MALLARIN DEĞERĠ ÜZERĠNE
Adam Smith, Stanley Jevons ve Alfred Marshall gibi klasik
iktisatçılar, değer ve fiyat oluĢturma teorilerini geliĢtirirken sanat
piyasasını da incelenmiĢler ve hepsi, sanat piyasasının teorilerinin
sınırlarının ötesine geçen bir istisna olduğuna karar vermiĢlerdir (Beckert
ve Rössel, 2013: 179).
Sanatsal mallar, değer veya kalitesinin belirlenmesi bakımından
geleneksel ekonomik analiz için bir sorun oluĢturur: Kültürel sektörün bir
özelliği, kültürel malların heterojenliği ve malların kalitesine iliĢkin
bilgilerin kusurlu yapısıdır (Martin, 2007: 16). Sanat piyasasında, ne
üretim maliyetleri ne de sanat eserlerinin nesnel iĢlevleri uygun bir fiyatın
oluĢumunu açıklayacak yardımcı ipuçları sunar. Dolayısıyla piyasa,
belirsizlik üzerine kuruludur. Geleneksel fiyat teorisinin homojenlik
varsayımına uymaz (Beckert ve Rössel, 2013: 182).
Sanat piyasalarında genel olarak, fiyatın iki anlamı vardır: malın değer
endeksi olarak çalıĢır ve kalite ile ilgili önemli bir bilgi sinyalidir.
Bununla birlikte, sanat piyasasını incelerken, değer ve bilgi, sanatsal
malların fiyat oluĢumunu anlamak açısından çok önemlidir (Angelini,
2017: 44).
Sanatsal malların ―değerini‖ tanımlamak, bu malların hem kültürel
hem de ekonomik bir değer sunması nedeniyle tartıĢmalı bir konudur.
Sanatsal malların ekonomik değerinin nasıl tanımlanacağı konusunda bir
fikir birliği olsa da, kültürel değerin kesin bir tanımı yoktur, yalnızca
bileĢenlerinin çeĢitli özellikleri vardır. Dolayısıyla sanatsal malların
kültürel değeri, son zamanlarda çeĢitli kültürel ekonomistler tarafından
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ele alınan tartıĢmaya açık bir konudur ((Angelini, 2007: 45). Thorsby
(2003) kültürel değerin; çok boyutlu, değiĢken, tartıĢmaya açık, ortak bir
hesap biriminden yoksun ve herhangi bir nicel veya nitel ölçeğe göre
kolayca ifade edilemeyen öğeler içerebileceğine vurgu yapar.
Örneğin, Hutter ve Frey (2010), kültürel ve ekonomik değerin
birbirine bağımlı olduğunu vurgularlar. ÇalıĢmalarında üç resmin
ekonomik ve sanatsal tarihini incelemek yoluyla bazı resimlerin kültürel
değerlerinin, ekonomik değerlerini nasıl belirlediğini göstermiĢlerdir.
Yazarlara göre her örnek, kültürel değerdeki değiĢikliklerin ekonomik
değerdeki değiĢikliklerle yansıtıldığına dair kanıt sağlamıĢtır.
Sanatla diğer tüketim ürünleri arasındaki en önemli ayrımın, sanat
eserinin kalitesinin objektif olarak belirlenememesi olduğunu ve bunun
yerine, sanatın değerinin sosyal olarak inĢa edildiğine vurgu yapan
Schönfeld ve Reinstaller (2007), birincil sanat piyasası için galerinin ve
sanatçının ününün, galerinin ücretlendirdiği fiyat üzerindeki etkilerini
analiz ettikleri çalıĢmalarında, fiyatların sanatçının itibarı ile pozitif
korelasyon gösterdiği ve galerinin itibarı ile negatif korelasyon gösterdiği
sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Chanel (1995), sanatsal malların 'değerinin', bugünün ve gelecekteki
fiyatlar, bireysel zevkler veya moda etkileri temelinde karmaĢık ve öznel
bir inanç seti ile belirlendiğini belirtir. Sanat ve finansal piyasalar
arasındaki iliĢkiyi VAR Modeli ile incelediği çalıĢmasında finansal
piyasaların, sanat piyasası üzerine bir yıl gecikmeli olarak etki ettiğini
belirtmiĢ ve finansal değiĢkenlerin, sanat eserlerinin fiyatlarının tahmin
edilmesinde yardımcı olabileceği sonucuna ulaĢmıĢtır.
Velthuis (2003), New York ve Amsterdam'daki sanat tacirleriyle
yapılan derinlemesine görüĢmeler temelinde, çağdaĢ sanat piyasasında
fiyat mekanizmasının sosyolojik bir analizini geliĢtirmiĢtir. Bir sanat
eserinin değerinin, eserin içinde bulunmadığını, sanatçı, aracı ve izleyici
tarafından üretildiğini ve sürekli olarak çoğaltıldığını vurgular.
Sosyolojik bakıĢ açısı çerçevesinde fiyatların, fiyat farklılıklarının ve
fiyat değiĢikliklerinin; sanatçıların saygınlığı, satıcıların sosyal statüleri
ve alınıp satılan eserlerin kalitesi ile ilgili birçok anlam taĢıdığını iddia
etmektedir.
Baumol‘a (1986) göre sanat piyasası, denge fiyatı seviyesinin
belirlenmesi açısından, diğer malların piyasasına (örneğin çelik cıvatalar
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veya bilyeli rulmanlar gibi) keskin bir tezat oluĢturmaktadır. Örneğin,
üretilmiĢ bir malın mevcut piyasa fiyatı, eğer denge seviyesinin üzerinde
gerçekleĢirse, sermaye, yüksek fiyatlandırılmıĢ malın üretimine akacak,
üretimi artıracak ve fiyatı düĢürecektir. Böylece denge fiyatı, gerçek
piyasa fiyatlarını kendisine çekebilecek güçlü bir mıknatısla
donatılmıĢtır. Baumol (1986), dikkat çeken sanat eserlerinin fiyatlarının
rastgele değiĢtiğini savunmaktadır. Bu tür iĢlerin arzı sabittir, beğeni
değiĢtikçe, talep tahmin edilemez Ģekilde dalgalanır. Beğeni değiĢiklikleri
rastgele göründüğü için, sanat fiyatları da rastgele oluĢur. Buna bağlı
olarak Baumol‘a göre sanat fiyatı verilerinin analizi, bir yatırımcının
sanat yatırım performansını artırmasına yardımcı olmayacaktır.
Angelini ve Castellini (2018), kültürel malların değerinin
belirlenmesinde sanatçının özellikleri olarak ―yetenek‖ ve ―ün‖
unsurlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yaparlar.
Sanatçının yeteneği doğuĢtan gelen yaratıcı bir yetenek olarak görülse de
Ģöhret, itibar kavramına atıfta bulunur ve izleyicinin sanatçının kimliği
hakkında paylaĢtığı halka açık bilgilerle ilgilidir. Yetenek, statik bir
kavramdır, ne sanatçı ne de baĢka birisi tarafından zaman içinde
değiĢtirilemez. Buna karĢın Ģöhret, tipik olarak dinamik bir karaktere
sahiptir. Çünkü piyasanın, sanatçının yaĢamını ilgilendiren her Ģeye
tepkisinden etkilenir.
Schneider ve Pommerehne (1983), çağdaĢ sanat eserlerinin estetik ve
ekonomik değerlendirmesini basit bir ekonomik model kullanarak ele
almıĢlardır. UlaĢtıkları genel sonuçlar, modern güzel sanatlar piyasasında,
fiyatın esas olarak arz ve talep tarafından belirlendiği ve bir dereceye
kadar rekabetçi olduğu yönündedir. Arz ve talebin çeĢitli unsurları
(örneğin, marjinal maliyetler, potansiyel alıcıların geliri, alternatif
yatırımların geri dönüĢ oranı) modern güzel sanat eserlerinin fiyatları
üzerinde beklenen bir etkiye sahiptir (Schneider ve Pommerehne, 1983:
57). Her ne kadar Schneider ve Pommerehne, (1983) sanatsal malların
fiyatlarının arz ve talep tarafından belirlendiğini savunsa da bu varsayım
her zaman geçerli olmayabilir. Bu, arz ve talebin, sanatsal malların
fiyatlarının oluĢumuyla ilgisiz olduğunu söylemek değildir, ancak fiyat
sadece bu iki unsurun aralarındaki etkileĢimin bir sonucu değildir. Buna
örnek olarak; azalan talep karĢısında bile düĢük sanatsal kaliteye iĢaret
edebileceği için, fiyatların düĢmesini önleyen galeri sahiplerinin
fiyatlandırma stratejisi ve ―Veblen Etkisi‖ olarak adlandırılan yüksek
fiyatların üstün kalite iĢareti olarak yorumlanabilmesi veya alıcılara
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prestij veya statü avantajları sağlayabilmesi temelinde sanat eserlerine
olan talebin artan fiyatlar ile artabileceği durum verilebilir (Plattner,
1996‘dan aktaran: Adamoswka, 2008: 23).
Sanat, hisse senetlerinden veya yatırım amaçlı gayrimenkullerden
farklı olarak, satılana kadar gelir getirmez (ancak sigorta, bakım ve
depolama için harcamalar gerektirir). McCarty vd, (2005), yüksek
enflasyon dönemlerinde sanatın diğer zamanlara göre daha iyi bir yatırım
olduğuna dair bazı kanıtlar mevcut olduğuna vurgu yaparken, Frey ve
Pommerehne‘nin (1989a) çalıĢmasını örneklerler. Bu çalıĢma; sanatın, II.
Dünya SavaĢı‘ndan sonra önceki dönemlere göre daha iyi bir yatırım
olduğunu, çünkü enflasyonun bu dönemde daha yüksek olduğunu
göstermektedir. Ayrıca yazarlara göre sanatın geri dönüĢ oranı, alt
pazarlara ve zamana göre değiĢmektedir. Bir eserin ne zaman satın
alındığına ve alt pazarının bu fiyat döngüsünün neresinde olduğuna da
bağlıdır (McCarty vd, 2005: 72). Yine, Frey ve Pommerehne (1989b)
nispeten daha riskli bir varlığın (resim gibi) daha az riskli bir varlığa
(finansal varlıklar) kıyasla, sahibinin risk alma riskini telafi etmek için
daha yüksek bir getiri oranı sağlaması gerektiğine vurgu yapmıĢlardır.
Ancak, yazarlara göre kendi yaptıkları çalıĢma da dahil olmak üzere,
yapılan tüm bilimsel çalıĢmaların ulaĢtığı sonuç ; resimlerin gerçek
parasal geri dönüĢ oranının, finansal varlıkların altında kaldığıdır. Bu,
resimlerin yalnızca finansal değil, aynı zamanda psiĢik bir ödül ya da
tüketim avantajı sağladığını da ortaya koymaktadır.
Renneboog ve Spaenjers (2013), hedonik regresyon analizi kullanarak
sanatta fiyat belirleyicilerini ve yatırım performansını inceledikleri
çalıĢmalarında sanatın 1957-2007 yılları arasında ABD doları cinsinden
yılda ortalama % 3,97 oranında değer kazandığı sonucuna varmıĢlardır.
Genel olarak, sanatın risk-getiri profili, iĢlem maliyetlerini hesaba
katmadan bile, finansal varlıklardan çok daha az çekicidir. Son olarak,
regresyon sonuçları, hem lüks tüketim talebinin hem de sanat piyasası
duyarlılığının sanat fiyat döngülerinin önemli belirleyicileri olduğunu
göstermektedir.
Atukuren ve Seçkin (2012), Türkiye'deki sanat müzayedelerinin
toplam satıĢ oranlarının belirleyicilerini inceledikleri çalıĢmalarında Ocak
2005 ve ġubat 2008 arasında gerçekleĢen 79 açık artırmayı kapsayan
veriler temelinde yaptıkları analiz sonucunda, müzayede evi farklılıkları,
mevsimsel faktörler ve açık artırmaların fiyat seviyelerini kontrol ettikten
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sonra, ekonomik geliĢmeler ve tüketim kalıpları ile ilgili beklentilerin
zaman içinde gerçekleĢen farklı ihalelerdeki satıĢ oranları farklarını
açıklamada önemli rol oynadığını ortaya koymuĢlardır. Atukuren ve
Seçkin (2012), Türk lirasının ABD doları karĢısında değer
kaybetmesinin, Türk sanat müzayedelerinde satıĢ oranlarını olumsuz
yönde etkilediğini, bu durumun, genel ekonomik ortamda bir bozulma
veya belirsizliğin sanat piyasalarında da kendisini olumsuz yönde
yansıttığının kanıtı olarak görülebileceğini vurgulamaktadırlar. Yine,
Türk sanat müzayedelerinde satıĢ oranları ile uluslararası sanat
pazarlarındaki fiyat geliĢmeleri arasında negatif bir iliĢki bulunması,
çalıĢmanın ulaĢtığı sonuçlardan birisidir. Yazarlara göre yatırımcılar ve
koleksiyonerler uluslararası pazardaki fiyat geliĢmelerini izliyor olabilir
ve uluslararası fiyatlar yükseldiğinde, Türk sanat piyasasının da daha
pahalı hale geldiğini göz önünde bulundurabilirler.
Rengers ve Velthuis (2002), çağdaĢ sanatın fiyat belirleyicilerini nicel
verilerle analiz ettikleri çalıĢmalarında, Hollanda'daki müzayede
fiyatlarından ziyade galeri fiyatlarına odaklanmıĢlardır. BaĢlıca bulguları,
sanat eserlerinin büyüklüğü ve malzemesinin, sanatçının yaĢı ve ikamet
yerinin güçlü fiyat belirleyicileri olduğu; boyut ve materyallerdeki
farklılıkların ise kısmen sanatçılar arasındaki fiyat farklılıklarını
―maskelediğini‖; ve galeri fiyatlarındaki farklılığın büyük ölçüde
sanatçıların özellikleriyle açıklanabilmesidir.
Gèrard – Varet‘e göre (1995), sanat açısından, süre ne kadar uzun
olursa, beğeniler o kadar belirsiz olur ve varlıklar ile iliĢkili estetik
riskleri artırır. Dolayısıyla sanat alanındaki gelecekteki ilerleme, sanat
objeleri için "zevk dinamikleri" nin daha iyi anlaĢılmasını
gerektirmektedir.
Beckert (2019), çalıĢmasında mübadele edilen malın kalitesinin
kendine has özelliklerine dayalı olamayan piyasalarda fiyat oluĢumunu
incelemiĢtir. Yazara göre bu tür piyasalarda kalite belirsizliği, Akerlof
(1970) tarafından Limon Modeli piyasasında tanımlandığı gibi bir bilgi
sorunu değildir. Bunun yerine, kalitenin tanımlanması, söylemsel
uygulamalar ve piyasa katılımcılarının karĢılıklı olarak gözlemlenmesi
yoluyla kesin olarak ulaĢılan ―Ģarta bağlı değerlendirme sorunu‖ dur.
Kalite, piyasa süreci için içseldir. Kurumlar ve sözleĢmeler, Limon
Modeli pazarında olduğu gibi, önemli bir rol oynamaktadır, ancak
iĢlevleri güven yerine güven oluĢturmaktır. Bu tür piyasalarda fiyatlar,
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ölçütler arasında oluĢturulmuĢ kalite değerlendirmeleri, kurumlar ve
piyasanın mevcut yapısal özellikleri ile ortaya çıkmaktadır. Beckert
(2019), sanat piyasası temelinde geliĢtirdiği bu piyasaları ―Anlam‘a
Dayalı Piyasa Modeli‖ (Markets from Meaning) olarak adlandırır ve bu
modeli sermaye yatırımları ve finansal piyasalara kadar geniĢletir. Bu
piyasaların temel özelliği, ürünlerinin kalitesinin, gelecekteki geliĢmelere
bağlı olduğu için bilinememesidir.
SONUÇ
Sanat piyasasının iĢleyiĢine ve sanatsal malların değerlerinin,
dolayısıyla fiyatlarının belirlenme süreçlerine etki eden faktörlerin analizi
disiplinler arası bir yaklaĢım gerekmektedir. Ekonomi bilimi açısından
sanat piyasasının iĢleyiĢi diğer piyasalara göre farklılıklar gösterir. Bu
farklılıklar temelinde sanat piyasasına yönelik araĢtırmaların görece yeni
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, sanat piyasasının günümüzde
geldiği nokta ve gelecekteki önemi düĢünüldüğünde, bu alanda yapılacak
çalıĢmaların artacağına kuĢku yoktur. Özellikle sanatsal malların değerine
ve fiyatlandırılmasına iliĢkin tartıĢmalar dikkate alındığında sanat
piyasasının özellikle davranıĢsal iktisat bağlamında ele alınabilecek
önemli bir alan olduğu vurgulanabilir. Aynı zamanda, sanat piyasasının
analizi, ekonominin diğer sosyal bilim dallarıyla iliĢkisini önemli kılarak
bu iliĢkiyi daha belirgin hale getirmektedir.
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1. GĠRĠġ
FinansallaĢma, ekonomi ve finans çevrelerinde özellikle 1980
sonrasında yoğun olarak kullanılan bir kavram haline gelmiĢtir. Bu
durumu doğuran en önemli etkenler, teknoloji alanında görülen
yenilikler, küreselleĢme süreci ve finansal liberalleĢme hareketleri
olmuĢtur. FinansallaĢma kavramının, birçok tanımı yapılmıĢtır. Dore
(2002:166), finansallaĢmayı ekonomik faaliyetlerde finansal endüstrinin
hâkimiyetinin artması, Ģirketlerin yönetimlerinde finansal kontrollerin
olması, toplam varlıklarda finansal varlıkların ağırlığının yükselmesi,
özellikle öz kaynaklarda finansal varlıkların yer alması, Ģirket stratejik
kararlarında sermaye piyasalarının yönlendirici olması ve iĢ döngüsünde
borsada yaĢanan dalgalanmaların belirleyici olması olarak tanımlamıĢtır.
Bağımsız Sosyal Bilimcilere göre (2009:63-69),
kapitalizmin
1970‘lerde yaĢadığı kar oranlarında azalma sorununu erteleyebilmesinde
üç süreç etkili olmuĢtur; neoliberal yeniden yapılanma, neoliberal
küreselleĢme ve finansallaĢma. Neoliberal yeniden yapılanma,
özelleĢtirmeler, iĢgücü piyasasının esnekleĢtirilmesi, sendikasızlaĢtırma
politikaları çerçevesinde uygulamaya konulmuĢ, neoliberal küreselleşme
sermaye hareketlerinin önündeki engelleri kaldırma üzerine
yoğunlaĢmıĢtır. Bu dönemde tüm dünyada emeğin toplam üretimden
aldığı pay gerilemiĢ, böylece sermayeye aktarılacak artığın çoğalması
sağlanmıĢ, finansallaşma da, bu artığın ĢiĢkinleĢtirilmesine olanak
vermiĢtir. FinansallaĢma, daha önce yaratılmıĢ olan değerin yeniden
paylaĢılması süreci olmuĢ, baĢka bir deyiĢle finansal sektörler yeni değer
yaratmamıĢ ve fakat tarım, sanayi ve üretken hizmetler kesiminde
yaratılmıĢ olan değere el koymuĢ, bu süreçte finansal kar giderek artan
boyutlara ulaĢmıĢtır.
FinansallaĢmanın teorisyenlerden Lapavitsas (2017: 60) ise,
finansallaĢmayı kapitalist ekonomilerin yaĢadığı bir dönüĢüm olarak
tanımlamıĢ ve birbiriyle iliĢkili üç özelliğinden söz etmiĢtir. Ġlk olarak,
büyük Ģirketler, kendi finansal kapasitelerini geliĢtirdikleri için bankalara
olan ihtiyaçları azalmıĢtır. Ġkinci olarak bankalar faaliyetlerini
firmalardan hanehalklarına doğru kaydırmıĢtır. Son olarak da hane
halkları artan oranlarda finansal iĢlemlerde bulunmuĢ ve finansal
piyasalara (oyuncu olarak) katılmıĢtır.
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FinansallaĢma, bir yandan finansal sektörün iĢ hacmini ve karlılığını
olumlu yönde etkilerken, bir yandan da finansal sektöre bağımlılık
gösteren reel sektörü yakından etkilemiĢtir.
Bu çalıĢmada, Türkiye‘de yaĢanan finansallaĢma sürecinde reel sektör
ve finansal sektör arasındaki iliĢkiler ve etkileĢimler incelenmeye
çalıĢılacaktır.
2. FĠNANSALLAġMA SÜRECĠNDE TÜRKĠYE’DE REEL
KESĠM-BANKACILIK SĠSTEMĠ ĠLĠġKĠSĠ
2.1. Reel Sektör Firmalarının Faaliyet DıĢı Karları ve Döviz
Varlık ve Yükümlülüklerinde Görülen DeğiĢimler
Özellikle 1990 sonrası Türkiye Ekonomisi‘nde dönemin en önemli
özelliği, finansal gelirlerindeki artıĢ ve gelir dağılımında yaĢanan bu
yöndeki kaymalar olmuĢtur. Bu gelirlerinin asıl kaynağı, kamu kesiminin
temel dengelerinde verdiği büyük açıklar olarak saptanmaktadır. Gelirgider açığının, sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi ve çalıĢan sınıflar
için daha adil bir vergi yükü belirlenmesi yoluyla finansmanı olanaklı ise
de, devletin stratejik tercihi sermaye gelirlerinin vergilendirilmesinden
kaçınılması ve kayıtdıĢı özel faaliyetlere kayıtsız kalınarak artık
aktarılması biçiminde gerçekleĢmiĢtir. (Kandemir, 2006:148) Finansal
değiĢim yönünde tüm bu olaylar yaĢanırken, Türk Bankacılık Sistemi ve
finansal kuruluĢlar, üretim ve imalat faaliyetlerinden giderek
uzaklaĢmıĢtır. Finans sektörünün reel sektörden kopmasını reel sektörün
reel sektörden kopması izlemiĢtir. Reel sektörün karlarının önemli bir
bölümü faaliyet dıĢı karlara kaymıĢtır. Kamu harcanabilir gelirinin
küçülmesi kamu kesimi borçlanmasında büyük bir darboğaz doğurmuĢ,
bu nedenle finansal derinleĢme aĢaması kamu kesiminin borçlanma
gereksinimleri tarafından biçimlendirilmiĢtir. Sonuç olarak, devlet tahvili
ve hazine bonolarının yüksek faizleri, finans kesiminin reel ekonomi
üzerindeki hâkimiyetini hazırlamıĢ, genel ekonomi ise bir kısır döngüye
hapsolmuĢtur. Bu çerçevede, yüksek faiz oranları ve ucuz döviz (değerli
TL) bir yanda, sermaye kaçıĢ riskleri öbür yanda reel faiz oranlarındaki
yükselme sürmüĢtür. Cari iĢlemler üzerindeki olumsuz sonuçların
istikrarsızlaĢtırıcı etkileri aĢırı derecede artınca reel devalüasyon
kaçınılmazlaĢmıĢ, bu ise eğer para ikamesi ve sermaye kaçıĢlarının
sürmesi istenmediğinde ise, faiz oranlarının biraz daha yukarıya
çekilmesini gerektirmiĢtir. Sürecin bu biçimde devamı, beraberinde
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zincirleme biçimde yerli paranın aĢırı değerlenmesini, dıĢalımın
ucuzlamasını, dıĢsatım ve üretici reel endüstrilerin aleyhine yurtiçi
tüketimin hızlanmasını getirmiĢtir (Kandemir, 2006:149) Faaliyet dıĢı
karların firma karları içinde baĢat unsur haline gelmesi finansallaĢma
sürecinin reel kesim üzerinde yaratığı en önemli etki olmuĢ, finansal
olmayan firmalar toplam karları içinde faaliyet dıĢı karları arttırmak
suretiyle sıkıĢan karlılık oranlarını finansal karlar yoluyla telafi etmek
istemiĢtir.
Öte yandan, finans dıĢı kesim faaliyetlerinin giderek daha fazla
finansallaĢması sabit sermaye yatırımlarının olumsuz etkilenmesine yol
açmıĢ, finansal piyasalardaki yüksek getiriler reel sektör firmalarını
finansal yatırımlara yönlendirmiĢ, nitekim reel sektör firmalarının
ellerindeki kaynağı reel yatırımlardan çok finansal yatırımlara
yönlendirmesi ülkenin sermaye birikimi üzerinde olumsuz etkiler
yaratmıĢtır.
FinansallaĢma sürecinde, finansal olmayan iĢletmeler bir yandan
gelirlerinin giderek artan bir bölümünü finansal sektöre aktarmaya
baĢlarken, diğer yandan da kendileri de ana faaliyet alanlarına ek olarak
finansal faaliyetlere ağırlık vermiĢtir. Bu iki geliĢmenin, finansal olmayan
iĢletmelerin reel yatırımları üzerine iki sınırlama getirdiği öne
sürülmüĢtür. Bir yandan artan finansal faaliyetlere ayrılan pay reel
yatırımları olumsuz yönde etkilerken, diğer yandan iĢletmelerin
gelirlerinin büyük bir kısmını finansal piyasalara aktarması reel yatırımlar
için gereken fonların azalmasına ve kısa dönemde kâr getirmeyecek
projelerin değerlendirilmemesine yol açmıĢtır. (Orhangazi, 2008:35)
FinansallaĢma süreciyle birlikte finansal olmayan iĢletmeler finansal
piyasalarda daha aktif olmaya baĢlamıĢtır. Bunun birinci nedeni, artan
hissedar değeri yaklaĢımının bir sonucu olarak, kurumsal yatırımcıların
giderek iĢletme yönetim stratejisini değiĢtirmesinden kaynaklanmıĢtır. Bu
bağlamda iĢletme yönetimleri, kurumsal yatırımcıların çıkarlarını
yükseltmek amacıyla fon kaynaklarının önemli bir kısmını hisse senedi
fiyatlarını yükseltmek amacıyla hisse senedi alımına ve temettü
ödemelerine
tahsis
etmiĢtir. Finansal
olmayan
iĢletmelerin
finansallaĢmasının ikinci nedeni, finansal piyasalardan elde edilen
karların giderek yükselmesidir. ġirketlerin temel faaliyetlerinin dıĢında,
özellikle de finansal kanallar aracılığıyla yakaladıkları yüksek karlılık bu
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piyasalardaki reel sektör firmalarının ağırlığını arttırmıĢtır. (Oktar ve
Üzar, 2018:42)
Toplam kaynaklar içinde yabancı kaynakların ağırlığının artması da
finansallaĢma olgusunun göstergelerinden biri olmuĢtur. Nitekim TCMB
verilerine göre, özkaynaklar hala önemli bir fon kaynağı olmakla birlikte
(ġekil 5, 7) reel kesimin banka kredilerine bağlı bir faaliyet gösterdiği
görülmektedir.(ġekil 5, 8) Özellikle 2001 sonrası dönemde reel kesimin
özkaynakları/toplam pasif oranı hızlı bir biçimde düĢüĢ göstermektedir.
(ġekil 5, 7) Bu dönemde fon kaynakları açısından reel kesim açısından
görülen dikkat çeken geliĢme, menkul kıymet ihracı ile fon toplama
seçeneğinin ortaya çıkması (ġekil 5) olup bu durum, finansallaĢma olgusu
açısından beklenen bir geliĢme olmakla birlikte Türkiye Ekonomisi‘nde
göreli sınırlı biçimde gerçekleĢmiĢtir.
FinansallaĢma reel ve finans iliĢkileri üzerinde de önemli sonuçlar
yaratmıĢtır. Bu çerçevede finansal faaliyetlerin karlılığının giderek
artması karĢısında finansal olmayan iĢletmeler de giderek artan oranlarda
finansal yatırımlara yönelmiĢ, ana faaliyetlerine ek olarak finansal
faaliyetlerden de büyük karlar elde etmeye baĢlamıĢtır. Finansal olmayan
iĢletmeler bir yandan gelirlerinin giderek artan bir bölümünü finansal
sektöre aktarmaya baĢlarken, diğer yandan kendileri de ana faaliyet
alanlarına ek olarak finansal faaliyetlere ağırlık vermiĢtir. (ErgüneĢ,
2010:135)
Bu süreç geliĢmiĢ ülkelerde daha önce yaĢanmıĢ olmakla birlikte
GOÜ‘ lerde daha yeni yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Gelecek dönemlerde de
reel kesimin banka kredilerine olan bağımlılığın daha da azalması
beklenmektedir. Bu noktada, TCMB‘ nın imalat sanayine iliĢkin verileri
incelendiğinde, finansman giderlerinin net satıĢlara oranının genel olarak
düĢüĢ gösterdiği saptanmakta (ġekil 6) olup, bu durum reel kesimin
kredilere olan bağımlılığının giderek azalmakta olduğunun bir göstergesi
olarak değerlendirilmektedir.
FinansallaĢma, yeni ekonomik varlıkların ortaya çıkması ile birlikte
ele alınmaktadır. Reel kesim karlılığını oluĢturan iĢlemlerin artan oranda
finansal ekonomide yaratılıyor olması sabit sermaye yatırımlarına
ayrılacak fonların azalması sonucunu doğurmakta, bu ise faaliyet dıĢı
gelirlerin geniĢlemesine neden olmaktadır. Nitekim, finansallaĢma
sürecinin 2001 krizine kadar olan bölümünde Türkiye Ekonomisinde reel
kesimin karlılığı içinde faaliyet dıĢı gelirlerin oranı % 547‘ lere ulaĢmıĢ
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(ġekil 3), reel kesim esas faaliyetlerinden giderek uzaklaĢmıĢtır. 2001
sonrasında alınan önlemler ve yaĢanan tasfiye süreci sonunda bu oran
ortalama % 40‘ lara düĢmüĢ olmakla birlikte hala önemli bir düzeyde
kalmıĢ, 2018 yılındaki hızlı yükseliĢ ve % 88‘ lik oran dikkat çekmiĢtir.
Reel kesimin faaliyet dıĢı gelirleri içinde faiz gelirlerinin yanı sıra,
kambiyo karlarının ağırlıklı kazanması dönem kar ve zararı içinde
faaliyet dıĢı gelirlerin boyutunu etkilemektedir. (ġekil 10)
Faaliyet dıĢı karların artıĢ göstermesi, reel sektör firmalarının üretim
faaliyetlerine daha az önem vererek spekülatif gelirler elde etmeyi tercih
ettiklerini göstermekte, bu durum ise, finansallaĢmanın önemli
sonuçlarından birisi olarak değerlendirilmektedir. (ġekil 9)
FinansallaĢmanın yaygınlaĢmasında, finans dıĢı Ģirketlerin
yurtdıĢından doğrudan borçlanmasının ve ellerinde yabancı para
cinsinden varlık bulundurmalarının rolü de önem arz etmektedir. (Aybar
ve Doğru, 2013:32-33). Türkiye‘ de ithalata bağlı yatırım malları üretimi
reel sektörü finansman dolayısıyla dıĢa bağımlı kılmaktadır. Bu tür
üretim biçimi reel sektörü ucuz döviz bulmaya zorlarken, yurtdıĢından
borçlanmayı da teĢvik etmekte, dıĢ borçlanma, enflasyon hedeflemesi
programının bir parçası olan yüksek faiz oranları ve güçlü döviz
politikasının sonucu olarak hızlanmaktadır. (TellalbaĢı, 2011:131)
Finansal sistem dıĢındaki Ģirketler, 2018 yılı sonunda toplam 118
Milyar Dolarlık döviz varlıklarına karĢılık, 316 Milyar Dolar döviz
yükümlülüğü ile döviz varlıklarının 3 katı büyüklüğünde döviz
yükümlülüğü altına girmiĢtir. (Tablo 1) Bu yükümlülüklerin tamamına
yakın kısmı yurt içinden ve yurtdıĢından alınan kredilerden oluĢmaktadır.
Bu rakam, Türkiye‘deki finansallaĢmada yurt içi kredilerin önemini
gösterdiği kadar finansal olmayan Ģirketlerin kendi finansman için
dayandıkları önemli bir diğer kaynağın yurtdıĢı finansal sektör olduğunu
göstermektedir. (ġekil 1, 2) Böylelikle finans dıĢı sektörün ağır bir borç
yükü altında olduğu ve Türkiye‘de finansallaĢmanın önemli bir
kaynağının özel sektör borç yükü olduğu gözükmektedir. BaĢka bir
değiĢle, Türkiye‘deki finansallaĢma yurt dıĢı piyasalar kaynaklı olup,
bunda yabancı bankalar önemli rol oynamaktadır.
FinansallaĢma süreci, Ģirketlerin yatırımlarına yön vermesinde hem bir
neden hem de bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Buna göre
finansallaĢma süreci finansal ve finansal olmayan Ģirketlerin finansal
yatırımlarını arttırmıĢ, yatırımlar arttıkça finans dünyasındaki geliĢmeler
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de artıĢ göstermiĢtir. FinansallaĢma, finansal olmayan kesim açısından iki
önemli sonuç doğurmuĢtur. Ġlk olarak finansal olmayan iĢletmelerin hisse
senetlerinin giderek artan bir kısmını kapsayan kurumsal yatırımcılar
pasif kalmak yerine iĢletme yönetimini doğrudan etkilemiĢler, bunun da
ötesinde, bu yatırımcılar artan iĢletme gelirlerinin bir kısmının
kendilerine kar payı olarak dağıtılmasını sağlamıĢtır. Ġkinci olarak,
finansal karların artması ile bu iĢletmeler finansal yatırımlara yönelmiĢ,
ana faaliyetlerinin yanında finansal faaliyetlerde de bulunarak büyük
çapta kar elde etmiĢ ve fakat bu durum finansal olmayan yatırımların
azalmasına reel sektör yatırımlarının finansal yatırımlara kaymasına
sebep olmuĢtur. (Orhangazi, 2008:152-153).
2.2. Bankaların Reel Kesim ile BütünleĢmesi
Finansal serbestleĢme ile birlikte bankacılık, menkul kıymetler sektörü
ve sigortacılığı birbirinden ayıran sınırlamalar ortadan kalkmıĢ, bu
geliĢmenin sonucunda bankacılık sektöründe faaliyet gösteren
sermayedarlar diğer sektörlerde giriĢimlerde bulunmuĢtur. Finansal
olmayan iĢletmeler de ―aracılıktan arınma‖ adı verilen bir olgu altında
finansal sektöre girmiĢ ve klasik finansal aracılarla rekabet etmeye ve
hatta bazı alanlarda onlara baskın gelmeye baĢlamıĢlardır. Aynı
çerçevede, Türk Bankacılık Sistemi‘nde görülen bir diğer olgu, bankaholding bağlarının zaman içinde giderek güçlenmesi olmuĢ, sistemde,
sanayi sermayesi ile finansal sermaye birliktelik göstermiĢ, özel
bankaların büyük bir bölümü, belirli bir kiĢi, grup ya da holdingin
egemenliği altında bulunmuĢtur. (Alp, 2000:58).
Finansal sermayenin üretim ve yatırım kararları üzerinde önemli bir
etkiye sahip olduğu Türkiye ve benzeri ülkelerde bankalar, fon
gereksiniminin sağlandığı kurumlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu
ülke ekonomilerinde firmaların büyümelerinin ve piyasadaki konumlarını
güçlendirmelerinin yolu ya banka sahibi olmaktan ya da bankalarla
iliĢkilerini iyi tutmaktan geçmektedir. Bu tür bankacılığın etkinliği,
fonların holding bankaları aracılığı ile kısa sürede ve uygun koĢullarda
bankanın bağlı olduğu holdingin öteki yatırımcı firmalarına
yönlendirilebilmesinden kaynaklanmıĢtır. Böylece holdingler büyük
fonları büyük yatırımlara dönüĢtürülebilen, ekonominin itici gücü olan bir
rol oynamaya baĢlamıĢtır.
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Ülkemizde holding bankacılığının geliĢmesinde; artan kaynak
gereksinimi ve finansal piyasalarda dolaĢan fonların kontrol altına
alınması etkili olmuĢtur. (Akgüç, 1987:66-67).

Türkiye gerçeğinde finansal iĢleyiĢ banka çekiĢli bir düzenek
üzerinden yürütülmüĢtür ama bu düzeneğin temel belirleyeni de az sayıda
holding biçiminde örgütlenen aile Ģirketleri olmuĢtur. Henüz yeni
geliĢmeye baĢlayan burjuvazi gerekli sermaye birikimini sağladıkça
filizlenmekte olan holdingler finans sektörüne yönelmeye baĢlamıĢ ve
1940‘ lardan sonra bankaların denetimini ele geçirerek Türkiye‘de
“holding bankacılığı” adı verilen oluĢumu baĢlatmıĢtır. (Ercan, 2009:2223). 2008-2014 yıllarını kapsayan ve 11 adet bankanın incelendiği
çalıĢmada en büyük ortağın sermaye yapısı içindeki payı ile sadece aktif
karlılık oranı arasında anlamlı ters yönlü bir iliĢki bulunmuĢ, bankaların
halka açıklık oranları ile finansal ve muhasebe bazlı performans
göstergeleri arasında ise herhangi bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Elde edilen
sonuçlar doğrultusunda sahiplik yoğunluğunun artmasının, büyük
hissedarların küçük hissedarların çıkarlarını düĢünmeden hareket
etmelerine sebebiyet vererek performans göstergeleri üzerinde negatif
etki yarattığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca artan sahiplik yoğunluğunun,
iĢletmelerin çeĢitlendirme stratejileri üzerindeki negatif etkisi dolayısıyla
karlı yatırım fırsatlarının kaçırılmasına neden olduğu ve bu durumun da
performans göstergeleri üzerinde negatif etki yarattığı ileri sürülmüĢtür.
(Tükenmez, Gençyürek ve Kabakçı, 2016:640).
Öte yandan, bankaların mali ve mali olmayan iĢtiraklerinin geliĢimine
bakıldığında ise, mali olmayan iĢtiraklerin finansallaĢmanın 1. (1980-1988)
ve 2. (1989-2001) döneminde mali iĢtiraklere oranla bankalar tarafından
belirgin bir Ģekilde tercih edildiği gözlenmektedir. Bu durumun en önemli
sebebi, bu dönemlerde sistemin baĢat unsuru olan holding bankacılığı
olarak belirlenmektedir. (ġekil 4, Tablo 2) Holding bankacılığının egemen
olduğu bu dönemlerde holdingler banka sahibi olmakla finansal
operasyonlara daha rahat girebilmiĢtir. Bu sürecin bir takım boyutları
vardır. Birincisi, Türkiye Ekonomisinin krizle büyüme arasında çok fazla
zikzak yapıyor olmasıdır. Daralma ve kriz dönemlerinde holdingler
finansal operasyonlara yönelmektedirler. Ġkincisi, devletin sürekli açık
vermesidir. Bu nedenle hazine bonoları önemli bir gelir kalemi olarak
ortaya çıkmıĢtır. Bu noktada finans kuruluĢları devreye girmiĢtir. Hazine
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bonolarının, finans kuruluĢlarına getirdiği vergi avantajı ise, sürecin öteki
bir önemli avantajıdır. Üçüncüsü ise, faizlerin aĢırı yükselmesiyle
piyasadan para bulmanın zorlaĢmasıdır. Bu aĢamada holdingler, kaynağı
kendi mali kuruluĢlarıyla sağlayabilmiĢlerdir. (Önder1, 1996).
FinansallaĢmanın 3. döneminde ise (2001 sonrası) holding
bankacılığının getirdiği olumsuzları önleyebilmek amacıyla Bankacılık
Kanunu‘na getirilen kısıtlamalarla mali olmayan iĢtiraklerin oranı gittikçe
düĢmüĢtür. (ġekil 4) Nitekim, 2005 yılında yürürlüğe giren 5411 Sayılı
Bankacılık Kanunu ortaklık paylarına iliĢkin değiĢik sınırlamalar
getirmiĢtir. Buna göre; (1) ortaklık payları Bankacılık Kanunu‘na göre
kredi sayılmıĢ, bu nedenle kanunda geçen sınırlamalara tabi tutulmuĢ, (2)
bankaların, kredi kuruluĢları ve finansal kuruluĢlar dıĢındaki bir
ortaklıktaki payının kendi özkaynaklarının yüzde on beĢini, bu
ortaklıklardaki paylarının toplam tutarının ise kendi özkaynaklarının
yüzde altmıĢını aĢmaması esası getirilmiĢ, (3) bu sınırların aĢılması
hâlinde, aĢım tutarı özkaynak hesaplamasında ana sermayeden indirim
kalemi olarak dikkate alınmıĢtır. Ayrıca bankalar, kendilerinde doğrudan
veya dolaylı olarak pay sahibi olan ortaklık ve kuruluĢlarda doğrudan
veya dolaylı olarak pay sahibi olamamıĢ, bunların hisse senetlerini rehin
olarak kabul edememiĢ ve karĢılığında avans verememiĢtir.
3. SONUÇ VE GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME
Türkiye‘de 1980 sonrası yaĢanan finansallaĢma döneminde sınai
sermayenin karlılığının düĢmesi fon sahiplerini hizmetler kesimine
yöneltmiĢ, bir süre sonra bu fon sahipleri sanayi üzerinde önemli ölçüde
etki sahibi olmaya baĢlamıĢtır. Büyük topluluklar ve holdingler karlılığı
düĢen faaliyet alanlarındaki riski dağıtmak ve büyük faiz gelirlerini
kendilerine çekmek için banka sahibi olma yoluna gitmiĢtir. Bunun
sonucu olarak sınai sermaye-mali sermaye bütünleĢmesinin derinleĢtiği
ve esas olarak sınai sermayenin mali sermayeye bağımlılık derecesinin
arttığı görülmüĢtür. Holding sahiplerinin banka sahibi olmaya
baĢlamalarının bir diğer sonucu, bankacılık sektöründeki yoğunlaĢmanın
göreli olarak azalması olmuĢtur. Dönemin baĢında sektöre giriĢin
kolaylaĢtırılması ile bankaların sayısının artması, yoğunlaĢmanın
derecesinin azalması sonucunu doğurmuĢ ancak bu durumun sektörün
oligopolcü yapısının değiĢtirilmesi yönünde somut bir etkisi olmamıĢtır.
1

Önder, Ġ. (1996), ―Holdinglerin Banka Sevdası‖, Dünya Gazetesi-Finans KuruluĢları.
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FinansallaĢmanın sürecinde reel kesimin en önemli fon kaynağı
bankalardan kullanılan krediler olmuĢ, özkaynak kalemi önemini
sürdürmekle birlikte banka kredilerine göre daha az önemli hale
gelmiĢtir. Özellikle 2001 sonrasında fon kaynakları açısından reel
kesimin menkul kıymet ihracı yolunu denediği de görülmüĢ ancak
gelinen noktada menkul kıymet ihracı yoluyla fon kaynağı elde etme
seçeneği henüz yeterince kullanılmamıĢtır.
Reel
kesimin
borçlanmasına
ait
rakamlar,
Türkiye‘de
finansallaĢmanın önemli bir kaynağının özel sektör borç yükü olduğunu
göstermiĢtir. Reel kesim krediler ve yüksel faizler finansal kesime ciddi
miktarda rant aktarmıĢtır.
BaĢka bir deyiĢle, Türkiye‘deki finansallaĢma büyük ölçüde yurt dıĢı
piyasalardan ve özellikle yabancı bankalardan kaynaklanmıĢtır. Öte
yandan, 2007 öncesinde reel kesimin faaliyet dıĢı gelirlerinin eski yıllarda
olduğu gibi faiz gelirlerinin yanı sıra, kambiyo karları ağırlıklı olduğu
gözlenmiĢ, kambiyo karlarındaki artıĢ dönem kar ve zararı içinde faaliyet
dıĢı gelirlerin boyutunu belirlemiĢtir.
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EKLER:
Tablo: 1- Finansal Kesim Dışındaki Şirketlerin Döviz Varlık ve
Yükümlülükleri

Kaynak: TCMB, EVDS
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ġekil: 1- Kısa Vadeli Özel Sektör Dış Borç Stoğu
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Kaynak: BDDK, Aylık Interaktif Bültenler, TC CumhurbaĢkanlığı, Strateji
ve Bütçe BaĢkanlığı, Ekonomik Göstergeler
ġekil: 2- Uzun Vadeli Özel Sektör Dış Borç Stoğu
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Kaynak: BDDK, Aylık Interaktif Bültenler, TC CumhurbaĢkanlığı, Strateji
ve Bütçe BaĢkanlığı, Ekonomik Göstergeler
ġekil: 3- İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Faaliyet Dışı Gelirler/Dönem Kar
ve Zararı Toplamı (V.Ö.)
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Kaynak: ĠSO, 500 Büyük Sanayi KuruluĢu Raporları, 1982-2018
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ġekil: 4-Bankaların Reel Kesim ile Dikey Bütünleşmesi (İştirakler/Özkaynaklar)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Mali Olmayan ĠĢtirakler
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Kaynak: TBB, Bankalarımız Yıllıkları
ġekil: 5- Reel Kesimin Kaynak Yapısı
Banka Kredileri/Toplam Borçlar

Menkul Kıymetler/Toplam Pasifler
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Kaynak: TCMB, Reel Sektör Ġstatistikleri
ġekil: 6- İmalat Sanayi Finansman Giderleri/Net Satışlar
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Kaynak: TCMB, Reel Sektör Ġstatistikleri
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ġekil: 7- Reel Kesim (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)
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Kaynak: TCMB, Reel Sektör Ġstatistikleri
ġekil: 8- Reel Kesim (Banka Kredileri/Toplam Pasifler)
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Kaynak: TCMB, Reel Sektör Ġstatistikleri
ġekil: 9- Reel Kesim (Faiz Giderleri/Net Satışlar)
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Kaynak: TCMB, Reel Sektör Ġstatistikleri
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ġekil: 10- Reel Kesim (Toplam Faaliyet Dışı Gelirler İçindeki Pay)
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Kaynak: TCMB, Reel Sektör Ġstatistikleri
Tablo: 2- Türk Bankacılık Kesiminin Sahiplik Yapısı
Holding

Banka (1998)

Devlet (Varlık Fonu A.ġ.,
Hazine ve Maliye Bakanlığı,
Vakıflar Genel Müdürlüğü,
TMSF, ÖĠB, BIST A.ġ.,
Yerel Yönetimler vb.)

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası A.ġ.
Türkiye Halk Bankası A.ġ.
Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.
Ġller Bankası A.ġ.
Ġstanbul Takas ve Saklama
Bankası A.ġ.
Türk Eximbank A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası
A.ġ.

Uzan (Rumeli) Grubu

Ġmar Bankası A.ġ.
Adabank A.ġ.
Akbank A.ġ.

Sabancı Holding Grubu
HabaĢ Holding Grubu
Fiba Holding Grubu

Finansbank A.ġ.
Fibabank A.ġ.

Özyol Holding Grubu
TEB Holding Grubu
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.
Koç Holding Grubu
Çalık Holding Grubu
Yazıcı Holding Grubu
GSD Holding Grubu
Nurol Holding Grubu

Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.
Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.ġ.
Sınai Yatırım Bankası A.ġ.
Koçbank A.ġ.
Çalık Yatırım Bankası A.ġ.
Tekstilbank A.ġ.
GSD Yatırım Bankası A.ġ.
Nurol Yatırım Bankası A.ġ.

Banka (2018)
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası A.ġ.
Türkiye Halk Bankası A.ġ.
Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.
BirleĢik Fon Bankası A.ġ.
Ġller Bankası A.ġ.
Ġstanbul Takas ve Saklama
Bankası A.ġ.
Türk Eximbank A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası
A.ġ.
Türkiye
Emlak
Katılım
Bankası A.ġ.
KuveytTürk Katılım Bankası
A.ġ.
Ziraat Katılım Bankası A.ġ.
Vakıf Katılım Bankası A.ġ.
Adabank A.ġ.
Akbank A.ġ.
Anadolubank A.ġ.
Fibabanka A.ġ.
Turkish Bank A.ġ.
Türkiye Ekonomi Bankası A.ġ.
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.
Türkiye
Sınai
Kalkınma
Bankası A.ġ.
Arap Türk Bankası A.ġ.
Yapı Kredi Bankası A.ġ.
Aktif Yatırım Bankası A.ġ.
Diler Yatırım Bankası A.ġ.
GSD Yatırım Bankası A.ġ.
Nurol Yatırım Bankası A.ġ.
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DoğuĢ Holding
Tekfen Holding
Oyak Grubu
Zorlu Holding
Doğan Holding
Holding
MNG Grup
Çukurova Grubu
Zeytinoğlu Grubu
Toprak Grubu
Süzer Grubu
Yiğit Grubu
Garipoğlu Grubu
YaĢar Holding
Cıngıllıoğlu Holding
Avrupa ve Amerika Holding
EGS Grup
Balkaner Grup
Sürmeli Grubu
Medya Sabah Grubu
Bayındır Grubu
ġevket Demirel
Nergis Holding
Okan Holding
Diler Grup
Tatlıcı Grup

Garanti Bankası A.ġ.
Körfezbank A.ġ.
Osmanlı Bankası A.ġ.
Tekfenbank A.ġ.
Oyakbank A.ġ.
Denizbank A.ġ.
DıĢbank A.ġ.
Banka (1998)
MNGbank A.ġ.
Yapı ve Kredi Bankası A.ġ.
Pamukbank A.ġ.
Park Yatırım Bankası A.ġ.
Esbank A.ġ.
Toprakbank A.ġ.
Toprak Yatırım Bankası
A.ġ.
Kentbank A.ġ.
Atlas Yatırım Bankası A.ġ.
Bank Ekspress A.ġ.
Sümerbank A.ġ.
YaĢarbank A.ġ.
Demirbank A.ġ.
Ulusalbank A.ġ.
Ġktisat Bankası A.ġ.
EGS Bankası A.ġ.
Yurtbank A.ġ.
Sitebank A.ġ.
Etibank A.ġ.
Bayındırbank A.ġ.
Egebank A.ġ.
Interbank A.ġ.
Okan Yatırım Bankası A.ġ.
Diler Yatırım Bankası A.ġ.
Tat Yatırım Bankası A.ġ.

Banka (2018)
-

Kaynak: TBB, Bankalarımız Yıllıkları (1981-2018)
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GĠRĠġ
Değerler, davranıĢlarımıza kılavuzluk ettiği (Hökelekli, 2010) gibi
toplumun sosyal ihtiyaçlarını karĢıladığına ve bireylerin iyiliği için
olduğuna inanılan ölçütler olmakla birlikte aynı zamanda toplumsal
kültür içerisinde kalıplaĢmıĢ olan ve uyma zorunluluğu kesin olarak
belirlenmemiĢ standartlardır (Özensel, 2003 & ġen, 2008). Bu
standartları, bilinçte yer eden ve davranıĢı yönlendiren güdüler oluĢturur
(Özgüven, 2003). Aynı zamanda bir Ģeyin önem ölçüsünü gösteren ve
onu anlamlı, istenir, faydalı veya ilgiye değer konu haline getiren özellik
ya da nitelik, arzu edilen fonksiyonu icra eder (Cevizci, 2014). Hukuk,
mimari, din, dil, edebiyat, sanat gibi tüm kültürel varlık olguları bir değer
yapısının somutlaĢmıĢ halidir (Aydın, 2011).
Değerler, bireyin çevresiyle etkileĢimi sonucu içselleĢtirilir ve kalıcı
davranıĢ kalıplarına dönüĢür. Böylece değerler değiĢmediği sürece Ģartlar
değiĢse bile birey belli davranıĢları sürdürmeye devam eder. Değerler,
hem eylem hem de bilgi bakımından insanın varoluĢ temelini
oluĢtururken (Günay, 2006) inanç, kanaat, norm ve tutum gibi
faktörlerden etkilenirler. Toplumsal değerlerin yaĢatılması ve aktarılması
konusunda en kritik görevler aile ve eğitim kurumlarına düĢmektedir.
ModernleĢmeden ayrılan dokuları beraberinde getiren ülkelere özgü
koĢulların olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir (Wilson, 1998 &
Hillman, 2009). Mesela, insanlar yerel düzeyde daha az çevresel sorunla
karĢılaĢmakta (Jahn, 1998) ve bunun sonucu olarak da çevresel
farkındalık genel itibari ile değerler değiĢimi, politik özgürlük ya da
bireysel ölçekte tutum tayini Ģeklinde tezahür ederken farklılaĢan değer
düzeylerini de göstermektedir (Thornberg, 2008; Göregenli, Krause,
Karakus & SüdaĢ, 2012).
Değerler eğitimi zaman zaman ‗‗karakter/Ģahsiyet eğitimi‘‘ veya
‗‗ahlak eğitimi‘‘ olarak da isimlendirilmektedir. YaĢam tatminin
artırılması ile daha iyi karaktere ve güzel ahlaki özelliklere sahip
bireylerin yetiĢmesi değerler eğitiminin ana amaçlarındandır (AkbaĢ,
2008 & Altan, 2011). Öğrencilerin pedagojik taraflarını geliĢtirerek
insani ve ahlaki bakımından olumlu ilerlemeler sağlayan değerler eğitimi,
öğrencilerin akademik altyapılarının ve birikimlerinin geliĢmesini
sağlayan, bu sayede baĢarılı bir tahsil hayatı ve olumlu sosyal iliĢkileri de
destekleyen bir süreçtir (Berkowitz, 2011).
Nitekim değerler eğitimi, okulların ve öğrencilerin zihinsel-akademik
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geliĢiminin yanısıra onların duygusal-değerler açısından da iyi insanlar
olmaları noktasında önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır (Zengin,
2017). Genellikle okullarda, öğrencilerin manevi boyutlarına ve
metafizik/duygusal zekâlarına seslenen ve kısaca değerler eğitimine
yönelik doğrudan dersler yoksa da bu değerler örtük programlar ve
dolaylı eğitim metotlarıyla öğrencilere kazandırılabilir. Okul kültürü,
öğretim metotları, öğrenci-öğretmen iliĢkileri ve beklentiler gibi birçok
unsur değerler eğitiminde önemli birer konu baĢlığıdır (Berkowitz, 2002;
Halstead and Pike, 2006 & ÖzdaĢ, 2013).
DüĢünme, yanıtlar için bir araĢtırma ve anlama ulaĢmadır ve sayısız
zihinsel aktivite düĢünme süreci içinde yer almaktadır. Bu zihinsel
aktiviteler; dikkatli gözlem, hatırlama, merak etme, hayal etme,
sorgulama, yorumlama, değerlendirme, muhakeme etme vb. kazanımlar
eleĢtirel düĢünme yöntemi ile değerler eğitiminin eĢ zamanlı öğretilmesi
noktasında önemli bir iĢlev ihtiva etmektedir ve sözü edilen kazanımlar
genel olarak problem çözerken, karar verirken ve teorik bilgiyi davranıĢa
dönüĢtürürken organize Ģekilde bir arada çalıĢmaktadır (Ruggiero, 2007).
Günlük etkinliklere odaklı gündelik düĢünme biçimi alıĢılagelen
problemleri kapsamaktadır. Bundan dolayı sıradanlaĢmaktadır. AlıĢılmıĢ
veya sıradan olmayan problemleri çözmek, ek olarak daha fazla çaba sarf
etmeyi zorunlu kılar. Bu çabalar esnasında gerekli olan düĢünce biçimi,
edinilen bilgiliyi iĢlemeyi gerektirir. Farklı ve değiĢik Ģekillerde gerekli
olan iĢlenmiĢ bilgi için ise alternatif veya eleĢtirel düĢünebilme yetisi
gerekmektedir. AlıĢılagelmiĢ günlük rutinlerin öğrettiği tecrübi bilgiler
veya diğer bir adıyla öğrenilmiĢ tercihler, eleĢtirel bir bakıĢın potasına
girmiĢ sayılmazlar. Oysaki en doğru bilgileri bile eleĢtirel bir sınamadan
geçirmek, hem o bilginin künhüne vakıf olmayı sağlar hem de o bilginin
davranıĢa dönüĢüp hayata uyarlanmasını kolaylaĢtırır (Robertson, 1999).
EleĢtirel düĢünme, bireyin ve etkileĢim halinde olduğu bireylerin
düĢüncelerini göz önünde tutarak, kendisini, çevresindeki olayları,
durumları ve düĢünceleri anlamayı amaç edinen aktif ve organize edilmiĢ
zihinsel bir süreçtir. Süreç için zihnin talepkâr bir yapıda olması son
derece önemlidir. Bu açıdan eleĢtirel düĢünme, belirli bir temele dayalı
olarak yapılandırılmıĢ düĢünce biçimidir (Lipman, 1988). EleĢtirel
düĢünme en az altı ayırt edici unsur içermektedir. Bunlar: Eğilimler,
ölçütler, kanıt, muhakeme, bakıĢ açısı, ölçütlerin uygulanması ve yargıya
varmak için kullanılan yöntemlerdir. EleĢtirel düĢünebilme, bir nesnenin,
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durumun, olayın, hareketin ya da diğer olguların en doğru biçimde
anlaĢılması için araĢtırma yaparken, bu altı unsurun birleĢik ve genellikle
eĢ zamanlı etkileĢimini içermektedir (Beyer, 1995). Muhakemeyi
değerlendirme ve eleĢtirel düĢünme çabası ön plandadır (Mcknown,
1997). Sıradan düĢünme ile eleĢtirel düĢünmenin karĢılaĢtırılması
aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir (Lipman, 1988).
Tablo 1: Sıradan Düşünme ile Eleştirel Düşünmenin Karşılaştırılması
Sıradan DüĢünme:
EleĢtirel DüĢünme/Akıl Yürütme:
Gruplama
Sınıflama
ĠliĢkileri belirtme
Diğer iliĢkiler arasında iliĢkileri belirtme
Ġnanma
Varsayma
Kavramları iliĢkilendirme
Ġlkeleri kavrama
Neden göstermeksizin fikir sunma
Neden göstererek fikir sunma
Sonuç çıkarma
Mantıksal çıkarımda bulunma
Tahmin etme
Yordama
Tercih etme
Değerlendirme
Varsayma
Hipotez kurma
Ölçüt olmadan karar verme
Ölçüt ile karar verme

EleĢtirel düĢünme, değerler eğitimi bağlamında hem kiĢinin kendini
gerçekleĢtirmesinin hem de metodolojik düĢünebilmesinin zeminini
hazırlamaktadır. Bu noktada, iliĢkilerin kavranması ve bu kavramaya
yönelik mantıksal çıkarımlar, belli kriterlere göre karar verme ve
değerlendirme yetilerinin özellikle ilk ve ortaokul dönemlerinde
öğrencilere kazandırılması, onların eğitim hayatına önemli katkılar
sunduğu gibi onların sadece zihinsel değil psikolojik ve duygusal
geliĢimleri açısından da önemli pedagojik yararlar sağlamaktadır.
Ġyi bir eleĢtirel düĢünürün belirli bir konu, soru ya da probleme
yaklaĢırken, ortaya koyduğu eleĢtirel düĢünme eğilimleri ise: Belirtilen
soru ya da bağlantı ile ilgili açıklık, karmaĢık bir durumla ilgili çalıĢırken
düzenlilik, ilgili bir bilgiyi araĢtırırken çalıĢkanlık, bir ölçütü seçmede ya
da bir ölçüte göre uygulamada makul olma, ilgilenilen bir konu üzerinde
dikkati toplamada özenli olma, zorluklarla karĢı karĢıya kalınan
dönemlerde kararlı olma, konunun, çevrenin izin verdiği ölçüde kesin
olma, yapılan çalıĢmalarda disiplinli ve söylemlerde tutarlı olmak
Ģeklinde tanımlanabilir (Kılıç & ġen, 2014).
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AraĢtırmanın Amacı
Katılımcılarının iĢlenen konu bağlamında gösterilen tematik filmlerin
verdiği mesajları ve değerleri medya okuryazarlığı yaklaĢımıyla
çözümleyerek gençlere ulaĢtırmak ve onların hem okul hem de günlük
hayatlarında, değerler eğitimi ile donatılmıĢ bir davranıĢ değiĢikliği
meydan getirmektir. Bu sayede, bir eğlence ve deĢarj aracı olarak
değerlendirilen sinemanın, eğitsel ve didaktik yönünün varlığını
anlatarak; çoğu zaman bilinçsizce izlenen filmlerdeki olay örgülerinde
yer alan değerlere ve kültürel özelliklere dikkat çekerek; filmlere
alıĢılmıĢın dıĢında baĢka bir gözle bakabilmenin ipuçlarını göstererek;
toplumumuzun medeniyet değerlerinin anlaĢılmasını ve yaĢanmasını
ideal edinmiĢ nesillerin yetiĢtirilmesine katkı sunmak amaçlanmıĢtır.
Türkiye‘nin birçok yerinde faaliyet gösteren, özel ya da kamu eğitim
kurumları ve de STK‘lar sinema üzerine birçok çalıĢma yürütmekte ve
sinemayı daha ziyade eğlence aracı olarak kullanmaktadır. Ancak sinema
okumaları Ģeklinde düzenli, disipline edilmiĢ, olumlu kazanımlar ortaya
koyan ve süreç kadar sonucu da önemseyip ürün odaklı tasarlanmıĢ bir
program bulunmamaktadır. Bu nedenle uygulanabilirliği ve olumlu
çıktıları yüksek bir paket programa olan ihtiyaca binaen hazırlanan
mevcut geliĢtirilen aktiviteler ile bu ihtiyacın karĢılanması hedeflenmiĢtir.
AraĢtırmanın Yöntemi
Grup çalıĢması olarak yapılan araĢtırma uygulamalarında, sosyal
bilimler araĢtırma metotlarından olan anket uygulama yöntemi
kullanılmıĢtır. Uygulamada 8 uzun ve 6 kısa film olmak üzere toplam 14
film izletilmiĢtir. Her filme ait değerlere iliĢkin soruları barındıran anket
formu, her film sonunda öğrencilere uygulanmıĢtır. Film gösterimleri
tamamlandıktan sonra doldurulan anket formlarını değerlendirmek ve
analiz etmek için çalıĢma toplantıları yapılmıĢtır.
14-18 yaĢ grubu arası liseli 75‘i kız ve 75‘i erkek öğrenci ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Filmleri belirlemek için ilgili akademisyenler ve
öğretmenler ile uzmanlardan müteĢekkil bir komisyon oluĢturulmuĢ ve
filmler, değerler eğitimi baĢlığı altında yer alan erdemliliğe iliĢkin
temalar dikkate alınarak belirlenmiĢtir.
Mülakatlarda yapılan görüĢmeler ve mülakat formlarında verilen
cevaplara göre seçilen 150 öğrenciye 8 ay boyunca çeĢitli etkinliklere
katılarak 8 uzun ve 6 kısa film olmak üzere toplam 14 film izletilmiĢtir.
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Öğrencilere, araĢtırma kapsamında geliĢtirilen film okuma yöntemleri
kullanılarak, eleĢtirel bir medya okuryazarlık yaklaĢımıyla değerler
eğitimi verilmeye çalıĢılmıĢtır.
Alanyazın araĢtırmalarında film temelli değerler eğitimi üzerine
odaklanan çok az akademik çalıĢmaya rastlanılmıĢtır. Ancak bu
çalıĢmaların daha çok film analizi ağırlıklı bir yapıda olduğu, belli bir
temel değerler grubunun geliĢimini hedefleyerek ardıĢık film gösterimi ve
medya okuryazarlığı yöntemini kullanarak değerlerin kazanım
düzeylerini araĢtırmadığı gözlemlenmiĢtir. Dolayısıyla pedagojik olarak
değerlerin öğrenciye kazandırılıp kanıksatılmasından çok filmlerde
değerlerin hangi yoğunlukta, hangi amaçla ve nasıl verildiği üzerine
yoğunlaĢılmıĢtır.
Her film sonrası araĢtırma uygulamaları kapsamında geliĢtirilen
formlar, koordinatör ve yetkililer eĢliğinde aktivitelere katılan öğrenciler
tarafından doldurulmuĢtur. Her film için ayrı ayrı değerler listesi
hazırlanarak öğrencilerin filmden algıladıkları mesajlar doğrultusunda bu
değerleri sıralaması istenmiĢtir. Sıralama iĢleminin ardından mesaj,
kanaat, filmde dikkat çeken konu, kiĢi veya nesneler, filmde iĢlenen tema
ve olay örgüsü, filmle ilgili duygu ve düĢünceler de dâhil olmak üzere
tüm bu hususları yazılı olarak belirtmeleri talep edilmiĢtir. Yazılı olarak
belirtilen hususlar, alanında uzman değerlendiriciler ve faaliyet
koordinatörleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek puanlama
yapılmıĢtır.
Yazılı ifadeler sübjektif görüĢ kaynaklı olduğundan uzmanlar
tarafından incelenerek değerlendirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak
karĢımıza çıkmıĢtır. Yazılı ifadelerin içeriğine göre değerlendiriciler
arasında farklılıklar oluĢacağından en az iki değerlendiricinin verdiği
puanların ortalaması alınarak değerlendirmeler yapılmıĢtır. Bu iĢlemler
sonucu öğrencilerin görüĢlerinden anlamlı sonuçlar çıkarılabilecek
düzeyde bilgi üretilmiĢtir. Dolayısıyla araĢtırma kapsamında yapılan
ölçme ve değerlendirme çalıĢmalarında daha nesnel ve daha isabetli
sonuçlar elde edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Her filme ait değerlere iliĢkin soruları barındıran anket formu her film
sonunda öğrencilere uygulanmıĢtır. Anket verileri çalıĢma grubu ile içerik
analizi yöntemi esas alınarak analiz yapılmıĢtır. AraĢtırmanın akademik
desteğe ihtiyaç duyulan anket formlarının hazırlanması ve analiz
süreçlerinde üniversitedeki ilgili öğretim elemanlarından ve aktivitelerin
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yapıldığıokullardaki diğer tecrübeli öğretmenlerden destek alınmıĢtır.
Ġlk film izlenirken öğrencilere, medya okuryazarlığı yaklaĢımı
hakkında ve eleĢtirel düĢünme ile mesaj ve değerlerin tespitine yönelik
herhangi bir açıklama yapılmamıĢtır. Seviye tespit ve hesaplanacak
puanlara baz oluĢturmak için ilk film anketlerinin puanlandırılmasında
sadece uzman/öğretmen puanlandırması dikkate alınmıĢtır. Diğer bütün
film puanlandırılmalarında iki değerlendirici ve uzman/öğretmen, farklı
renkli kalemlerle puanlandırma yapmıĢtır. Anketleri, mümkün olduğu
kadar objektif Ģekilde değerlendirebilmek için anket değerlendirme
puanları bu üç puanlandırmanın aritmetik ortalaması ile ölçülmüĢtür.
Ġkinci filmde medya okuryazarlığı ve eleĢtirel düĢünmeye yönelik
kısıtlı bir bilgilendirme yapılarak, filmlerdeki olaylar arasında neden
sonuç iliĢkilerinin fark edilmesi sağlanmıĢtır. Üçüncü filmde ise filmde
verilen mesaj, algılanan bu mesajı oluĢturan zihinsel arka plan, filmde
dikkati çeken kiĢi veya nesneler, film izlerken hissedilen duygu ve
düĢünceler ile ―Filmin yönetmeni siz olsaydınız filmde ne gibi
değiĢiklikler yapmak isterdiniz, neden?‖ sorusu ile alternatif düĢünmeye
teĢvik olarak izlenen filmlerin uygulamalı kritiği yapılmıĢ ve
katılımcıların aktiviteler boyunca aktif Ģekilde kendilerini ifade
edebilecekleri atmosfer oluĢturulmuĢtur.
Diğer filmler için herhangi bir eğitim veya açıklamada bulunulmadan
katılımcılardan sadece anketleri doldurmaları istenmiĢtir. Film gösterimleri
tamamlandıktan sonra doldurulan anket formlarını değerlendirmek ve
analiz etmek için çalıĢma toplantıları gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġçerik analizleri
ve puanlamalara göre her bir değerin kazanım düzeyleri ayrı ayrı
belirlenmiĢtir. Ġçerik analizi ve ortak puanlandırmaya bağlı olarak mesaj,
düĢünce gerekçelendirme, duygular ile dikkat ve anlatı gücündeki geliĢim
düzeyleri belirlenerek raporlamaya gidilmiĢtir.
Sinema okuma farkındalığı kazandırılmadan önce öğrencilerin edilgen
olarak kendilerine sunulan değer ve yargılar konusundaki bilinç düzeyleri
önemli bir parametredir. Dolayısıyla birbirini tamamlayan ve örtüĢük
değerler içeren film gösterimi, bahsedilen bilinç düzeyinin
içselleĢtirilerek davranıĢa dönüĢmesini öncelemektedir. Bu noktada ise,
öğrencilerin aktiviteler süresince pasif alıcı değil verilen mesajı ve
değerleri çevresiyle de etkileĢim kurabilecek Ģekilde özümsemesi ve
gündelik yaĢamına uyarlaması gibi hedefler uygulamaların en ayırt edici
özelliğidir.

Talha TURHAN, Mustafa ġEKER • 515

AraĢtırmanın Bulguları
Tablo 2: Değerlerin Kazanım Düzeyleri
Değerler
Adaletli olma
Ahde Vefa
Diğergamlık
Dürüstlük
Edep ve Hayâ
Emanete Riayet
Faydasız iĢler ve boĢ vakit
Güvenirlik
Hilm sahibi olma
Ġbadet disiplini
Ġffet
Ġnfak Sevgisi
Ġyilik ve ihsan
Kul hakkı hassasiyeti
Merhamet ve ġefkat
Nezaket
Öfkeye hâkim olma
Sabır
Sadakat
Samimi Ġman
Samimiyet ve ihlas
Sorumluluk bilinci
Tevazu ve vakar
Tövbe
Yiğitlik

1. seans
50
50
50
60
70
60
60
60
50
50
70
50
60
50
70
60
70
50
50
60
60
50
60
60
60

2. seans
70
70
60
70
70
60
70
70
70
70
70
60
70
60
90
70
90
70
60
80
60
60
70
80
70

3. seans
80
70
70
70
70
70
70
70
80
60
70
60
70
70
80
70
80
80
70
70
70
80
80
80
70

ort. artıĢ %
33.33
28.57
23.08
14.29
7.69
14.29
14.29
33.33
23.08
16.67
14.29
23.08
17.65
14.29
17.65
33.33
23.08
20.00
7.69
28.57
20.00
25.00
14.29

ġekil 1: Değerlerin %‟lik Kazanım Oranları

Yiğitlik

Tevazu ve vakar

Samimiyet ve ihlas

Sadakat

Öfkeye hakim olma

Merhamet ve…

İyilik ve ihsan

İffet

Hilm Sahibi olma

Faydasız işler ve…

Edep ve Haya

Diğergamlık

Adaletli olma

33,33
33,33
35,00 33,33
28,57
28,57
25,00
30,00
23,08
23,08
23,08
20,00
25,00
23,08
16,67
17,65
14,29
14,29
20,00
17,65
14,29
20,00
14,29
15,00
14,29
14,29
7,69
10,00
7,69
5,00
-
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Tablo 2 ve ġekil 1 incelendiğinde, değerlerin tamamının %50‘den
fazla olmasına karĢılık, en fazla kazanımın %33,33 ile ‗‗sabır‘‘, ‗‗hilm
sahibi olma‘‘ ve ‗‗adaletli olma‘‘ Ģeklinde sıralandığı, ikinci sırada
%28,57 oranıyla ‗‗sorumluluk bilinci‘‘ ve ‗‗ahde vefa‘‘ olduğu; üçüncü
sırada ise %25‘lik oranıyla ‗‗tövbe‘‘ olduğu; en az kazanımın ise %7.69
oranıyla ‗‗emanete riayet‘‘ ile ‗‗samimiyet ve ihlas‘‘ olduğu;
kazanımların hiç olmadığı değerler ise ‗‗edep ve hayâ‘‘ ile ‗‗iffet‘‘
olduğu görülecektir. Kazanım düzeyleri incelendiğinde öğrencilerin
içerisinde yaĢadıkları toplumun sosyal yaĢantısına bağlı olarak bireysel
kabiliyetlerine göre kazanımların farklılaĢtığını söylemek de mümkündür.
Hiç kazanımların yaĢanmadığı değerler ise değerler eğitimine seçilen
öğrencilerin aynı kriterler belirlenerek belli bir eĢik değerin üzerinde
belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Kriterlere göre daha heterojen
seçilecek bir grupla yapılacak çalıĢmada elde edilen kazanımlar
muhakkak değiĢiklik gösterecektir.
ġekil 2: Seansların Değer Kazanım Durumu
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10
1. seans

15
2. seans

20

25

3. seans

25 değerin 8 uzun - 6 kısa film ile kazanımlarını sağlamak amacıyla
her değer için en az 3 seans film gösterimi yapılacak Ģekilde araĢtırma
yürütülmüĢtür. Her bir seansta kazanımı gerçekleĢtirilen değerlerin
seanslara göre toplu değerlendirilmesi Ģekil 2‘de gösterilmiĢtir.
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ġekil 3: Seansların Değer Kazanım Düzeyleri

Adaletli olma
Ahde Vefa
Diğergamlık
Dürüstlük
Edep ve Haya
Emanete Riayet
Faydasız işler ve boş vakit
Güvenirlik
Hilm Sahibi olma
İbadet Disiplini
İffet
İnfak Sevgisi
İyilik ve ihsan
Kul hakkı hassasiyeti
Merhamet ve Şefkat
Nezaket
Öfkeye hakim olma
Sabır
Sadakat
Samimi İman
Samimiyet ve ihlas
Sorumluluk bilinci
Tevazu ve vakar
Tövbe
Yiğitlik

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1. seans

2. seans

3. seans

Değerlerin kazanım düzeylerinin değerler bazında 3 seansa göre
dağılımı Ģekil 3‘te gösterilmiĢtir.
Yapılan mevcut çalıĢmada üçüncü seanstan sonra puanların
yükselmeye baĢladığı ve diğer seansların puanlarının üçüncü seanstan da
yüksek olduğu görülecektir. Bunun sebebi ilk seansta herhangi bir eğitim
veya bilgilendirme yapılmadan film izletilmesi, ikinci seansta medya
okuryazarlığı yaklaĢımı ve eleĢtirel düĢünmeye yönelik kısıtlı bir
bilgilendirme yapılması ve üçüncü seansta tam bilgilendirme yapılarak
öğrencilerin sürece katılımının sağlanmasıdır. Sebep-sonuç iliĢkisini
gözeterek mesaj, dikkat ve oluĢan kanaate yönelik zihinsel
gerekçelendirme alt yapısının kademeli olarak yapılandırılmasını, ifade
ve anlatı kabiliyetinin de güçlenmesini sağlamıĢtır.
Hayata yön veren değerlerin kazanımı kısa süreli olmamaktadır.
AraĢtırmanın uygulamalarının 8 ay ile sınırlandırılması, bu kazanımlar
için kısa süre ile orta süre arasında bir yerde olmasını sağlamıĢtır.
Değerler eğitiminin orta ve uzun vadede sürekliliği öğrencilere bu
değerlerin verilmesi, değerlerin kazanımı veya kalıcılığı ile doğru orantılı
olacak Ģekilde kiĢisel verimliliği de arttıracaktır.
Değerler eğitiminin klasik anlamda, hâlihazırda okullarda uygulandığı
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Ģekliyle devam ettirilmesi değerleri ―kültürel bilgi‖ düzeyine
indirgemekte ve özümsenerek uygulamaya dönüĢmesine imkân
vermemektedir. Değerler eğitiminin serbest fakat denetimli ve mutlaka
etkileĢimi içeren uygulamalı ortamlarda verilmesi, hedeflenen kazanımın
daha hızlı ulaĢmasını ve daha kalıcı olmasını sağlayacaktır.
AraĢtırma kapsamındaki uygulamalar ile hedeflenen pedagojik çıktılar
Ģu maddelerle özetlenebilir:
 Film okumaları yoluyla gençlerin, sinema izleme kültürü
kazanmaları ve sinemanın olumlu-eğitsel yönü ile olumsuzmanipülatif yönleri hakkında eleĢtirel bir bilince sahip olmaları
hedeflenmiĢtir.
 Egemen küresel kültürün domino ettiği ‗‗gençlik kültürü‘‘, milli ve
manevi değerlere ve medeniyet mefkûremize daha mesafeli bir
yerde konumlanırken, bu konumlanıĢa reddiye mahiyetindeki
uygulamalarımız, gençlere onların en iyi bildiği ‗‗ekran diliyle‘‘
seslenmeye ve mesajını da onların yabancısı olmadığı ‗‗ekran
kültürüyle‘‘ ulaĢtırmaya çalıĢmıĢtır.
 Eğitim sisteminin akut sorunlarından olan ezberci ve edilgen
öğretim metodunun çıktıları olan öğrencilerimize, film gösterimi
sonrası yapılan yorum ve analiz bölümünde film ve iĢlenen tema
ile ilgili duygu ve düĢüncelerini özgürce tartıĢabilecekleri verimli
bir ortam sunulmakta ve bu sayede öğrencinin kendini ifade
etmesinin ve özgün bir yaklaĢım, yorum, eleĢtiri ve öneri
getirebilmesinin yolu açılmak istenmiĢtir.
 Modern tüketim kültürünün nesnesi haline gelmiĢ gençlerimize,
araĢtırma kapsamında yapılan uygulamalar süresince çıkarılacak
bülten ve sosyal medya çalıĢmalarında yazı ve yorumlar hazırlaması
istenmiĢ ve böylece mikro ölçekte de olsa bir değer üretmesi
sağlanmıĢtır. Ürettiği değeri farklı platformlarda paylaĢabilme fırsatı
sunularak, katılımcıların sadece sözlü değil yazınsal ortam itibariyle
de kendilerini ifade edebilmelerinin önü açılmıĢtır. Bu sayede
katılımcıların hem sinema okuryazarlığı hem de medya
okuryazarlığı konularında deneyimsel bilgiye ulaĢmalarına imkân
sağlanmıĢtır.
 Gençlerin kiĢisel ve sosyal geliĢimlerinin desteklenmesi,
potansiyellerini keĢfetmelerine fırsat tanınması, karakter
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eğitimlerine destek verilmesi, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
farklılıkların, gençlerin iletiĢiminde ve bireysel iliĢkilerinde
engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması ve gençlerin kendilerini
ifade edebilecekleri ortamların oluĢturulması desteklenerek
özgüvenlerinin yükselmesine katkı sağlanması, gençlerin topluma
karĢı sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine
yardımcı olunması, duyarlılıklarının ve farkındalıklarının
artırılması gibi temel hedeflere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.
 Seminer, sunum ve sinema ustalarıyla yapılacak söyleĢiler
sayesinde gençlerin hem kiĢiliklerinin hem de rol modellerinin
oluĢması ve nitelikli ve bilinçli bir sinemasever olmaları sağlanmak
istenmiĢtir.
 Aktiviteler aracılığıyla, sinemanın bir eğitim aracı olarak etkisi ve
verimliliği ölçülmüĢ ve test edilmiĢtir.
 Aktiviteler sonunda örnek bir sinema okuma paketi hazırlanmıĢ ve
uygulamaların, önce devlet nezdinde olmak üzere topluma ve
gençliğe hizmet eden tüm sivil toplum örgütlerinde ve ülke
genelinde karĢılık bulmasına ve yaygınlaĢmasına yönelik uzun
vadeli hedefler belirlenmiĢtir.
Sonuç ve Çıktılar
Okul dönemi, çocukların gelecekteki kiĢilik yapılarını, duygu ve
düĢüncelerini doğrudan etkileyen bir dönemdir ve bu sebeple oldukça
önemlidir. Çocukların biliĢsel, duyuĢsal, psiko-pedagojik, sosyopsikolojik ve kiĢisel ahlaki geliĢimini büyük ölçüde tamamladıkları, dini
duygu geliĢimlerinin ve dini konulara merakın en yoğun olduğu bu
dönemde yaĢanılanlar ve edinilen davranıĢ kalıpları hayat boyu devam
edecek olan güçlü bir kimlik ve kiĢilik özellikleri kazandırmaktadır. Bu
nedenle, okul öncesi dönemde çocuğa uygulanan eğitimde din, ahlak ve
değerler eğitiminin yer alması, çocuğun ihtiyaçlarının karĢılanması
açısından oldukça yaĢamsal bir iĢleve sahiptir.
AraĢtırmanın hedef kitlesini oluĢturan öğrenciler, 2000 yılından sonra
dünyaya gelmiĢ, 21. yüzyılın ilk nesli dediğimiz milenyum kuĢağı olma
ünvanına sahip ‗‗Z kuĢağı‘‘, diğer adıyla ‗‗internet kuĢağı‘‘ olarak
nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bu kuĢağın yetiĢtirilmesi için sadece
klasik eğitim metotlarına odaklanmak ‗‗dijital yerliler‘‘ olarak
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nitelendirilen yeni neslin yani Z kuĢağının anlaĢılmasını
zorlaĢtırmaktadır. Nitekim hâlihazırda rutin eğitim-öğretim süreçleri ve
tahsil hayatları devam eden mezkûr hedef kitlenin, değerler eğitimi
bağlamında belirlenen kavramlara yönelik farkındalık düzeylerinin
ölçüldüğü ve tematik film gösterimleri aracılığıyla bahsedilen
kavramların kanıksatılmaya çalıĢıldığı uygulamalar süresince, hedef
kitleyi oluĢturan katılımcılara pasif bir öğrenme yönteminden öte, film
kritiği esnasında eleĢtirel yaklaĢımlarıyla doğrudan katkı sunabildikleri ve
önerileri ölçeğinde üretim yapabildikleri aktif bir öğrenme yöntemi takip
edilmiĢtir. Aktiviteler için geliĢtirilen ölçek de, bu interaktif öğrenme
metoduna uygun olacak Ģekilde dizayn edilmiĢtir.
Kitap okumanın görece azaldığı, sözlü ve yazılı eğitim modellerinin
sıradanlaĢtığı, gençlerin ders çalıĢmak, araĢtırma yapmak veya nasihat
dinlemekten daha çok, ilgi gösterdikleri sosyal medya mecrası ve bu
mecranın en büyük ‗‗görsel gücü‘‘ olan video seyretme ve paylaĢma
eylemi ile hemhal oldukları saptanmıĢtır. Uygulamalarımız, günümüz
post modern gençliğin eğlenceli olarak gördüğü sinemanın olumlu
özellikleri kullanılarak hazırlanmıĢ ve onlara ―erdemli olma‖ çağrısı
yapan bir programa ihtiyaçtan hâsıl olmuĢtur. Nitekim, gençlerin bilgiye
ulaĢma hızları yüksek olsa da ulaĢtıkları bilgiyi hazmetmeleri ve kendi iç
dünyalarında kalıcı hale getirmeleri ve edindikleri bilgileri davranıĢa
dönüĢtürmeleri gibi birçok hususta sorunlar yaĢanmaktadır. Alternatif
eğitim metotlarından ziyade var olan metotları güçlendirecek yeni eğitim
yöntemlerine ihtiyaç vardır. Bunlardan biri de son derece kolay
ulaĢtıkları, seyretmekten zevk aldıkları ve ezberledikleri değil eğlenerek
öğrendikleri sinemadır. Bir eğlence aracı olarak kullanılan sinemanın
aynı zamanda eğitici özelliğinin olduğu da unutulmamalıdır. Gençlerin
kiĢisel ve ahlaki geliĢimlerinin sağlanmasında, pedagojik açıdan ıslah
edilmiĢ ve gençlerin geliĢimine göre tasarlanmıĢ bir sinema okuma
çalıĢmasına ve sinema izleme kültürüne sahip olunması gerekliliğinden
neĢet eden araĢtırma uygulamalarımız, birçok alanda kullanılan
sinemanın erdemli bir nesil yetiĢtirilmesine de katkı sunabileceği
öngörüsünden hareketle hayata geçirilmiĢtir.
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular, eleĢtirel düĢünme veya akıl
yürütme ile birlikte değerler eğitiminin verilebileceğini, eleĢtirel düĢünme
için belli bir altyapının mutlaka oluĢturulması gerektiğini ve uygulamalı
olarak değerler eğitiminin etkileĢimli bir ortam ile birlikte verilmesinin
daha etkili olduğunu göstermektedir. Ancak değerler eğitimi sadece kitap
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üzerinden değil filmler aracılığıyla kurulan etkileĢimli interaktif
ortamlarda verilmesi güven, dayanıĢma, sevgi ve saygı gibi değerlerin
daha kolay içselleĢtirilerek davranıĢa dönüĢmesi sağlanmıĢtır.
Katılımcıların izledikleri filmlerdeki ana karakterlerle kurdukları özdeĢim
sayesinde, değerler eğitimi baĢlığı altında iĢlenen konunun görsel
hafızanın da gücüyle önce kanıksatılmasına sonra da kalıcı olmasına
çalıĢılmıĢtır.
Nihayetinde araĢtırma kapsamında yapılan uygulamalar ile; ağlamak,
gülmek, öfkelenmek, merhamet etmek, ĢaĢırmak, dıĢlamak, sahiplenmek,
motive olmak, depresyona girmek vb. insani reaksiyonların ve duygusal
tecrübelerin, ‗‗görsel etki‘‘ ve ‗‗ekran büyüsü‘‘ sayesinde muhatabıyla
doğrudan duygudaĢlık kurması ve onda psiko-sosyal davranıĢ
değiĢikliklerine neden olması gibi önemli bir pedagojik gerçeklikten
hareketle, sözü edilen ‗‗görsel etki‘‘yi ve ‗‗ekran büyüsü‘‘nü değerler
eğitimi için uyarlamak ve genelde sanat, özelde ise sinema üzerinden yeni
bir değerler eğitimi metodolojisi ve öğrenim dili üretilmek istenmiĢtir.
Sinemanın eğitsel özelliği üzerinden kurulmak istenen bu metodolojinin
ve dilin, ülkenin geneline yaygınlaĢtırılması da diğer bir hedef olarak
belirlenmiĢtir.
Öneriler
Filmler aracılığıyla değerler eğitimi verebilmenin ön koĢulu film
analizi odaklı yaklaĢımdan uzaklaĢarak sinema/film okuma tekniklerini
kullanarak öğrencilerle etkileĢim halinde okuma yapmaktır. Öğrenci
etkileĢimli okumalarda, öğrencilerin eleĢtirel düĢünme altyapılarını
besleyecek medya okuryazarlığı uygulamaları kullanılması oldukça
faydalı olacaktır. Ayrıca, yönetmenin yerine kendilerini koyarak ‗‗sen
olsan bu sahneyi nasıl çekmek isterdin?‘‘ tarzı sorular, senaryo üzerinde
değiĢiklik önerilerinin olup olmadığı, mesaj ve dikkat çeken kiĢi veya
nesnelerin kavramsal analizleri öğrencilerin özgüvenlerinin ve algı
düzeylerinin artmasına önemli katkılar sağlayacaktır.
Değerler eğitiminin tek baĢına verilmesi yerine eleĢtirel düĢünce/akıl
yürütme ve medya okuryazarlığı yaklaĢımı ile birlikte verilmesi eğitimin
etki düzeyini ve verimlilik katsayısını artıracaktır. Değerlerin dayandığı
algılar ve düĢünsel yapının etkileĢimli olarak uygulanması, derse katılımı
artırdığı gibi gençler arası etkileĢimi de kuĢkusuz artıracaktır.
Verimli bir film analizi için en az 3 filmin izlenmesi gerekmektedir.
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Değerler eğitimi ve medya okuryazarlığının mümkün olduğunca
uygulamalı olarak takip edilmesi önerilir. Programda ve resmî
açıklamalarda belirtilen değerler eğitiminin temalara dağılımı dengeli
Ģekilde yapılmalıdır. Belirlenen temaların metin ve etkinliklere
dağılımında tutarlı bir bütünsellik olmalıdır. Öğrencilere kazandırılmak
istenen değerler manzumesi, yaĢ gruplarına göre önceden belirlenmeli ve
bu minvalde temalar seçilerek etkinlikler gerçekleĢtirilmelidir.
Değerler eğitimi ile medeniyet mefkûremiz ve kültürel kodlarımız
arasındaki bağlar kurularak zengin tarihimizden sembol Ģahsiyetler rol
model olarak sunulmalı ve güzel örneklerle pekiĢtirme yönetimi
uygulanmalıdır. Etkinlikler zaman zaman bireysel olabileceği gibi daha
çok grup faaliyetleriyle ve ortak çalıĢmalarla da desteklenmelidir.
Değerler sadece aktarılması gereken iyilik halleri olmaktan ziyade etik bir
altyapıya dayanan unsurlar olduğu da bilinmelidir. Etik ile estetik
arasındaki geçiĢli iliĢki ve güçlü irtibatın önemi, film okumaları ve
değerler eğitimi bağlamında vurgulanmalıdır.
Birbirini tamamlayan örtüĢük değerleri içeren filmlerin değerler
eğitiminde kullanılması, öğrencilerin kazanması hedeflenen değerler
hakkındaki farkındalığın oluĢması, ilgili değere ait bilincin
pekiĢtirilmesini sağlayacaktır. Sistematik pekiĢtiriciler ve farkındalık
artırıcı uygulamalar belirli bir takvim ve metodolojiye göre yapılmalıdır.
Kazandırılması veya pekiĢtirilmesi istenilen değerler belirlendikten ve bu
değerleri içeren filmler tespit edildikten sonra, yaĢ grubuna uygun
değerler manzumesine göre örtüĢük değerler silsilesi oluĢturulmalıdır. Bu
silsileye uygun pekiĢtiriciler ve farkındalık uygulamaları belirlendikten
sonra da uygulama süreçleri planlanmalıdır.
EleĢtirel düĢünme ile desteklenmiĢ bakıĢ açıları ve değerler manzumesi,
görsel bir metodolojik disiplin takip edilerek eğlendirirken öğretmeli,
öğretirken ürettirmeli, üretirken de öğrencilerin Ģahsiyet kazanmalarına katkı
sunmalı ve kendilerini gerçekleĢtirebilmelerine imkân tanımalıdır.
Kendisiyle, ailesiyle, okuluyla, çevresiyle, bilgiyle ve medeniyet değerleriyle
barıĢık nesillerin yetiĢtirilmesi, araĢtırma uygulamalarını modellemek
isteyenlerin merkezi motivasyonu olmalıdır. Bu minvalde araĢtırmanın nihai
bir amacı da; ülkemizde film okumaları üzerinden değerler eğitimi anlatan
muadil bir program olmaması nedeniyle, bütün eğitim kurumlarında ve
STK‘larda uygulanabilirliği olan, test edilmiĢ ve hedef kitleye göre
geliĢtirilmeye açık bir paket program oluĢturularak yaygınlaĢtırılmasıdır.
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GĠRĠġ
Dünya ülkelerinin ekonomileri globalleĢme ile birlikte devamlı olarak
büyüme eğilimindedir. Yeryüzündeki bütün ülkeler ve ekonomik faaliyet
içerisinde bulunan bütün mali kuruluĢlar söz konusu globalleĢme olgusu
sebebiyle para (finans) piyasalarındaki değiĢimlerden daha çok
etkilenmeye baĢlamıĢtır. GloballeĢmeden en fazla etkilenen piyasaların
baĢında Para (finans) piyasaları gelmektedir. Günümüzde uluslararası
mali kuruluĢların yöneticilerinin en büyük problemlerinden biri kur riski
yönetimidir. Mali kuruluĢların döviz kurlarındaki negatif etkiden
korunmasının sağlanması, döviz kuru risk yönetimi için öncelikli hedeftir
(Mazin, 2006).
Bugün dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen ekonomik
buhranların diğer bölgelere hızlıca sıçrayabildiği bir süreç yaĢanmaktadır.
YaĢanan bu süreçler ekonomik buhranlara dönüĢmektedir. Son yıllarda
yaĢanan global ekonomik buhranların incelenmesi sonucunda etkin bir
risk yönetim sisteminin bulunmadığı tespit edilmiĢ ve bu tespit etkin bir
risk yönetimi yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiĢtir. Riske Maruz
Değer, oluĢturulan modeller içerisinde en yaygın kullanım alanına sahip
metottur. Bünyesinde bulunan varlıkların değerinde meydana gelebilecek
kayıp ve neticelerinin nerelere varabileceğinin bilinmesinin tüm mali
kuruluĢlar için çok önemli olduğu tartıĢılmaz bir gerçektir.
Risk yönetimini, riskin muhtemel zararları ile negatif etkilerini
minimuma indirgemek için planlanmıĢ faaliyetler toplamı Ģeklinde ifade
edebiliriz (Schmit ve Roth, 1990). Varlık getirilerini tanımlayan gerçek
ve doğru bir modele sahip olmak, piyasa riskini ölçmek, piyasa
risklerinden korunmak ve piyasa riskini yönetebilmek için çok önemlidir
(Harmantsiz, Miao ve Chien, 2006).
AraĢtırmada risk yönetiminde son zamanlarda yaygın olarak
kullanılan Riske Maruz Değer yöntemleri incelenerek Türk sermaye
piyasalarında en çok tercih edilen yatırım araçları olan Euro, Dolar,
Pound ve Yen‗den meydana gelen bir portföyde 04.01.2016-31.12.2018
zaman periyodu için Varyans-Kovaryans, Tarihi Simülasyon ölçümleri
hesaplanmıĢtır. AraĢtırmada verilerin analiz edilmesinde MS-Excel 2016
programından faydalanılmıĢtır.
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Literatür Taraması
TaĢ ve Ġltüzer (2008) araĢtırmalarında Monte Carlo simülasyon
metodu ile Riske Maruz Değerin ĠMKB 30 endeksi ve DĠBS portföyü
üzerine uygulamasını yapmıĢlardır. AraĢtırma neticesinde güven
düzeyinin yükseldikçe Riske Maruz Değerin yükseldiğini ortaya
koymuĢlardır. Bu nedenle güven düzeyinin Riske Maruz Değer hangi
maksatla kullanılıyorsa bu doğrultuda seçilmesi gerektiği yargısına
ulaĢmıĢlardır. Bununla birlikte iki portföyün günlük Riske Maruz Değer
sonuçları değerlendirildiğinde ĠMKB30 endeksinin risk oranının tahvil ve
bonoya oranla daha fazla olduğunu tespit etmiĢlerdir.
BozkuĢ (2005) yapmıĢ olduğu araĢtırmada, Riske Maruz Değerin
ĢiĢman kuyruk özelliği gösteren portföyler için kullanıldığı zaman pozitif
sapma gösterdiğini saptamıĢtır. AraĢtırmasında ES (Beklenen Kayıp)
metodunun kuyruk riski taĢımaması ve Riske Maruz Değer metoduna
kıyasla tutarlı olmasından dolayı daha pratik bir yöntem olduğuna kanaat
getirilmiĢtir.
Harmantzis ve diğerleri (2006) yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında, Riske
Maruz Değer ve ES metotlarının risk hesaplamasında performansını
deneysel olarak modellemiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda Riske Maruz
Değer analizlerinde, ES (Beklenen Kayıp) metotlarının ĢiĢman kuyruk
problemi olmayan dağılımlardan daha doğru tahminler verdiğini
tanılamıĢlardır.
Mazin (2006) çalıĢmasında, Fas piyasası üzerinde döviz piyasasında
risk yönetimini araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmada Riske Maruz Değer metodundan
yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmada, tarafsız biçimde risk ölçümü yapılabilen Fas
piyasasının geliĢmekte olan piyasalarda Riske Maruz Değer
hesaplamalarında doğru çözümlemeler yapılabilmesi adına güzel bir
baĢlangıç olduğuna değinilmiĢtir.
Akan ve Oktay (2003) çalıĢmalarında Varyans-Kovaryans metodunun
Türkiye piyasasına uyarlanmasını araĢtırmıĢlardır. Bu niyetle, Ocak
1990-Mayıs 2002 zaman periyoduna ait verilerle ülkemizde geçerli döviz
kuru politikaları incelenmiĢ, sonrasında uygulanan politikaların VaryansKovaryans metodu üzerindeki tesirleri yorumlanmıĢtır. ÇalıĢmada,
USD/TRY kuruna ait logaritmik kazanç grafiklerinin ve betimsel
istatistiklerinin incelenmesi sonucunda kazançlara ait varyansın da dönem
içinde değiĢtiği bulgulanmıĢtır.
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Korkmaz ve Bostancı (2011) çalıĢmalarında ĠMKB-100 endeksinde
Riske Maruz Değer uygulaması yapmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda,
finansal fiyat serilerindeki volatilite kümelenmesi, değiĢen varyans,
kaldıraç (leverage) etkisi, sivrilik (peakedness), EWMA ve GARCH gibi
metotlar ile çok daha iyi bir biçimde modellenebildiği ortaya
koymuĢlardır.
Gürsakal (2007) araĢtırmasında Riske Maruz Değer hesaplama
metotlarından Varyans-Kovaryans ve Tarihi Simülasyon metodlarını
kullanarak ĠMKB 30 endeksi günlük getiri serisi için Riske Maruz Değer
hesaplamıĢtır. AraĢtırma neticesinde Varyans-Kovaryans metoduna ait
Riske Maruz Değerin, Tarihi Simülasyon metoduyla hesaplanandan daha
düĢük olduğu bulgulanmıĢtır. Tarihi simülasyon metodu ile bulunan
Riske Maruz Değerlerin gerçeği daha iyi yansıttığını tespit etmiĢler ve
bunu Varyans-Kovaryans metodunun normal dağılım varsayımı
yapmasına dayandırmıĢlardır.
Rodoplu ve Ayan (2008) çalıĢmalarında Basel-II UzlaĢısı‘nda piyasa
riski ölçümüne dönük olarak sunulan metotları araĢtırıp bu metotlarda
hangilerinin Türkiye için daha kullanıĢlı neticeler vereceğine iliĢkin bir
değerlendirme yapmıĢlardır. ÇalıĢmada Riske Maruz Değer metodolojisi
içsel ölçüm yaklaĢımı olarak ele alınmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda Türkiye
koĢullarında en iyi netice veren Ġçsel Ölçüm metodunun Monte Carlo
Simülasyonu olduğunun düĢünüldüğü belirtilmiĢtir. Tarihsel Simülasyon
metodunun genellikle yüksek, parametrik metodunsa hareketsiz piyasa
koĢullarında görece düĢük neticeler veriyor olması ve risk duyarlılığının
daha fazla oluĢu sebebiyle Monte Carlo Simülasyonunun daha fazla ön
plana çıktığını belirtmiĢlerdir.
AktaĢ (2008) çalıĢmasında, bankaların piyasa riskine karĢılık olarak
tutacağı anapara tutarının olması gereken tutara yakın olup olmayacağını,
Türkiye‘de uygulanacak Riske Maruz Değer yöntemine bağlı olarak
Basel II uygulamaları çerçevesinde araĢtırmıĢtır. Diğer bir ifadeyle,
Riske Maruz Değer yönteminin ülkemizde kullanımının bir risk içerip
içermediği incelenmiĢtir. Bu gerekçe ile hipotetik bir portföyün Riske
Maruz Değerleri Varyans-Kovaryans yöntemi ile ölçülmüĢtür.
AraĢtırmada 2004-2005 yıllarına ait veriler kullanılmıĢtır. AraĢtırma
neticesinde yıllar arasındaki yüksek değiĢkenlik sebebiyle Parametrik
Riske Maruz Değer metodunun varsayımından büyük sapmalar olduğu
bulgulanmıĢtır. Özetle ülkemizde piyasa riski için anapara ayrılmasında
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Parametrik Riske Maruz Değer metodunun tercih edilmesinin riskli
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Lin ve Shen (2006) yapmıĢ olduğu çalıĢmalarında, piyasa riskinin
hesaplanmasında Riske Maruz Değer metotlarının uygulanabilirliğini
student t dağılımı kullanılarak araĢtırmıĢlardır. Bu nedenle değiĢik
dağılımlar üzerinde Riske Maruz Değer yöntemleri araĢtırılmıĢtır. Sonuç
olarak, Riske Maruz Değer metotlarının güven düzeyi %98.5‘i aĢtığında
student-t dağılımının kullanılması sonucunda normal dağılıma göre daha
net neticeler sunduğu ortaya konmuĢtur.
Akkaya, Tükenmez, Kutay ve Kabakçı (2008) araĢtırmalarında Riske
Maruz Değer modelleri ve stres testlerini birlikte kullanmıĢlardır.
ÇalıĢmada stres testlerinin Riske Maruz Değer metotlarının ihmal ettiği
epeyce önemli olan iĢletmenin risk durumu konusunda önemli bilgiler
verdiği tespit edilmiĢtir. Ayrıca metotların sebep olduğu problemlerin
çözülmesinde stres testleri ve benzer diğer metotların kullanılmasının çok
önemli olduğu bulgulanmıĢtır.
Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemleri
Daha çok portföy risklerinin hesaplanmasında kullanılan Riske Maruz
Değer tekniği, kurumsal yatırımcılar tarafından iĢletme risklerinin
hesaplanmasında da tercih edilmektedir (Kayahan ve Topal, 2009, s.188).
Risk yönetimi kapsamında en güncel kantitatif yöntem Riske Maruz
Değer‘dir (Lin ve Shen, 2006). Parametrik ve simülasyona dayalı olmak
üzere iki farklı teknik Riske Maruz Değer hesaplamalarında
kullanılmaktadır (Eser, 2010, s.23; Manganelli ve Engle, 2001, s.7). Bu
tekniklerden Tarihi Simülasyon ile Monte Carlo simülasyon yöntemleri
parametrik olmayan teknik, varyans-kovaryans yöntemi ise parametrik
teknik olarak kabul edilmektedir (Demireli ve Taner, 2009, s.130). Bu
metotların her birinin bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Fiyat
hareketlerinin olağan (normal) dağılım göstermesi Ģartıyla söz konusu
fiyat hareketleri volatilite ve korelasyonlarla ifade edilebilmektedir.
Belirlenen olasılıklarla muhtemel değiĢimlere eriĢilebilmektedir. Normal
dağılım göstermeye elveriĢli durumlarda parametrik yöntemler
uygulanmaktadır. Normal dağılım göstermeye elveriĢli olmayan
durumlarda muhtemel değiĢimleri ölçmek epeyce güç olacaktır. Böyle
durumlarda simülasyona dayalı yöntemler daha doğru sonuçlar
vermektedir (Eser, 2010, s.23).
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―En kötü durumu‖ belirtmemesi, Riske Maruz Değer ölçme
yöntemlerinin en güçsüz yanı olarak ifade edilmektedir. Belirlenen güven
aralığı içindeki aralığı ifade eden Ģey bilindiği gibi olasılık dağılımlarıdır.
Hâlbuki gerçekte olasılığı bu alanın haricinde olan birtakım durumlar da
meydana gelmektedir. Olasılığı çok güçsüz olmasına rağmen böyle bir
durumun asla meydana gelmeyeceği iddia edilemez. Toplam kaybı
belirtmemesi, Riske Maruz Değer metotlarının diğer önemli bir
durumudur. Örneğin bir iĢlem gününde 1.000.000 doların risk durumunda
olduğunu belirten Riske Maruz Değer, daha sonraki gün ve onu izleyen
günlerdeki kayıpla alakalı veri sunmamaktadır. Bundan dolayı model
varsayımlarının doğruluğu, volatilite ölçümünün istikrarı ve zaman içinde
değiĢmesi noktasında gerekli güncellemeler yapılması gerekmektedir
(Demireli ve Taner, 2009, s.131).
Parametrik Yöntemler
1) Varyans-Kovaryans Yöntemi
Varyans-Kovaryans yöntemi, Riske Maruz Değer ölçümlerinde en
fazla beğenilen, en fazla kullanılan ve en kolay olarak nitelendirilen
tekniktir (Yıldırım ve Çolakyan, 2014, s.9; TaĢ ve Ġltüzer, 2008, s.72).
Varyans-Kovaryans yönteminde alım-satım portföyünün değerini
etkileyen değiĢkenler belirlenmekte ve belli bir olasılıkta oluĢabilecek
dalgalanmalardan hareketle meydana gelebilecek en büyük değer kaybı
ölçülmektedir (Demireli ve Taner, 2009, s.131).
Belirli bir dağılım varsayımının gerçekleĢtirilmesi bu yöntemin
temelini oluĢturmaktadır. Bu yöntemi mali kuruluĢlar genellikle bu
sebepten dolayı tercih etmekte ve ölçümlerinde kazançların olağan
dağılacağını kabul etmektedirler (Demireli ve Taner, 2009, s.131;
BozkuĢ, 2005, s.29). Varyans-Kovaryans yönteminde, portföyün
geçmiĢteki getiri serilerinden elde edilen standart sapma ve
korelasyonlardan oluĢan temel değiĢkenler hesaplanarak VaryansKovaryans matrisi oluĢturulmaktadır. Daha sonra gelecekteki risk
etmenlerinin Riske Maruz Değeri hesaplanarak portföyün muhtemel
kayıpları elde edilmektedir (Eser, 2010, s.24).
Bu metodun avantaj ve dezavantajlarını aĢağıda belirtildiği gibi ifade
edebiliriz (Ġrs, 2017, s.33; Çolakyan, 2013, s.37):
 Riske Maruz Değer ölçümü çok kısa bir sürede yapılabilmektedir.
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 Normal dağılım varsayımına göre ölçümler yapılmaktadır. Ama
hesaplanan veriler her zaman normal dağılmamaktadır.
 Portföydeki varlıkların getirileri ve riskleri arasında doğrusal bir
iliĢki varsayılmaktadır. Ama her varlık için bu durum geçerli
değildir.
 Bu yöntemde elde tutma süresi uygun bir süre olmalıdır. Ama asıl
varsayım piyasanın normal koĢullarda ve likit olmasıdır. Bu
nedenle piyasaların değiĢkenliği ve likidite değiĢkenliği ölçmede
yanılgıya sebep olmaktadır.
 Varyans, kovaryans, korelasyon gibi değiĢkenlerin sabit olduğu
varsayılmaktadır. Ama riskin sabit olmadığı piyasaların
değiĢebilirliğine göre artıp azaldığı görülmektedir.
Varyans-Kovaryans yönteminde portföyün Riske Maruz Değeri
aĢağıda belirtildiği biçimde hesaplanmaktadır (Yıldırım, 2015, s.35-36):

V = P x σ

……
PN

V1
V2
V3
Basit Risk Vektörü = V = .....
….
….
VN

……
σN

=

P1
P2
P3
….
….
….
PN

x

σ1
σ2
σ3
….
….
.…
σN

dir.
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Portföy etkisi dikkate alındığında, oluĢturulan portföyün Riske Maruz
Değerini hesaplamak için aĢağıda belirtilen formülden faydalanılır.

p = değiĢkenler arasındaki korelasyon vektörü olmak üzere,
T

VaR = V x p x V

2) Tarihi Simülasyon Yöntemi
Bu yöntemde; piyasa fiyatlarında meydana gelen geçmiĢte yaĢanmıĢ
olan değiĢikliklerden faydalanılarak portföyün ileri bir zamandaki kar ve
zararını belirten bir dağılım meydana getirilir ve ilgili dağılımdan
faydalanılarak Riske Maruz Değer hesaplanmaktadır (Thomas ve Neil,
1996). Bu teknikte mali varlıkların normal dağılması gibi bir varsayım
yapılmamakta, varsayımlara dayalı senaryo yerine tarihin tekrar edeceği
olgusu söz konusudur (Demireli ve Taner, 2009, s.133).
Tarihi Simülasyon metodu, geçmiĢteki tarihsel verilerin var olan
portföy değeri üzerindeki etkisini belirleyerek kar ve zarar dağılımını
belirtir ve Monte Carlo Simülasyon metodunun yalınlaĢtırılmıĢ Ģeklidir.
Bu metot açıklaması ve anlaĢılması kolay bir yöntemdir. Bununla birlikte
uygulanması da çok kolay bir yöntemdir. Bu metotta, volatilite,
korelasyon vb. değiĢkenlerin hesaplanması zaruri değildir. Bu yöntemde,
risk hesaplamasında hipotezlere göre senaryo oluĢturmak yerine, geçmiĢ
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piyasa verilerine göre senaryo oluĢturulmaktadır. Böylece, yöntemden
kaynaklanan risk düĢmekte ve verilerde bulunmayan durumların
tamamen elimine edilmiĢ olması sağlanmaktadır (Kayahan ve Topal,
2009: 189). Özetlemek gerekirse, Tarihi Simülasyon Yöntemi ölçülmesi
basit ve model riski içermeyen bir metottur. Bu sebeple, uygulayıcıların
pek çoğu tarafından bu yöntemle Riske Maruz Değer ölçümü
yapılmaktadır (BozkuĢ, 2005, s.29-30).
Gerçekte, ardında gizli bir varsayım bulunan bu metod, portföy
getirilerinin dağılımına iliĢkin bir varsayım iddia etmez. Söz konusu bu
varsayım portföy getirilerinin dağılımının, gözlem süresince
değiĢmediğidir ve buda birçok problemi meydana getirmektedir
(Manganelli ve Engle, 2001).
Bu metoda ait hesaplamaların üstünlükleri aĢağıdaki gibi sıralanabilir
(Kayahan ve Topal, 2009, s.190; Demireli ve Taner, 2009, s.134) :
 Doğrusal olmayan durumlarda uygulanabilir,
 Normal olmayan dağılımlar için kullanılabilir,
 ġuurlu tahminlerle oluĢturulan senaryolar normal dağılımı
olmayan ve dengesiz piyasaları kolaylıkla açıklayabilir,
 Her çeĢit fiyat riski için kullanılabilir,
 Basel Komitesince 1993 senesinde Riske Maruz Değer tahmini
için gerçek metot olarak seçilmiĢtir,
 Açıklaması basittir.
Bu metoda ait hesaplamaların dezavantajları aĢağıdaki gibi
sıralanabilir (Kayahan ve Topal, 2009, s.190-191; Demireli ve Taner,
2009, s.134; Yıldırım ve Çolakyan, 2014, s.10-11 ):
 Yöntem tam değerleme olduğu için hesaplanmasında çok fazla
iĢlem içerir,
 Senaryo üretimi, alakalı kimseleri yanlıĢ durumlara düĢürebilir,
Ģuurlu tahminler ile geçmiĢ periyotlardan oluĢturulan
geliĢigüzel seçimler tutarsız olabilir,
 Yöntem yakın geleceğin yüksek olasılık ile doğru biçimde
tahmin edileceğini kabul eder ama birtakım durumlar bunu
imkânsız yapabilir,
 Korelasyonlar ve Risk etmenleriyle ile alakalı veri sunmazlar,
 Yöntem tamamı ile açıklayıcı değildir,
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 Sadece geçmiĢ zamanda olan durumların temel alınması
nedeniyle,
senaryolarda,
gözlemlenen
periyotlardaki
değiĢiklikler dikkate alınmıĢ olmaktadır. Gelecekte yaĢanması
muhtemel değiĢiklikler dikkate alınmamaktadır. Bundan dolayı,
bu asıl noksanlığı nedeniyle, gelecek tahminleri geçmiĢ gibi
olacaktır.
Bu metodun hesaplama kademeleri aĢağıdaki gibi sıralanabilir
(Demireli ve Taner, 2009, s.134; Yıldırım, 2015, s.37-38):
1. Portföydeki temel risk faktörlerinin tespit edilmesi, varlıkların
piyasa değeri ile değerlenerek riske maruz durumlarının
ölçülmesi,
2. Risk faktörleri için hesaplama zamanı boyunca yaĢanmıĢ olan
verilerin temin edilmesi,
3. Riske Maruz Değerlerin hesaplama süresince gerçekleĢmiĢ
tarihsel bedeller ile değerlenmesi, elde edilen hipotetik bedellerin
her birinin portföyün Ģu anki bedeliyle kıyaslanması sonucu
ayrımların saptanması,
4. Saptanan günlük fark bedellerinin en düĢükten en yükseğe doğru
düzenlenmesi,
5. SeçilmiĢ olunan güven aralığına denk gelen zararın saptanması.
Uygulama
1.Tarihi Simülasyon Yöntemi
Bu yöntemle hesaplama yaparken ilk olarak portföyde yer alan yatırım
araçlarına ait günlük kapanıĢ fiyatları tespit edilmiĢ ve sıralanmıĢtır.
Sonrasında portföyde bulunan yatırım araçlarının getirileri Rt = 1n(Pt / Pt1) formülüyle hesaplanmıĢtır. Yatırım araçlarına eĢit olarak 2.500 TL
yatırım yapılmıĢ olup bu tutar getiri oranlarıyla çarpılmıĢ elde edilen
neticeler toplanıp porföy getirisi oluĢturulmuĢ en küçük getiriden en
büyük getiriye doğru sıraya konmuĢtur. Son aĢamada %99 güven
düzeyindeki değer, tarihi simülasyon metoduyla tespit edilen Riske
Maruz Değerdir.
Tablo 1. Tarihi Simülasyon Yöntemi Ġle Hesaplanan Değerler
Portföyün getirisi
-661,3381033
-534,1571958

Sıralama
747
746
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-487,0039742
-434,3564576
-311,7174086
-297,9281535
-286,0556955
-272,4910302
-264,2146483
-254,8725052
-229,0275395
…………………..
…………………..
286,9347479
302,8852681
305,2957489
339,6706853
341,7732301
348,5939538
391,7302816
576,3490419
952,5844435
1573,579985

745
744
743
742
741
740
739
738
737
.……
…….
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tablo 2: Tarihi Simülasyon Yöntemine Göre Riske Maruz Değer Sonuçları
Gözlem Sayısı
Güven Aralığı
Gün
RMD

KAYIP
747
0,99
740
-272,49

KAZANÇ
747
0,01
7
339,67

Bu yönteme göre, 04.01.2016-31.12.2018 dönemine ait oluĢturmuĢ
olduğumuz portföyün Riske Maruz Değeri 272,49 TL‘dir. Yani %99
güven düzeyinde 740. güne denk gelen tutardır, bu da 747 x 0,99 = 740
iĢlemi sonucu bulunmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle söz konusu portföyün %99
güven düzeyinde bir günlük kaybı 272,49 TL‘den büyük olamaz.
Portföye ait kazancın hesaplanması için ise en büyük getiriden en küçük
getiriye doğru sıralama yapılmıĢ ve 7. Değere (747 x 0,01 = 7) karĢılık
gelen 339,67 TL portföyün %1 olasılık ile kazandıracağı tutar olarak
belirlenmiĢtir.
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2.Varyans-Kovaryans Yöntemi
Tablo3: Portföyde Bulunan Yatırım Araçlarına Ait Getiri Oranları
Dolar Getiri Oranı
0,011128075
0,009764118
0,00422011
-0,009629066
0,010457735

Euro Getiri Oranı
-0,001709455
0,006040039
0,013431127
-0,006168504
0,012536488

Pound Getiri Oranı
0,004998853
0,0074838
-0,000702056
-0,007456091
0,007329436

………………….

…………………… …………………….

………………….

…………………… …………………….

0,002055789
-0,003820817
0,001095849
-0,005303388
0,003813752

0,00211924
-0,003849522
0,000995124
0,000563343
0,002351461

0,005503905
-0,004319846
-0,002867628
-0,003501714
0,009121495

Yen Getiri Oranı
0,00994404
0,014828988
0,011626993
-0,015259765
0,015772249
……………………
.
……………………
.
0,009153222
-0,005901843
-0,002291428
-0,000689007
0,00595462

Varyans-kovaryans metodu ile Riske Maruz Değer hesaplaması
yapılırken getiri serilerinin normal dağıldığı varsayılır. Yukarıdaki
tabloda belirtilen Portföyde bulunan yatırım araçlarına ait getiri oranları
Rt = 1n(Pt / Pt-1) formülü ile hesaplanmıĢtır.
Tablo 4. Portföyde Bulunan Yatırım Araçlarına Ait Standart Sapma
Değerleri

Yatırım
Dolar
Euro
Pound
Yen

Volatilite
(Standart
Sapma)
0,013882932
0,011115616
0,013438943
0,01261332

%99
Güven
Düzeyi
2,33
2,33
2,33
2,33

Ağırlıkları
2500
2500
2500
2500

Çarpımı
80,86808003
64,74846395
78,2818442
73,47258941

Daha sonra her bir yatırım aracının getirileri üzerinden volatilitesi
hesaplanarak %99 Güven Düzeyinin Değeri ve Portföyün Ağırlığı ile
çarpılarak V Vektörü bulunmuĢ ve V Vektörü Transpozesi elde
edilmiĢtir. Bu teknikle hesaplama yapılırken her bir yatırım aracına eĢit
yani 2.500 TL değerinde yatırım yapılmıĢtır. Portföyün değeri 10.000
TL‘dir.
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Tablo 5. V Vektörü
80,86808003
64,74846395
78,2818442
73,47258941
Tablo 6. V Vektörü Transpozesi
80,86808003

64,74846395

78,2818442

73,47258941

Tablo 7. Korelasyon Matrisi
Dolar
Dolar Getiri Oranı
Euro Getiri Oranı
Pound Getiri Oranı
Yen Getiri Oranı

1
0,773991297
0,653485849
0,723219582

Euro
0,773991297
1
0,807733225
0,885130449

Pound
0,653485849
0,807733225
1
0,696830291

Yen
0,723219582
0,885130449
0,696830291
1

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere daha sonra portföyün korelasyon
matrisi hesaplanmıĢtır.
Tablo 8. Korelasyon Matrisi ve V Vektörü Transpozesi Çarpımı
235,2757205

255,6033266

234,6254015

243,8179656

Korelasyon matrisinin hesaplanmasından sonra korelasyon matrisi ile
v vektörü transpozesi çarpılmıĢtır.
Tablo 9. Riske Maruz Değer
71857,06498
268,06

Riske Maruz Değer

Sonrasında Korelasyon Matrisi ve V Vektörü Transpozesi çarpılması
sonucu çıkan sonuçlar ile V Vektörü çarpılıp karekökünün alınması ile
Varyans-Kovaryans metoduna göre Riske Maruz Değer hesaplanmıĢtır.
Bu yönteme göre, 04.01.2016-31.12.2018 dönemine ait oluĢturmuĢ
olduğumuz portföyün %99 güven düzeyinde 1 günlük Riske Maruz
Değeri 268,06 TL olarak hesaplanmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, 10.000 TL
değerindeki ilgili portföyün %99 güven düzeyinde bir gün içinde maruz
kalabileceği en yüksek zarar 268,06 TL‘dir.
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SONUÇ
Bu çalıĢmada; Dolar, Euro, Pound ve Yen yatırım araçlarından oluĢan
bir portföyde Riske Maruz Değer, Tarihi Simülasyon ve VaryanKovaryans yöntemleri ile hesaplanmıĢtır. Bu çalıĢma 04.01.201631.12.2018 dönemini kapsamaktadır ve Riske Maruz Değer ölçümleri
günlük yapılmıĢtır. Riske Maruz Değer, portföye ait en büyük zararı tek
bir sayı Ģeklinde ifade ettiği için yaygın kullanım alanına sahip bir
metottur.
Yukarıda bahsetmiĢ olduğumuz 2 yöntem ile yaptığımız ölçümler
neticesinde Riske Maruz Değer, Varyan-Kovaryans yöntemi ile 268,06
TL; Tarihi Simülasyon Yöntemi ile 272,49 TL olarak ölçülmüĢtür.
Yapılan ölçümler neticesinde portföyün %99 güven düzeyinde en düĢük
zararı Varyans-Kovaryans metodu hesaplamasıyla bulunmuĢ olduğu
tespit edilmiĢtir.
Günümüzde küreselleĢme ile birlikte çok hızlı değiĢen piyasa koĢulları
yaĢandığı için yatırımcılara, Riske Maruz Değer hesaplamalarında
yatırım yapılan sektöre göre olmakla birlikte çalıĢmamıza konu olan her 2
yöntemi de kullanmalarını önerebiliriz.
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1. GĠRĠġ
Toplumsal talep ve beklentilerin artması, sosyal harcamalar ve
devletin kendi içerisinde büyümesi (bürokratikleĢme) hızla yükselen
kamusal harcamalarla sonuçlanmıĢtır. Özellikle transfer ödemeleri adı
altında siyasi kaygılarla gerçekleĢtirilen bütçe tasarrufları sonucunda
kamu kesimi, kamusal hizmet sunumu ve altyapı yatırımlarında
finansman bulmakta zorlanmaktadır. Artan kamusal talepler, uluslararası
alanda yoğunlaĢan sıkı bütçe uygulamaları ile birlikte ele alındığında özel
sektör finansmanını kamusal altyapı yatırımlarında değerlendirmek
kaçınılmaz olmaktadır.
KüreselleĢmenin ve neoliberal politikaların kamusal hizmet sunum
ayağındaki yeni temsilcisi, kamu özel ortaklığı (KÖO) yöntemi ve alt
modellerdir. Söz konusu modeller kamunun iĢ yükünü ve finansman
sıkıntısı azaltan yönleriyle ele alınabileceği gibi yönetiĢim modelinin
sermaye lehine iĢ gördürme aracı olarak da değerlendirilebilir. Elbette
kamusal hizmet alanında özel sektörün katılımı yirminci yüzyılın ürünü
değildir. Özel sektörün kamusal altyapı yatırımlarına katılımının Orta
Çağa ve hatta Roma dönemine kadar uzandığı bilinmektedir. Ancak
geçmiĢten günümüze bu katılımın inanılmaz bir değiĢim yaĢadığı
gözlemlenmiĢ ve kamu-özel sektör ile birlikte kullanıcıların
(vatandaĢların) temsil ettiği konumda da önemli farklılıklar yaĢanmıĢtır.
Tahkim yolu öngörülen1 ve özel hukuk alanına çekilen sözleĢmelerin
niteliği, geçmiĢ dönem uygulamalarıyla kıyaslanmayacak düzeyde bir
değiĢime uğramıĢtır. Bu süreçte uzun döneme yayılmıĢ yatırım
sözleĢmeleri; köprü krediler, garantiler ve kullanım taahhütleri kamu
kesimi üzerinde mali açıdan önemli baskılar yaratabilmiĢtir. Nitekim özel
sektörün kamusal alana dâhil olma sürecinin en modern halini temsil
eden KÖO, ödeme garantileri ve hazinece sağlanan garantiler gibi dolaylı
yükümlülüklerin doğrudan yükümlülüklere dönüĢme riskini arttırarak
borç stokuna etki eden önemli bir faktör olmuĢtur.
ÇalıĢmanın teorik temelleri, kamu özel ortaklığı projelerinin
finansmanını kolaylaĢtıracak borç üstlenim taahhütleri ile devletçe
sağlanan diğer garantiler ve kullanım taahhütlerinin, bir yükümlülük
Kamusal yatırımlara özel hukuk sözleĢmelerinin uygulanması ve tahkim modelinin uyarlanması
dolaylı yollardan kamusal borç yükünü artıracak potansiyelleri de bünyesinde barındırmaktadır.
Ayrıca idare hukukunun yerine borçlar hukukunun uygulama sahasını artıracak, tek taraflı fesih
hakkını ortadan kaldıracak, idare ile özel temsilci arasında imzalanan sözleĢmeyi iptal davası
olmaktan çıkaracaktır (Ulusoy, 2001: 19-21).
1
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olarak da ifade edilen kamu borçlanması üzerinde bir baskı yaratabileceği
düĢüncesine dayanmaktadır. Bununla birlikte kamu özel ortaklığı
kapsamında gerçekleĢtirilen projelerin yüksek miktarda sermaye
gerektirmesi ve bunun özellikle geliĢmekte olan ülkelerde dıĢ kaynak
ihtiyacını arttırması da aynı Ģekilde kamu özel ortaklığı yatırımları ve dıĢ
borçlanma iliĢkisinin araĢtırılmasını önemli kılmaktadır. Bu bağlamda
çalıĢmada, yeni mali alan yaratabildiği düĢünülen kamu özel ortaklığı
projelerinin finansmanını kolaylaĢtıracak borç üstlenim taahhütleri gibi
kredi riski taĢıyan dolaylı yükümlülüklerin, ödeme garantilerinin ve
yatırımlar nedeniyle oluĢabilecek dıĢ kaynak ihtiyacının dıĢ borç
yönetimi ile olan iliĢkisi araĢtırılmıĢtır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
KÖO yöntemi, devletin kendisi baĢta olmak üzere kamusal hizmet
alanında yer alan tüm aktörleri ve iĢleyiĢi adeta yeniden tanımlamaktadır.
Devletin alıĢılagelmiĢ kamusal hizmet sunumu içerisindeki rolü, hizmetin
doğrudan sunucusu olmak yerine, kamusal hizmet sunum alanına dâhil
edilen özel sektör temsilcilerin önündeki engelleri kaldırmaya çalıĢan
düzenleyici-denetleyici bir yapıya bürünmüĢtür. Bu durumu, kamusal
alanda kamu özel ortaklıklarının dönüĢtürücü etkisi Ģeklinde tanımlamak
mümkündür (Küçük, 2017: 29). Diğer taraftan özel teĢebbüsün de benzer
Ģekilde kamusal hizmet sunumundaki rolü değiĢerek, kamu idaresi ile
olan iliĢkisi basit mal ve hizmet alımına dayalı arızi iliĢkiden uzun süreli
sözleĢmelerle kamusal alana katılan ve kamusallık ayrıcalığından
yararlanan (düzenlenmiĢ piyasa kurallarına tam olarak bağlı olmama)
imtiyazlı giriĢimlere evrilmiĢtir (Karahanoğulları, 2011: 178-179).
Ġngiltere‘de doğan bu yeni anlayıĢ, klasik Fransız kamu hizmetinden
farklı olarak yatırımların kaynağının bir kısmını kullanıcılardan finanse
etmekte ve risklerin aktif olarak taraflarca paylaĢtırıldığı bir yapıya
bürünmektedir2 (Marty vd., 2006: 3). Ayrıca, ortaklık modelinin ayırt
Ancak bu hususta belirtilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi de riskin aktif paylaĢımı
ilkesinin söylem düzeyinde kalabilme ihtimalidir. Yani sözleĢmeye dayalı yeni kamusal hizmet
sunumunda, özel sektör tarafından üstleneceği belirtilen riskin özünde yine kamu tarafından
üstlendiği ve bu duruma da hazine garantilerinin hukuksal karakter kazandırdığı söylenebilir. Çünkü
riski üstlendiği belirtilen özel teĢebbüsün herhangi bir baĢarısızlığı vuku bulduğunda veya iĢletmeyi
sürdüremeyeceği anlaĢıldığında idarenin özel teĢebbüsü adeta kurtarma mecburiyeti söz konusudur
(Karahanoğulları, 2011: 182). Diğer taraftan 3996 sayılı sayılı kanun çerçevesinde düzenlenmiĢ
bulunan 11 (garantiler) ve 11/A (kredi üstlenimi) maddelerini bu kapsamda değerlendirmek
gerekmektedir. Söz konusu madde metinlerine göre idare sözleşmenin feshedilerek yatırım ve
hizmetin süresinden önce ilgili idare tarafından devralınması hükmünün bulunması hâlinde, yatırım
2
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edici özelliklerinden özel sektörün kamusal mal ve hizmet sunumunda
karar verme sürecine aktif katılımı ve iĢbirliği3 (Forrer vd., 2010: 476) de
üçüncü faktör olarak belirtilebilmektedir.
Ġngiliz ‗private finance initiative‟ (PFI) modelinden türemiĢ KÖO
yöntemi veya tekniği, günümüzde çok daha farklı alt modelleri
bünyesinde barındıran üst (çatı) kavram (Güzelsarı, 2009: 43) niteliğini
kazanmıĢ olsa da tüm dünyada ortak kullanılan bir kavram değildir
(Gürkan, 2014: 5-7). KÖO modelleri, kamusal hizmetlerin
gerçekleĢtirilmesi maksadıyla tesis ve altyapıların iĢletilmesi, finansmanı,
tasarımı, inĢası veya hâlihazırda bir kamusal yatırımın bakımını ve
onarımını, kiralanması, yenilenmesi ve iĢletilmesinde özel teĢebbüsün
dâhil edildiği yöntemlerin kapsamı geniĢletilmiĢ yasal ve kurumsal
Ģeklidir (Güzelsarı, 2012: 30).
KÖO yönteminin kamusal hizmet sunumunda alternatif alt modeller
ile somut bir görünüm kazanması, yöntemin çatı kavram olma
niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bu durum, yönteme kavramsal ve
hukuksal açıdan bilinçli ya da bilinçsiz bir esneklik kazandırmaktadır.
Söz konusu yöntemin, kamuya kıyasla daha az maliyetle üretim yaptığı,
etkili sonuçlar elde ettiği ve alternatifsiz olduğu vurgulansa da, KÖO
yönteminin kusurlarının olduğu ve kamuyu zarara uğratma potansiyeline
sahip olduğu da bir gerçektir (Uğur ve Miynat, 2014: 22). Bu nedenle
örgütsel düĢünmede yeni paradigma kaymalarının tespitinde kamu
yöneticilerinin dikkatini çeken KÖO, kamu maliyesinde meydana
getirdiği dönüĢüm nedeniyle de kamu maliyecilerinin ilgisini çekmeyi
baĢarmıĢtır (Uzun ve Yavilioğlu, 2010: 68). Çünkü KÖO yönteminde
kaçınılmaz olarak, kamu kesimi ve özel teĢebbüs sözleĢme kaynaklı
karĢılıklı borç iliĢkisi altına girmektedirler (Gürkan, 2014: 2). Kendine
özgü söylemiyle KÖO sözleĢmelerindeki bu borçlanmanın bir diğer adı
da risk paylaĢımıdır. Özel sektör tarafından üstlenilmesi beklenen riskler
inĢaat ve iĢletme riski iken kamu tarafından üstlenen risklerin hukuki,
siyasi ve idari risk ile talep riski olduğu söylenebilir (Güzelsarı, 2009:
73). Ancak ilgili idari birim aracılığıyla özel sektöre birtakım garantilerin
ve hizmetlerin gerçekleştirilmiş kısmına tekabül eden yurt dışından sağlanan finansmanın ve varsa
bu finansmanın teminine yönelik türev ürünlerden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere mali
yükümlülüklerin idare tarafından üstlenilmesine… yer verilebilir denilmektedir.
3
Metnin orijinal ifadesi Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir:
„‟The private sector cooperates in both the decision making as to how best to provide a public good
or service and the production and delivery of that good or service, which normally have been the
domain of the public sector‟‟.
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verilmesi ve öngörülemezlik (imprevizyon) teorisine bağlı iĢletme
maliyetlerindeki artıĢın köprü kredilerle finanse edilmesi kuĢkusuz özel
sektör tarafından üstlenilen riskleri minimize etmektedir. Bu yüzden
temelde, riskin özel sektöre devri içi boĢ ve kusurlu bir kavram olarak
değerlendirilebilir (Flinders, 2005: 226). Sistemin Ġngiltere ayağında PFI
yatırımlarının Ġngiltere sağlık yatırımlarını artırdığı (Shaoul vd., 2008:
101) ve risk paylaĢımı söyleminin reelde baĢarısız olduğu belirtilebilir.
KÖO yönteminin eleĢtirilecek yönlerinin yanında kuĢkusuz birtakım
kamusal faydaları da söz konusudur. Projelerin kamu kesimine oranla
daha kısa sürede tamamlanması, uluslararası sermayenin ülkeye
çekilmesi ve ekonominin modernizasyonu baĢlıca faydalar arasında
sayılabilir (ġahin ve Uysal, 2008: 39). Diğer taraftan yatırımların
hızlanması ve hizmet kalitesinin artacağına dair inanç, hizmetlerin
sunumunda siyasi riskin azalması, sorumluluk ve risk paylaĢımı söz
konusu faydaları temsil ederken; ekonomik ve hukuki zararlar da KÖO
yönteminin uygulanmasında karĢılaĢılabilecek ek olumsuz geliĢmeleri
meydana getirmektedir (Gürkan, 2014: 30-40). Çünkü doğru
planlanmamıĢ bir KÖO projesi ve buna bağlı uzun vadeli sözleĢmeler,
kamu bütçesi ve kamuoyu üzerinde fazladan bir yük haline
gelebilmektedir. Bu bağlamda borçlu tarafın sözleĢme metninde
kendisine yüklenilen yükümlülükleri gerçekleĢtirme konusunda
kendisinden beklenen performansı gösterememe durumu olarak
adlandırılan kredi riski; kamu-özel ortaklığı projelerinin finansmanını
kolaylaĢtıracak borç üstlenim taahhütleri, garantiler ve ikraz
sözleĢmelerinden kaynaklanmaktadır (Hazine MüsteĢarlığı Kamu Borç
Yönetim Raporu, 2016: 42). Söz konusu taahhütler, genel olarak
değerlendirildiğinde kamu üzerinde birtakım yükümlülüklerin doğma
ihtimalinden söz edilmektedir. Bu durum, Hazine MüsteĢarlığının 2017
yılı Kamu Borç Yönetimi Raporunda (2017: 33) açık koĢullu
yükümlülük4 Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Ödeme taahhüdü altına giren
birimin söz konusu yükümlülüklerini yerine getir(e)memesi durumunda
baĢlangıçta devletten ödenmesi beklenmeyen (bilanço dıĢı izlenen) söz
konusu borç, devletin ödemesi gereken temel bir yükümlülük haline
gelmekte ve bir kredi riski yaratmaktadır (Çolpan Nart, 2015: 79). Kredi
riski olarak tanımlanan söz konusu yükümlülükler, kamu üzerinde bir
… Koşullu yükümlülükler, mevzuat veya sözleşme gibi hukuki niteliği olan bir metinde ya da açık
politika taahhütlerinde kamuyu doğrudan yükümlü kılan ifadelerden kaynaklanması halinde “açık
koşullu yükümlülük‖… Ģeklinde tanımlanarak, KÖO sözleĢmelerinden kaynaklı yükümlülükler açık
koĢullu olarak değerlendirilmiĢtir (Hazine MüsteĢarlığı Kamu Borç Yönetimi Raporu, 2017: 33).
4
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borç çevirme riskine de dönüĢebilmektedir. Borç kısır döngüsüne neden
olabilecek tüm bu geliĢmeler, gelecekte devletin temel yükümlülüklerini
yerine getirmemesi sonucunu doğurabilmektedir (Köstekçi, 2019: 78-79).
3. LĠTERATÜR ÖZETĠ
Kamu için bir tedarik yöntemi olmaktan çok bütçe sınırlılıklarını
aĢmak amacıyla bir yöntem olarak kullanılan kamu özel ortaklığı
modelleri (Mühlenkamp, 2014: 24), yerel ve merkezi yönetim birimleri
üzerinde gizil borç yükü riski oluĢumuna neden olmaktadır. Bu yüzden
KÖO modelleri ile gerçekleĢtirilmiĢ bir uygulamanın kamu bütçesi
üzerindeki baskıyı azaltması pek mümkün görünmemektedir. Nitekim
Hodge ve Greve (2007: 552), özel finansmanın KÖO sözleĢmeleri
aracılığıyla kamusal altyapı yatırımlarına dahil edilmesini, hükümetlere
altyapı yatırımları konusunda mega kredi kartları kullanma hakkının
verilmesine benzetmiĢlerdir. Bu bağlamda borçların uzun döneme
yayılması, kamusal altyapı yatırımlarının dıĢ kaynaklı finansman ve
kredilerle yürütülmesi Hogde ve Greve‘in savlarını desteklemektedir.
Ancak, Moody‘s tarafından gerçekleĢtirilen bir araĢtırma raporu bu
durumun aksini iddia etmekte ve kamu özel ortaklığının borçlanma
üzerindeki etkisinin sınırlı düzeyde kaldığını belirtmektedir (Russ, 2016).
Yeni kamusal hizmet sunum anlayıĢının bir yöntemi olan KÖO
yöntemi ve bu yöntemin yarattığı finansman gereksinimi ile bu
projelerden kaynaklı risklerin yarattığı yükümlülüklerin mali ve
ekonomik anlamda değerlendirilmesini konu edinen birçok teorik çalıĢma
yapılmıĢtır. Teorik düzeyde kamu özel sektör ortaklığının mali
değerlendirmesini yapan çalıĢmalara bakıldığında; kimi çalıĢmalar kamu
özel ortaklığının borçlanma üzerinde bir baskı yarattığını, buna karĢın
kimi çalıĢmalar ise kamu özel ortaklığı uygulamalarının borçlanma
üzerindeki etkisinin sınırlı düzeyde kaldığını iddia etmektedir. Ancak
teorik çerçevede KÖO yönteminin mali değerlendirilmesi yapılmasına
rağmen, KÖO yatırımlarının dıĢ borçlanma üzerindeki etkisini analiz
eden ampirik çalıĢmaların mevcut olmadığı görülmüĢtür. Bu nedenle
çalıĢmada, literatürdeki boĢluğu doldurmak ve bu alanda yapılacak
çalıĢmalar için literatür desteği sağlamak amacıyla KÖO yatırımları ve
dıĢ borçlanma iliĢkisi ampirik olarak analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmamızla ilgili
literatür çalıĢmaları mevut olmadığından, KÖO yatırımlarının dıĢ
borçlanma ile olan iliĢkisi, kamu yatırımları ve özel sektör yatırımları
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olarak ayrı ayrı ele alınacak ve bu değiĢkenlerin dıĢ borçlanma ile olan
iliĢkisini analiz eden literatür çalıĢmalarına yer verilecektir.
Deshpande (1997), Latin Amerika, Asya ve Afrika‘dan olmak üzere
toplam 13 ülke verilerini kullanarak 1971-1991 dönemi için yaptığı
çalıĢmada, yatırım ve dıĢ borç iliĢkisini incelemiĢtir. AraĢtırma
sonuçlarının iki ayrı dönem olarak ele alındığı çalıĢmada; 1971-1983
dönemi için yatırımlar ile dıĢ borçlar arasında pozitif, 1984-1991 dönemi
için ise yatırımlar ile dıĢ borçlar arasında negatif bir iliĢkinin olduğu
sonucu elde edilmiĢtir.
Clements vd. (2003), 1970-1999 dönemini baz alarak 55 düĢük gelirli
ülke için yaptıkları çalıĢmada, borç ve yatırım iliĢkisini incelemiĢlerdir.
ÇalıĢma sonuçları, borç servis ödemelerinde meydana gelen bir puanlık
artıĢın, kamu yatırımlarını 0.2 puan düzeyinde azalttığını göstermiĢtir.
Javed ve ġahinöz (2005), 1983-2002 dönemine iliĢkin veriler ile
Türkiye için yaptıkları çalıĢmada, yatırım ve dıĢ borç arasındaki iliĢkiyi
analiz etmiĢlerdir. Analizden elde edilen bulgular, yatırımların dıĢ borç
stoku artıĢlarından olumsuz etkilendiğine iĢaret etmiĢtir.
Lora (2007) tarafından 1987-2001 dönemi baz alınarak yedi Latin
Amerika Ülkesi için yapılan panel veri analizi sonuçları, yüksek kamu
altyapı yatırımlarının dıĢ borç artıĢları ile iliĢkili olduğunu göstermiĢtir.
Eboigbe ve Idolor (2013) Nijerya‘da 1980-2010 yıllarına iliĢkin
veriler ile yaptıkları çalıĢmada, kamu sektörü yatırımları ve dıĢ
borçlanma iliĢkisini incelemiĢlerdir. Zaman serileri analiz sonuçlarına
göre, kamu sektörü yatırımları ile dıĢ borçlanma arasında pozitif bir
iliĢkinin varlığı tespit edilmiĢtir.
Karatay Gögül (2016) yaptığı çalıĢmada, Türkiye‘nin 1998-2014
yılları arasındaki verileri kullanarak kısa ve uzun vadeli dıĢ borçların özel
sektör yatırımları ile olan iliĢkisini araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmada kısa ve uzun
vadeli dıĢ borcun özel sektör yatırım harcamalarını arttırdığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
4. EKONOMETRĠK YÖNTEM VE VERĠ SETĠ
ÇalıĢmada ekonometrik yöntem, zaman serileri analizine
dayanmaktadır. Zaman serileri analizinde model tahminleri, iki amaçla
yapılmaktadır. Söz konusu amaçlar, geleceğe yönelik tahminlerin
yapılması ve bir teorisinin test edilmesidir. Bu anlamda zaman serileri
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analizi, ekonomi teorilerinin araĢtırılması ve politika önerilerinin
geliĢtirilmesi amacıyla yaygın bir Ģekilde kullanılabilmektedir (Mert ve
Çağlar, 2019: 344). ÇalıĢmada Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi
kullanılmıĢtır. Toda-Yamamoto nedensellik analizinde seriler, durağanlık
derecesine bağlı olmaksızın analize dâhil edilmektedir (Çil Yavuz, 2006:
169). Diğer bir ifade ile Toda-Yamamoto testinde ilgili değiĢkenlerin
birim kök içermesi durumunda dahi bu değiĢkenlerin seviye değerleri
kullanılarak analizler yapılabilmektedir (Mert ve Çağlar: 2019: 344).
1986-2017 dönemini kapsayan bu çalıĢmada, Türkiye‘de KÖO
yöntemine dayalı yatırım tutarları ile dıĢ borçlanma arasındaki iliĢki
incelenmiĢtir. Analizde kamu özel ortaklığı yatırım tutarları ve dıĢ borç
stoku değiĢkenlerinin GSYH içindeki payları kullanılmıĢtır. AraĢtırmada
kullanılan veriler, CumhurbaĢkanlığı Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı‘ndan
alınmıĢtır. Yıllık verilerin kullanıldığı çalıĢmada nedensellik analizinden
önce serilerin durağanlıklarını sınamak amacıyla Augmented DikleyFuller (ADF) ve Phillips-Peron (PP) birim kök testleri uygulanmıĢtır.
5. UYGULAMA SONUÇLARI VE DEĞERLENDĠRME
Zaman serilerinde nedensellik analizi için öncelikle serilerin birim kök
sınamalarına tabi tutulması gerekmektedir. Bu anlamda nedensellik
iliĢkisine bakılacak serilerin maksimum bütünleĢme dereceleri, birim kök
testleri yardımıyla belirlenmektedir. ÇalıĢmada kullanılan ADF birim kök
testi için sırasıyla sabitsiz ve trend
siz, sabitli, sabitli ve trendli
modellere ait regresyon denklemleri ve test sonuçları aĢağıdaki Ģekilde
verilmiĢtir.
p

Yt   Yt 1    j Yt  j   t

(1)

j 1

p

Yt     Yt 1    j Yt  j   t

(2)

j 1

p

Yt     t   Yt 1    j Yt  j   t

(3)

j 1

Bağımlı değiĢkenin gecikmeli değerleri, baĢlangıçtaki Dickey-Fuller
(DF) denklemlerine ekstra terim olarak eklenmeleri sonucunda ArtırılmıĢ
Dickey-Fuller (ADF) denklemleri elde edilmektedir. Bu yaklaĢım
sonucunda kalıntılardaki otokorelasyon sorunu ortadan kaldırılmıĢ
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olacaktır. Birim kök testi uygulamak için kullanılacak bir denklemde
gecikme sayısı olan p‟nin ne olacağını belirlemek için genelde Akaike
bilgi kriteri (AIC) ve Schwarz bilgi kriteri (SIC) kullanılır (Sevüktekin ve
Çınar, 2014: 336). Bu doğrultuda ADF (1979, 1981) testinin hipotezleri
aĢağıdaki gibi kurulmaktadır.

H 0 :   0,

Seri birim köklüdür,

H1 :   0,

Seri durağandır.

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları
DeğiĢkenler
Sabitli Model

Sabitli ve Trendli Model

KÖSY

-4.802695 [0]
(0.0005)*

-5.658721 [0]
(0.0003)*

DIŞ BORÇLAR

2.417804 [0]
(0.9999)

-0.974516 [0]
(0.9333)

∆DIŞ BORÇLAR

-3.595840 [0]
(0.0120)**

-5.320364 [0]
(0.0010)*

Not: Parantez içerisindeki değerler olasılık değerlerini ve * ile **
sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyine göre serinin durağanlığı
göstermektedir. KöĢeli parantez içerisindeki değerler ise Schwarz bilgi
kriterine göre hesaplanan uygun gecikme uzunluklarını göstermektedir.
Tablo 1‘de verilen ADF birim kök testi sonuçlarına göre, KÖSY
serisinin düzey değerlerinde durağan olduğu, DIŞ BORÇLAR serisinin ise
birinci mertebeden fark değerlerinde durağan olduğu tespit edilmiĢtir.
DF testi, hata terimlerinin istatistiki olarak birbirlerinden bağımsız ve
sabit bir varyansa sahip olduğunu varsaymaktadır. Diğer bir ifade ile hata
terimleri arasında otokorelasyon görünmez. Ancak birçok zaman serisinin
zayıf bağımlı ve heterojen dağılımlı hata terimlerine sahip oldukları
gözlenmiĢtir. Buradan hareketle Phillips (1987) ve Phillips-Peron (1988),
hata terimleri arasında otokorelasyon olabileceği düĢüncesiyle PP testini
geliĢtirmiĢlerdir. Bu test ile her bir ADF testine gelen parametrik olmayan
testler elde edilmektedir (Yıldız Bozkurt, 2013: 43). DF testinin
kullandığı tüm kritik değerleri kullanan PP testinin hipotezleri, standart
DF testinde olduğu gibi oluĢturulmakta ve test edilmektedir (Mert ve
Çağlar, 2019: 101). Bu çerçevede PP (1988) testinin hipotezleri
aĢağıdaki gibi kurulmaktadır.
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H 0 :   0,

Seri birim köklüdür,

H1 :   0,

Seri durağandır.

Tablo 2. PP Birim Kök Testi Sonuçları
DeğiĢkenler
Sabitli Model

Sabitli ve Trendli Model

KÖSY

-4.911978 [4]
(0.0004)*

-5.677379 [2]
(0.0003)*

DIŞ BORÇLAR

5.967823 [30]
(1.0000)

-0.369351 [30]
(0.9844)

∆DIŞ BORÇLAR

-3.730080 [7]
(0.0086)*

-6.015057 [17]
(0.0001)*

Not: Parantez içerisindeki değerler olasılık değerlerini ve * %1
anlamlılık düzeyine göre serinin durağanlığı göstermektedir. KöĢeli
parantez içerisindeki değerler ise Bandwidth değerlerini göstermektedir.
Tablo 2‘de verilen PP birim kök testi sonuçlarına göre, KÖSY serisinin
düzey değerlerinde durağan olduğu, DIŞ BORÇLAR serisinin ise birinci
mertebeden fark değerlerinde durağan olduğu tespit edilmiĢtir.
Toda-Yamamoto nedensellik yaklaĢımında, öncellikle VAR modelin
uygun gecikme uzunluğu ( k ) ve modele alınacak değiĢkenlerin
maksimum bütünleĢme mertebelerinin (d max ) belirlenmesi büyük önem
taĢımaktadır (Doğan, 2017: 24). Çünkü nedensellik analizinin baĢarısı, bu
iki göstergenin doğru belirlenmesine bağlıdır (Mert ve Çağlar, 2019:
345). ÇalıĢmada d max  1 ve k  1 olarak bulunmuĢtur. Bu iki değer
tespit edildikten sonra (k  d max  2) boyutunda bir VAR(2) modeli
kurularak, Toda-Yamamoto nedensellik test istatistiği hesaplanmaktadır.
Bu test için aĢağıdaki VAR modeli dikkate alınmaktadır.
k

k

k  d max

i 1

i 1

i  k 1

DIŞBORÇt  10  1i KÖSYt i   1i DIŞBORÇt i 



k

k

k  d max

i 1

i 1

i  k 1

KÖSYt   20   2i KÖSYt i    2i DIŞBORÇt i 



1i KÖSYt i 

 2i KÖSYt i 

k  d max



i  k 1

k  d max



i  k 1

1i DIŞBORÇt i  u1t

(4)

2i DIŞBORÇt i  u2t

KÖSY, DIŞBORÇ‘un nedeni olup olmadığını belirlemek için
yukarıdaki modelin (4) denkleminde yer alan 1i  0 sıfır hipotezi, Wald
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testiyle sınanarak test edilmektedir. Burada sıfır hipotezi reddedildiğinde
KÖSY‘nın DIŞBORÇ‘un nedeni olduğu kabul edilmektedir. Bir sonraki
 2i  0 sıfır hipotezi, DIŞBORÇ‘un
modelin (5) denkleminde ise
KÖSY‘nın nedenidir
sınanmaktadır.

Ģeklinde

kurulan

alternatif

Tablo 3. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
Nedensellik
Gecikme
Ki-kare
Yönü
uzunluğu
Test
Ġstatistiği
6.057429
KÖSY  DIŞBORÇ
k  1  (d  1)  2

 

DIŞBORÇ  KÖSY

hipoteze

karĢı

Olasılık
değeri
0.0484*

max

 k  1  (dmax  1)  2

7.978390

0.0184*

Not: * %5 anlamlılık düzeyine göre nedenselliği göstermektedir.
k  1 uygun gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre
belirlenmiĢtir.
Toda-Yamamoto yaklaĢımına bakıldığında, (4) denklemde yer alan
tahmin sonuçlarına göre KÖSY‟nın DIŞBORÇ‟un nedeni olmadığına ve
(5) denklemde ise DIŞBORÇ‟un KÖSY‟nın nedeni olmadığına iliĢkin
temel hipotezlerin reddedildiği görülmüĢtür. Dolayısıyla Tablo 3‘teki
Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre, 1986-2017 dönemini
kapsayan dönem için Türkiye‘de KÖSY ve DIŞBORÇ değiĢkenleri
arasında % 5 anlamlılık düzeyinde iki yönlü bir nedensellik iliĢkisinin
olduğu bulunmuĢtur. Bu sonuç, kamu özel ortaklığı yatırımlarının dıĢ
borçlanma üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve artan kamu özel
ortaklığı yatırımlarının dıĢ borçlanma ihtiyacında belirleyici olduğunu
göstermiĢtir.
6. SONUÇ
Kamu özel ortaklığı projelerinin finansmanını kolaylaĢtıracak borç
üstlenim taahhütleri, kullanım taahhütleri, devletçe sağlanan diğer
garantiler ile ortaklık kapsamında gerçekleĢtirilen ve yüksek miktarda
sermaye gerektiren kamu özel ortaklığı yatırımları ve dıĢ borçlanma
iliĢkisi, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu önem
dolayısıyla çalıĢmada, yeni mali alan yaratabildiği düĢünülen kamu özel
ortaklığı projelerine iliĢkin yatırımların dıĢ borç yönetimi ile olan iliĢkisi
nedensellik analizi yardımıyla incelenmiĢtir. Türkiye için 1986-2017
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dönemi baz alınarak yapılan Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi
sonuçlarına göre, kamu özel ortaklığı yatırımları ile dıĢ borçlanma
arasında iki yönlü bir nedensellik iliĢkisi bulunmuĢtur. ÇalıĢmanın
ampirik sonuçları, Deshpande (1997), Javed ve ġahinöz (2005), Lora
(2007) ve Karatay Gögül (2016)‘ün çalıĢmalarından elde edilen bulguları
destekler niteliktedir.
ÇalıĢmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, kamu özel
sektör ortaklığı yatırımlarının dıĢ borçlanmayı etkilediği ve dıĢ
borçlanmanın da aynı Ģekilde kamu özel ortaklığı yatırımlarını etkilediği
söylenebilir. Kamu özel ortaklığı yatırımları dıĢ borçlanmanın nedeni
olduğundan, öncelikle finansman riskinin azaltılması adına sözleĢmelere
eklenen ödeme garantileri ve talep garantileri ile kamu özel ortaklığı
projelerine finansman sağlanması amacıyla hazinece verilen garantiler
gibi kredi risk kaynakları kamu tarafından sürekli izlenmelidir. Bununla
birlikte kredi ve garanti verilen kuruluĢların mali ve finansal yapıları
büyük bir titizlikle incelenmeli ve sonuçlar yetkili otoritelere
raporlanmalıdır. SözleĢmelerin mali, fiziki ve beĢeri sermaye yeterliliğine
sahip özel sektör birimleriyle yapılması için büyük bir titizlikle
çalıĢılmalıdır. Özellikle ahlaki tehlike riskinin azaltılması amacıyla
sorumluluklar belirlenmeli ve hesap verilebilirlik tesis edilmelidir. Diğer
yandan, milli gelirin kamu özel ortaklığı kapsamındaki yatırımlardan
olumlu etkilenmesi için elde edilen kaynakların etkin ve verimli
kullanılması sağlanmalıdır.
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GĠRĠġ
Sivil toplum kuruluĢları (STK‘lar), devletin ortaya koyduğu karar ve
eylemlerinin sivil olarak denetlenmesinde ve sivil vatandaĢların da
sorumluluk ve katılımcılık bilincinin artmasında (Babaoğlu, 2013) önemli
görevler üstlenmektedirler. Hem ekonomik hem de siyasal liberalizmin
Ģekillendirdiği modern devlet ile birlikte kamu yönetimi gündeminde
daha önemli hale gelen STK‘ların, özellikle batı devletlerindeki geliĢme
motivasyonunun ardında ulus devlet yapıları ile sosyal devlet anlayıĢı
görülmektedir (Demiral, 2007). Söz konusu STK‘lar genel olarak kendi
üyelerine belirli bir amaç doğrultusunda hizmet sağlayan STK‘lar olarak
ortaya çıkabileceği gibi, diğer yandan gönüllü olarak tüm kamuya açık ve
kamunun hizmetine adanmıĢ STK‘lar olarak ortaya çıkabileceklerdir
(Gunn, 2004: 3). STK‘ların günümüz koĢullarında öne çıkan üç temel
özelliğinden söz etmek mümkün olacaktır. Ġlk olarak STK‘lar, belirli
müĢterek çıkarlar etrafında ve sivil toplum tarafından oluĢturulurlar.
Ġkinci olarak ise STK‘lar sivil toplum birlikteliğinin bir yansıması olarak,
küreselleĢme kavramı ve süreci ile de yakından ilgilidir. Son olarak, bu
yapılar henüz halk nezdinde tam belirli ve açık kavramsal niteliğe sahip
olmadığından, adeta kamu idarelerinin birer alternatifi olarak görülmekte
ve bu nedenle karĢı tepki almaktadırlar. Dolayısıyla genel olarak halkın
algısındaki imajları kötüdür.
Dünya Bankası‘nın tanımına göre STK‘lar, sosyal refah ve barıĢı
sağlamak için aktivitelerde bulunan, yoksulların ortak çıkarlarını
koruyan, çevreyi koruyan, sosyal hizmetlerin en temel olanlarını halka
sağlamaya çalıĢan ve toplumsal geliĢmeye katkıda bulunan yapılardır.
Daha geniĢ kapsamdaki tanımıyla, STK‘lar bir ülkede devlet ve kamu
kurumlarının dıĢındaki kar amacı gütmeyen tüm örgütler olarak
nitelendirilebileceklerdir. STK‘ların temel özellikleri toplum için
çalıĢmaları, gönüllülük esasına dayanmaları ve en önemlisi ise kâr amacı
gütmemeleridir. Onun için birçok defa hükümet dıĢı kurumlar (Nongovernmental Organization – NGO) ve kâr amacı gütmeyen kurumlar
(Non-profit Organization –
NPO) olarak iki benzer anlamı ifade
edecek Ģekilde kullanılmaktadır (Malena, 1995: 13). Her ne kadar kar
amacı gütmüyor olsalar da özellikle günümüzde STK‘lar hem yapısal
hem de maddi olarak çok büyük yapılar haline gelmiĢlerdir. STK‘ların bu
geliĢimi, onların üzerinde olan dikkatleri daha da artırmıĢ ve onları birer
akademik inceleme konusu haline getirmiĢlerdir.
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Sivil Toplum KuruluĢları (STK‘lar), günümüze kadar olan süreç
içinde değiĢen rollerinden önce, daha çok sosyal yardım konusunu
kendilerine görev edinmiĢlerdir. Ortaya çıktıkları dönemlerde, ihtiyaç
sahibi ülkelere gıda temini konusunda, sosyal sorumluluk projelerini
üstlenen kuruluĢlar olarak faaliyette bulunuyorlardı. Bunu elden yardım
toplayarak,
ihtiyaç
sahibi
ülke
ve
bölgelere
ulaĢtırarak
gerçekleĢtiriyorlardı. Günümüzde de bu faaliyeti sürdüren STK‘lar
bulunmaktadır. Ancak bu kuruluĢlar son dönemlerde, yardımları nakit
olarak toplamakta ve ihtiyaç sahibi yerlerde, yerinden temin yaparak
sağlamaktadırlar.
Büyüyen mali kaynakları ve örgütsel üye sayılarıyla STK‘lar,
günümüzde önemli, bir o kadar da muallak bir iĢlev alanına ulaĢmıĢlardır.
Son yıllarda dünya ekonomik hacminde 10 milyar doların üzerinde paya
ulaĢan STK‘lar ekonomik bir aktör olarak ta önem kazanmıĢlardır.
Gelirlerini ise üyelerden ve piyasalarda yer alan çeĢitli iĢletmelerinden
sağlayarak, gelir dağılımındaki dengesizliğin giderilmesinde yardımcı
görev üstlenmiĢlerdir. STK‘ların amaç olarak insancıl bir çerçevede mi
yoksa büyüme eğilimli ve insanı araç olarak gören bir çizgide mi
oldukları tartıĢmaya açık bir konudur. Ancak günümüzde genel kanı,
STK‘ların kalkınmada ve demokratikleĢme de, devlete yardımcı bir aktör
olarak var olduklarıdır.
STK‘ların toplum içindeki iĢlevlerini anlamak da, onların hesap
verebilirliklerinin hangi alanlarda ve hangi yönlerden sorgulanması
gerektiğine ıĢık tutacaktır. Bu bağlamda STK‘ların görevlerine değinecek
olursak; ilk olarak yerel STK‘lar bulundukları bölgenin yerel dinamikleri
ve potansiyellerine hakim olurlar. Kendi örgüt faaliyet alanlarında, kendi
yaĢamlarını sürdürebilmek için çalıĢmalarda bulunurlar. Bu özelliğiyle
STK‘lar dolaylı olarak bir danıĢmanlık görevi yapmaktadır. STK‘ların
önemli iĢlevlerinden biri de, doğal kaynaklara, tarihi ve kültürel miraslara
karĢı duyarlı bir Ģekilde bir takım protesto ve bilgilendirmede bulunup,
toplumda ilgi uyandırmalarıdır. Bu anlamda kurulan birçok Ulusal (Tema
vb.) ve Ulusüstü (Greenpeace vb.) STK bulunmaktadır. Bunların dıĢında
STK‘lar ilk çıkıĢ noktaları olan ―Yoksullukla Mücadele‖ kapsamında da
birçok iĢleve sahiptir. Eğitim, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma
alanında da çok sayıda STK topluma karĢı hizmet yürütmektedir.
Ayrıca ekonomi ve devlet için sürdürülebilir kalkınmada da STK‘ların
büyük rolü vardır. Sürdürülebilir kalkınmanın temel sorunlarının baĢında,
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bölgesel geliĢmiĢlik farkları ve gelirdeki dağılım adaletsizliği konuları
gelmektedir. Devlet dıĢında, bir kontrol ve sorgulama odağı olarak
STK‘lar bu anlamda teĢvik edici, zorlayıcı ve denetleyici bir rol
üstlenmektelerdir.
Günümüzde artık olmayan bir kurum olan Devlet Planlama
TeĢkilatının raporlarına göre, ülkenin bölgesel olarak geliĢmesinde rol
oynayan faktörlerin henüz yeni olması, buna artı olarak kurumların
koordinasyonu konusunda mevzuatın yeterince detaylı hale
gelmemesinden kaynaklanan kurumlar arası iletiĢim sınırlılığının varlığı,
gelecek odaklı stratejilerin belirlenmesini zorlaĢtırmaktadır. Diğer
yandan, bölgesel geliĢme ve kalkınmada rol alan kamu ve özel sektör
aktörlerinin dıĢında STK‘ların ve ilgili yerel aktörlerin bölgesel geliĢim
ve kalkınma sorunlarına çözüm aramaya, politika üretmeye ve diğer
aktörlerle iĢbirliğine istekli olmaları, STK‘lar açısından olumlu konular
olarak ele alınabilecektir (DPT, 2006). Bu bağlamda, STK‘ların devlet
otoritesinden ayrı bir konumda, halkın bakıĢ açısından, yerel yönetim ve
kalkınma politikalarına etkileri, devlet tarafından da olumlu
görülmektedir. Halka ulaĢmada ve dolayısıyla demokratik bir toplum
sürecinde STK‘ların olumlu bir rol oynadığı görülmektedir.
Bu çalıĢma, hesap verebilirlik kavramına sivil toplum kuruluĢları
üzerinden bir yaklaĢım gerçekleĢtirmektedir. Bir yönüyle STK‘ların
hesap verebilirliklerinin sorgulanması konusuna değinirken, bir yönüyle
de Türkiye‘de lisansüstü eğitiminin birer ürünü olarak ortaya çıkan
tezlerde, konuya iliĢkin izler aramaktadır. Bu doğrultuda çalıĢmanın ilk
bölümünde STK‘lar ve hesap verebilirlik kavramı üzerine, ilgili literatür
temelinde yorumsamacı açıklamalara yer verilmiĢtir. ÇalıĢmanın diğer
kısmında ise nitel bir araĢtırmaya yer verilmiĢtir. Söz konusu araĢtırmada
Türkiye‘de hesap verebilirlik konusunda yazılan lisansüstü tezler
yazıldıkları alanlar bazında taranmıĢtır. STK‘ların hesap verebilirliği
konusu özellikle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yazılan
tezlerde aranmıĢtır. ÇalıĢmanın sonuç bölümünde ise STK‘ların hesap
verebilirliği konusu üzerine genel ve yapılan araĢtırma özelinde ortaya
çıkan sonuçlara yer verilmiĢtir.
Hesap verebilirlik Kavramı
Post-modern yönetim anlayıĢlarının bir uzantısı olarak ortaya çıkan
hesap verebilirlik, demokratik yönetim sistemlerinin odağında yer alan
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bir kavram olarak kamusal güç ve yetkiler ile bunları kullanan kiĢilerin
bu kullanımda halka karĢı sorumlu olmalarını nitelemektedir. Kavramın
net tanımının, tanımının sınırlarının ve içeriğinin belirli olmamasının
yanında bu kavramın içerdiği bir takım ilkelerden söz edilebilecektir. Bu
ilkeler, demokratik yönetim, dürüstlük, eĢitlik, etkinlik ve saydamlıktır
(Bovens, 2007: 449). ―BaĢka bir açıdan hesap verebilirlik kavramına
bakacak olursak; kendilerine kaynak, yetki ve güç verilenlerin, bunları ne
zaman, nerede, neden ve nasıl kullandıklarına ve bu kullanım sayesinde
ne tür sonuçların elde edildiğine, hangi etkilerin yaratıldığına, temel
hedeflere ne derecede ulaĢılabildiğine dair bilgi verme ve açıklama
yapma görev ve sürecidir‖ (Acar, 2009).
Bu ve diğer genel tanımlara baktığımızda, hesap verebilirliği daha iyi
anlayabilmek için hesap verebilirlik iliĢkisinde üç soruyu sorgulamamız
gerekir; kime, neden ve nasıl bir hesap verebilirlik? Birinci soru, hesap
verebilirliğin yöneylem olarak hangi otoriteye karĢı olacağını
sorgulamaktadır. Ġkinci soru ise standartlarla ilgilidir. Belirlenen bir
performans standardını baz alarak yapılacak bir hesap verebilirlikte, bu
standartların ne olacağını sorgulamaktadır. Üçüncü soru ise; sunulacak
raporlamanın Ģeklinin ve sunma usulünün nasıl olacağını
sorgulamaktadır.
Hesap verebilirlik kavramı, demokrasi anlayıĢının temellerini
oluĢturan kavramlardan biridir. Demokratik toplum düzeni ve çağdaĢ
yönetim anlayıĢlarının gerekliliği olan Ģeffaflık, sorumluluk
kavramlarıyla yakından iliĢkilidir. Demokratik toplumlarda, halk
yönetimde katılımcı bir durumdadır. Yönetimin politikaları ve
performanslarıyla ilgilidir. Yönetim de, halk ve diğer aktörleri yönetime
katarak, kendi sorumluluğunu onlara da paylaĢtırmaktadır. Bu ortamda,
yönetim kademelerinde sorumluluk anlayıĢı varken, halkta da sorgulayıcı
bir tutum vardır. Geleneksel yönetimde, hesap verebilirlik kurum içi
hiyerarĢide ve dikey bir Ģekilde seyrederken, demokratik toplum
düzeninde yatay bir Ģekil almaya baĢlamıĢtır. Bunun nedeni, halkın
politika uygulama süreçlerindeki denetimden çok çıktı ve sonuçlarla
ilgilenmesi ve bu yönde bir hesap verebilirlik anlayıĢına daha çok önem
vermesidir.
Hesap verebilirlik yalnızca özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları
değil, aynı zamanda kamu kurumlarını da içine alan bir kavramdır. Aynı
zamanda kontrol kavramıyla da yakından iliĢkili bir kavramdır. Kontrol,
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genel olarak faaliyetlerin öncesinde ve/veya sonrasında yapılan
incelemeyi ifade eden bir kavramdır ve kavramın kamu örgütlerinde daha
sık kullanıldığı düĢünülmektedir (Taner, 2012: 32). Burada sözü geçen
kontrol kavramı, faaliyetlerin öncesi ya da sonrasında devreye girebildiği
gibi, faaliyet sürecindeki aĢamalarda da görülebilmektedir. Ancak
bahsedildiği üzere, dıĢarıdan gelen bir etkileĢimden çok, kurum içi
iĢleyiĢlerde, iç dinamikler ve aktörler ile kendini göstermektedir. Kamuda
değiĢen yönetim anlayıĢı ve neticesinde ortaya çıkan Yeni Kamu
ĠĢletmeciliği anlayıĢı ile birlikte klasik anlayıĢta kabul gören sınırlı hesap
verebilirlik fonksiyonu da rafa kalkmaya baĢlamıĢtır. Zira klasik anlayıĢta
bürokratlara, halka karĢı hesap verebilirlik yönünden çok sorumluluk
yüklenmemekteydi. BaĢat sorumlular Bakanlar ve BaĢbakandı (Ģimdi
CumhurbaĢkanı). Yeni Kamu ĠĢletmeciliği anlayıĢında ise alt, orta ve üst
düzey bürokratların dahi çeĢitli mekanizmalar ile hesap verebilirliği söz
konusu olabilmektedir. Buna bağlı olarak, yeni yöneticilik anlayıĢında
kamudaki yöneticiler ya da bürokratlar artık karar alma sürecini yalnızca
politikacı ile paylaĢan kiĢiler değildir. Bunlar aynı zamanda herhangi bir
hizmet programının teknik yöneticileri sayılmaktadır.
Hesap verebilirlik kavramı farklı boyutlarıyla, daha geniĢ alanlarda
ihtiyaç duyulan bir kontrol mekanizması haline gelmiĢtir. ÇalıĢmanın
giriĢ bölümünde değinilen, geliĢen sivil toplum anlayıĢı ve onun sonucu
olarak ortaya çıkan STK‘ların yönetiĢim alanındaki yerlerinin ve
nüfuzlarının artmasıyla birlikte, bu kuruluĢların hesap verebilirliği de
sorgulanmaya baĢlamıĢtır. Ayrıca STK‘ların hesap verebilirliği konusu
temelde, bu kuruluĢların meĢruiyeti üzerine düĢünmeyi de içinde
barındırmaktadır. Bu noktada, STK‘lar ve bu kuruluĢlarının meĢruiyetine
iliĢkin genel bir algı yakalamak üzere onlara sorgulayıcı bir bakıĢ
açısından bakmak yararlı olacaktır.
Sivil Toplum KuruluĢlarının Hesap verebilirliği
Dünya‘da ve Türkiye‘de Sivil Toplum KuruluĢlarına (STK‘lar) dair
yürütülen akademik çalıĢmalar ve politik tartıĢmalar sayı, çeĢitlilik ve
karmaĢıklık bakımından giderek yükselen bir seyir izlemektedir. Bu
bağlamda öne çıkan konulardan birisi, sivil toplumun ve sivil toplum
örgütlerinin devletin ve toplumun demokratikleĢmesi yönündeki mevcut,
olası rol ve iĢlevlerinin sorgulanmasıdır. Ancak yakın zamanlara kadar
sivil toplum-demokrasi iliĢkisinin farklı boyutlarını teorik ve pratik
açılardan ele alan incelemelerin genellikle ihmal ettiği hususlar arasında
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STK‘ların meĢruiyetleri ve hesap verebilirlikleri de bulunmaktadır. BaĢka
bir deyiĢle, devleti oluĢturan kiĢi, küme ve kurumların siyasi ve idari
alanlardaki güç, kaynak ve yetki kullanımının meĢru çerçevede
sınırlandırılması, saydamlığının sağlanması ve hesabının sorulması
yönünden kendilerine önemli bir görev atfedilen STK‘ların, benzer bir
sorgulama sürecine bizzat davet edilmeleri/tabi kılınmaları sürpriz bir
durum olarak algılanmamalıdır (Acar, 2017).
STK‘ların hesap verebilirlik boyutlarını farklı Ģekillerde düĢünebiliriz.
Ġlk bakıĢta öncelikli hesap verebilirlik beklentisinin STK‘ların finansman
kaynakları ve giderlerinin üzerinde olacağı düĢünülebilir. Bu boyuttan
bakıldığında, kuruluĢların gelir kaynağının üyelerden, gönüllülerden, bir
takım dıĢ kaynaklardan ya da ulusal - uluslararası düzlemde yapılan
çeĢitli etkinliklerden sağlandığı söylenebilir. Bu bağlamda gelirlerin, ilgili
kuruluĢun amaçları doğrultusunda mı yoksa farklı yönler de mi kullandığı
sorgulanabilir.
Diğer bir bakıĢ açısında ise, bu kuruluĢların kendi taahhüt ettikleri
görev ve sorumlulukları ne ölçüde gerçekleĢtiği sorgulanmalıdır. Bu
konuda hesap verebilirlik açısından, STK‘ların düzenledikleri dönemsel
―Faaliyet Raporları‖ belirleyici ve yerine göre aklayıcı nitelik taĢıyabilir.
Bu faaliyet raporlarının, devlete karĢı sorumluluğuna STK olarak
dernekler örneğiyle göz atacak olursak, 5253 numaralı Dernekler
Kanunu‘nun 19. Maddesi Ģu Ģekildedir:
“Madde 19- Dernekler, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini,
gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri
beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare
amirliğine
vermekle
yükümlüdürler.
Beyannamenin
düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte
düzenlenir.
Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde
gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun
olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare
amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk
kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve
mülkî idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai saatleri
içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmidört saat önce
derneklere bildirilir.
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Denetim sırasında görevli memurlar tarafından
istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek
yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim
yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine
getirilmesi zorunludur.
Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi
hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal Cumhuriyet
Savcılığına ve derneğe bildirir.”
Bu raporlar aynı zamanda, kuruluĢun denetim organı tarafından bir
yılı aĢmamak üzere belirli dönemlerde denetlenerek, yönetim kuruluna
sunulmaktadır. Bu uygulama bir nevi iç denetimdir sayılabilecektir. Ġç
ĠĢleri Bakanlığı, bu bağlamda STK‘lar (dernekler) için bir Faaliyet
Raporu Taslağı hazırlayarak yardımda bulunmuĢtur. Aksi bir durum
olarak, bu raporların devlet organları tarafında denetlenmesi de STK‘ların
―sivil olma‖ durumuna zarar vereceği için, burada bir çıkmaz göze
çarpmaktadır.
Genel olarak düĢünüldüğünde, STK‘larda gönüllü olarak çalıĢanların,
geçim sıkıntısı olmayan orta ve üst gelir sahibi insanlar olduğu kanısına
varılabilir. STK‘larda bulunan üye profilini kesin bir araĢtırma olmadan
genellemek doğru olmasa da, halk algısının bu Ģekilde olduğunu
söyleyebiliriz. Üyelerinin sosyo-ekonomik durumlarının haricinde, belli
bir ideolojinin hizmetine çalıĢtığı, ya da misyoner faaliyetler yürüttüğü
Ģüphesi duyulan STK‘lar da, benzer kuruluĢların sayısının ve
çeĢitliliğinin artmasıyla, toplum bilincinde yer etmektedir. Bu durum
bazında hesap verebilirlik kavramı düĢünüldüğünde, STK‘ların üye
profillerinin resmi internet sitelerinde beyan edilmesi gibi bir uygulama
da tartıĢılabilir. Bu uygulamanın zorunu mu yoksa gönüllü mü bir
uygulama olacağı da tartıĢmalı olacaktır. Zira zorunlu tutulduğu ve
STK‘ların bu bilgileri vermekten kaçınacağı ya da saklayacağı
durumlarda, meĢruiyetleri zarar görebilecektir. Diğer yandan böyle bir
uygulamada, STK‘ların üyelerinin motivasyonu da etkilenebilecektir.
STK‘ları, Acar‘ın (2017) özellikle altını çizdiği, STK‘lar ve hesap
verebilirlik ekseninde tartıĢılması gereken bazı soru ve sorunlar
çerçevesinden yorumlamak doğru bir bakıĢ açısı olacaktır. Sivil Toplum
KuruluĢları, bünyesinde bulundurduğu üyeler, toplum ya da sahip olduğu
değerler için bir takım faaliyetler yürütmektedirler. Bu faaliyetlerin
gerçekleĢtirilmesine kadar, üretme, tasarlama, teklif sunma, karar verme,
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detaylandırma ve uygulama gibi süreçler vardır. STK‘lar bu eylem ve
iĢlemleriyle ilgili olarak bazı mercilere kendi oldukları kategoriye göre
değiĢir Ģekilde sorumludurlar. Peki, bu sorumluluğun mükellefi ve
temsilcisi kimdir? Bunun icrası kime aittir?
Hukuki açıdan bakıldığında, devlet organları dernek, vakıf ya da diğer
sivil toplum örgütlenmelerinin tüzel kiĢilik temsilcilerini, ilgili
kuruluĢların yönetim kurulları olarak belirlemiĢtir. Herhangi mali, maddi
ve hukuki husumette, STK temsilcisi olarak bu kurullar temsili olarak
sorumludurlar. Yukarıda, Dernekler Kanunu‘nun denetim ile ilgili
maddesine yer verilmiĢti. Söz konusu maddede, yıllık faaliyet
raporlarının mülki idare amirine tesliminden söz ediliyordu. Bu da,
yönetim kurulu tarafından üstlenilen görevler arasında sayılabilecektir.
Dernek içi denetimlerde ise, yönetim kurulu, genel kurul, üyeler ve
gönüllüler olmak üzere farklı birimler vardır. Bu bağlam da kimin kime
hesap verdiği konusu iki boyuta taĢınmaktadır. STK içi iĢleyiĢ ve
iĢlemlerde üyeler, genel kurula, genel kurul yönetim kuruluna, bir
sekreter yönetim kurulu baĢkanına karĢı, yaptığı iĢlemlerden sorumludur.
Ancak genel hesap verebilirlik sorusunda vurgulanmak istenen nokta,
genel olarak STK‘ların tüzel bir kiĢilik olarak yaptıkları iĢlem ve
eylemlerinden kime karĢı sorumlu olduğudur.
Hukuki boyutta, STK‘ların hesap verme mercii olarak yönetim
kurullarının sorumlu olduğunu gördük. Ancak konuya toplumsal
çerçeveden bakacak olursak, STK‘ların hazırladıkları faaliyet raporları
çok samimi gelmemektedir. Bünyesinde bulunan üyeleri temsil eden ve
onların çıkarlarını savunan STK‘lar (Sendikalar), açısından birincil önem
devlete karĢı hesap verebilirlik değil, üyelerine yani vatandaĢlara karĢı
hesap verebilirliktir. Ayrıca, toplumun eğitimli olmayan kesimleri,
faaliyet raporlarını anlamakta güçlük çekecek belki de bunlara hiç
ulaĢamayacaklardır. Buna bir çözüm olarak, STK‘ların da halkla iliĢkiler
ve yayın organlarının olması ve hatta bunun bir zorunluluk haline
getirilmesi en azından halka karĢı hesap verebilirliklerini pekiĢtirecektir.
STK‘ların hem meĢruiyetlerini pekiĢtirmeleri hem de hesap
verebilirliklerini arttırmaları açısından kendi iç iĢleyiĢ ve misyon –
vizyon bildirgelerinde her üye ve gönüllüye, bireysel anlamda
sorumluluklar yüklenmelidir. Böylece, en üst yönetim kademelerinden en
alt gönüllülere kadar herkes vatandaĢlara ayrı ayrı kategorilerde ve
ölçütlerde sorumlu bir hale gelebilecektir. STK‘ların topluma karĢı olan
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hesap verebilirlik ve meĢruiyet artarken, sorumluluk bilincinin artması ile
belki de kuruluĢlarında konulan hedefleri doğrultusundaki performansları
artacaktır.
STK‘ların halkın nezdinde olan meĢruiyeti, hesap verebilirliklerinden
gelir. Toplum nezdinde güçlü bir meĢruiyet, kuruluĢun daha çok
desteklenmesini sağlar. Devlet tarafından da, halkın arkasında olduğu bir
STK güçlü ve etkileyici kabul edilir. Böyle bir STK, demokratik
katılımda da önemli ve meĢru görevler alır ve kuruluĢun temsil yeteneği
artar. Tüm bunlar için, önerilen bir politika olan STK‘ların bünyesindeki
her birimin ve bireyin halka karĢı hesap verebilirliği önemli kilit
noktalarından biridir.
Genel olarak günümüzdeki mevcut duruma bakıldığında, STK‘ları
temsili olarak üç grupta ele alırsak, yasal çerçevede Vakıflar; Vakıflar
Genel Müdürlüğüne (Vakıflar Kanunu Md:3), Dernekler, Merkezlerine
ve Mülki Ġdare Amirliğine (Dernekler Kanunu Md:19) ve Sendikalar,
Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na (Sendikalar Kanunu Md:51) karĢı bir
takım raporlar sunmak zorundadır. Bu STK‘lar ayrıca bir konfederasyon
ya da uluslararası boyutta bir kuruluĢa bağlıysa, kendi tüzüklerinin
belirttiği mercilere karĢı da sorumludurlar. Bu kuruluĢların halka karĢı
hesap verebilirliğinde ise büyük boĢluklar bulunmaktadır. Keza, bu
kuruluĢlardan temsilcisi olduğu üyelere hizmet verenler de vardır.
Dolayısıyla kime hesap vermeleri gerektiğini gruplandırmamız
gerektirmektedir. Üyelerinin çıkarını temsil eden STK‘lar, iĢleyiĢ ve
hukuka
uygunluk bakımından
devlet organlarına, amaçları
doğrultusundaki sorumluluklarından dolayı üyelerine hesap verebilir bir
durumda olmalıdır. Aynı zamanda, sivil toplum olarak tüm halka karĢı da
sorumlu oldukları göz ardı edilmeden, demokratik toplumun gereklerine
uygun bir durum olarak topluma karĢıda hesap verebilir bir durumda
olmalıdır.
STK‘lar, günümüzde ekonomik faaliyetleri ve ekonomik hacimleri ile
de dikkat çekici bir duruma gelmiĢtir. Somut bir örnek olarak Vakıf
Üniversitelerini iĢleten vakıflar, hesap verebilirlik açısından özellikle
üzerinde durulması gereken kuruluĢlardır. Vakıf üniversitelerini bir
sosyal sorumluluk projesi olarak gören görüĢler varken onları ticari
anlamda bir rant sistemi olarak görenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Bir
STK‘ uzantısı olarak, ilki 1986 yılında kurulan, bugün sayıları 77‘ye
(güncellendi) ulaĢan vakıf üniversiteleri, hesap verebilirlik yönünden
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devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumlarıdır (Öztürk,
2008: 68). Bu üniversitelerin kar amacı güdemeyeceği ve devletin
gözetim ve denetimine tabi olduğu ise kanunun aynı maddesinde yer alan
―Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik
olmamak Ģartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine
tabi
yükseköğretim
kurumları
kurulabilir‖
ibaresinden
anlaĢılabilmektedir. Bilim üreten ve topluma artı değer katan bu
kurumların nihai amacı ise sosyal sorumluluk temelinde, ülkeye sosyal
fayda sağlamaktır (Öztürk, 2008: 67).
Vakıf üniversitelerinin temel amacı kar elde etmek değildir. Ancak
günümüzde, iĢin bu kısmı kamuoyunda bir hayli Ģüphe uyandırıcı duruma
gelmiĢtir. Devlet açısından, büyük öğrenci nüfusunun taleplerinin
karĢılanması açısından yararlı olan bu üniversitelerin, vatandaĢlar
açısından ne derecede yararlı olduğu kısmı tartıĢmalıdır. Bazıları daha iyi
bir eğitim için bu üniversiteleri seçerken, bazıları aynı (orta ve üst gelirli)
sosyo-ekonomik durumdaki öğrenci potansiyeli için seçebilmektedir. Bu
statüdeki üniversitelerin bazı programları, düĢük puanlarla alım yaptığı
için, çocuklarının bir Ģekilde okumasını isteyen ve ekonomik durumları
çok da iyi olmayan ailelerin zorluklar çekerek masraflarını karĢıladıkları
kuruluĢlar haline gelmiĢlerdir. Bu kuruluĢların, anayasal olarak
zorunluluğu olan kar amacı taĢımama görevini ne derecede
gerçekleĢtirdiklerinin kontrolü ve meĢruiyeti için devlet çerçevesinden
hesap verebilirliği incelenecek olursa, denetim usulü Ģu Ģekildedir (Vakıf
Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Md:25):
“Vakıf
yükseköğretim
kurumları
Yükseköğretim
Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır. Bu kurumlar her
ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna yıllık faaliyet
raporu sunarlar ve Yükseköğretim Kurulunda bulunan diğer
bilgi ve belgeler de göz önüne alınarak Yükseköğretim
Kurulu Başkanının onay ve programı çerçevesinde
Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından denetleme ve
değerlendirmeye tabi tutulurlar.
Vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyet
tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile
bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin
yetkileri gösterir mütevelli heyet kararları Yükseköğretim
Kurulu'na gönderilir. Mali yılsonu gerçek harcamalar

Volkan GÖÇOĞLU • 573

yeminli mali müşavirce usulüne uygun olarak incelenip,
tasdik edilir ve Yükseköğretim Kurulu'na en geç müteakip
yılın Mart ayı sonuna kadar gönderilir.
Vakıf yükseköğretim kurumuna ait taşınmaz mallar
yükseköğretim kurumu tüzel kişiliği adına tapuya tescil
edilir, her türlü araç, gereç ve demirbaşlar noter tasdikli
ayniyat kayıt defterine kaydedilir ve kayıtlar usulüne uygun
olarak muhafaza edilir”
Kanunda belirtilen, mali raporlama gerçekleĢtirilirken, ne derecede
Ģeffaf olunduğu ve devletin bunun gerçekliğini ne derecede sorguladığı
ayrı bir çalıĢma konusu olabilir. Devlete karĢı hesap verebilirliğin bu
Ģekilde, sağlıklı bir Ģekilde sağlandığını kabul edildiği takdirde, toplum
boyutunda durum ne olacaktır?
STK‘ların devlet boyutundaki meĢruiyeti ve hesap verebilirliğinin
yanında, toplum nezdindeki Ģeffaflığı, meĢruiyeti ve hesap
verebilirliğinin de önemli olduğu daha önceden vurgulanmıĢtı. Öyleyse
hesap verebilirliğin çok boyutluluğundan bahsedilebilecektir. Tek boyutta
bir hesap verebilirlik yerine, toplumsal, hukuki ve kuruluĢ içi her birime
her kiĢiye karĢı bir hesap verebilirliğin var olmasıdır. Bunun için de
STK‘ların gayretinden öte, toplumda sadece devlet organlarına karĢı
değil, STK‘lara karĢı da bir ―sorgulama‖ (Acar, 2009) algısının ve
mekanizmasının oluĢturulmasıdır.
GeliĢen internet- bilgi teknolojisi, kitle iletiĢim araçları, STK‘lar ve
insanlar arasındaki iletiĢim ve etkileĢimi de arttırmıĢtır. Böyle bir ortam,
STK‘ların hesap verebilirliğinin önemini de artırmıĢtır. ÇeĢitli alanlarda,
ortak paydada sivil topluma yararda bulunma amacıyla kurulan bu
kuruluĢların hesap verebilirlik nesnesinin ne olacağı muallakta kalan
konulardan bir diğeridir. Aslında tüm bu soru(n)lar, STK‘ların hesap
verebilirliği beklentisinin, öncelikle toplum algısında yer edip
geliĢmesiyle sonuçlarına ulaĢacak birer analiz sonucu ve önermedir.
STK‘ların hesap verme süreçleri sonucunda neler olduğunu/ olması
gerektiğini tartıĢmak, bu kuruluĢların ―Hesap Verme‖ sorumluluğu
bilincinin ve toplumda beklentisinin oluĢmadığı bir ortamda zor olacaktır.
Günümüzde, hesap verebilirliği ihmal eden, meĢruiyetini halk gözünde
kazanmamıĢ ya da sonradan kaybeden STK‘lara halk tarafından
uygulanacak en büyük yaptırım, ― Ġlgi göstermemek – prestij kaybı
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yaĢatmak‖tır. Böylece kuruluĢun hacmi günden güne daralarak, temsil
yeteneğinin kaybolması sonucu iĢlerliğini yitirebilecektir. Bu varsayım,
biraz ütopik de olsa, bugünkü durumda düĢünülebilecek sayılı
alternatiflerdendir.
Günümüzde sahip olunan hesap verebilirlik anlayıĢı ve sınırları
içerisinde, bu süreç sonunda kayda değer çıktılar yakalamak mümkün
olmamaktadır. STK‘ların hukuksal boyutta sahip oldukları
sorumlulukların yerine getirilmesine paralel olarak sorunsuz bir Ģekilde
varlıklarına devam edebilmelerinden bahsedilebilir. Bu hukuksal süreç,
STK‘lar açısından aslında biraz da ―kalıbına uydurmak‖ deyiminin
belirttiği Ģekilde ilerlemektedir.
Hesap verebilirlik bilinci, öncelikle
devlet ve toplum algısında yer etmelidir. Ancak öyle bir zorlayıcılıkla
STK‘lar buna teĢvik edilebilir. Kanunlar bu yönde daha titiz ve kapsamlı
bir Ģekilde hazırlanabilir. BaĢka bir deyiĢle, devleti oluĢturan kiĢi, küme
ve kurumların siyasi ve idari alanlardaki güç, kaynak ve yetki
kullanımının meĢru çerçevede sınırlandırılması, saydamlığının
sağlanması ve hesabının sorulması açısından kendilerine önemli bir
misyon atfedilen STK‘ların, benzer bir sorgulama sürecine bizzat davet
edilmeleri/tabi kılınmaları sürpriz addedilmemelidir (Acar, 2008)
Olumlu bir çerçeveden bakacak olursak; halka düzenli, sistematik ve
tatmin edici hesap verebilirlik sorumluluğunda bulunan STK‘lar ise
meĢruiyetlerini pekiĢtirerek, daha geniĢ kitleleri bünyelerine dahil
edebilirler. Yıllık oluĢturulan düzenli faaliyet raporları, kuruluĢ hakkında
bilgisi olmayan insanları bilgilendirerek onlarda ilgi uyandırabilir. Kendi
üyelerini temsil eden sendika tarzı STK‘lar da, düzenli ve sistematik bir
hesap verebilirlikle, üyelerden topladıkları aidatların nelere harcandığını
göstererek, üyelerde güven ve daha fazla destek arzusu yaratabilir.
Toplum değerlerini savunan kuruluĢlar da, bu bağlamdaki etkinlik ve
faaliyetlilerini, baĢarılarını paylaĢarak daha çok gönüllüye ulaĢabilirler.
Buraya kadar hesap verebilirlik gibi derin bir kavramın okları,
STK‘lar üzerine yöneltilmeye ve okurun aklında hesap verebilirlik ve
STK kavramları adeta çarpıĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın bir
sonraki bölümünde bu konunun akademik literatürün yapı taĢları
sayılabilecek materyallerden olan lisansüstü tezlerde yer alıp almadığı
araĢtırılacaktır. Bu doğrultuda, nitel bir araĢtırmaya yer verilecektir.
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AraĢtırmanın Yöntemi
AraĢtırmada, Türkiye‘de hesap verebilirlik konusu üzerinde yazılan
lisansüstü tezlerden, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, konu ile
ilgili yazılmıĢ tezler örneklem olarak alınmıĢtır. Öncelikle, bulgular
kısmında sunulacak olan Tablo 1 ile birlikte tüm alanlardan konu ile ilgili
yazılmıĢ olan lisansüstü tezlerin genel görünümü, tezlerin hangi
alanlarda, hangi türlerde (yüksek lisans ya da doktora) ve hangi yıllarda
yazıldığı belirtilmek suretiyle özetlenmiĢtir. Daha sonra, çalıĢmanın odak
konusu olan STK‘ların hesap verebilirliği doğrultusunda, hem konunun
ağırlıklı çalıĢma alanı hem de araĢtırmacının uzmanlık alanı olan Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yazılmıĢ lisansüstü tezlere
odaklanılmıĢtır. Tezler üzerinde nitel araĢtırma yönteminin veri toplama
tekniklerinden olan içerik analizi tekniği ile analiz yapılmıĢtır. Analizde,
tezlerin baĢlıkları ve özetleri araĢtırmacı tarafından okunarak tezlerin
hesap verebilirlik konusu bağlamında odak aldığı konular belirlenmiĢtir.
Bu küçük çaplı analizden sonra bu alandaki tezler tez türü, hesap
verebilirlik bağlamında odaklandığı konu, yazarları, yılları ve tez
numaraları belirtir Ģekilde tablo haline getirilmiĢtir. Söz konusu tablo,
çalıĢmanın bulgular kısmında ve Tablo 2 baĢlığı altında sunulmuĢtur.
Hesap verebilirlik konusunda Türkiye‘de yazılmıĢ lisansüstü tezlere ve
bu tezlerin içeriklerine Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Tez Merkezi
resmi internet sitesi üzerinden ulaĢılmıĢtır. Sitenin ―Detaylı Arama‖
kısmında yer alan ―Tez Adı‖ satırına ―hesap verebilirlik‖ ve ―hesap
verebilir‖ anahtar kelimeleri yazılarak arama yapılmıĢtır. Birinci anahtar
kelime ile arama sonucunda 39, ikinci anahtar kelime ile arama
sonucunda ise 47 teze ulaĢılmıĢtır. Böylece, kapsamı daha geniĢ tutmak
için ―hesap verebilir‖ anahtar kelime ile yapılan arama sonucunda
listelenen tezler üzerinden analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu
araĢtırma 2019 yılı son çeyreğinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırmanın Kısıtlılıkları
AraĢtırmanın yöntemi kısmında belirtildiği üzere, veriler
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Tez Merkezi resmi internet sitesi
üzerinden edinilmiĢtir. BaĢkanlığa teslim edilen ancak listede henüz
yayımlanmamıĢ tezler örneklem içerisinde yer almamaktadır. Bunun
dıĢında BaĢkanlığın tez merkezi bünyesinde yer bulmayan ve konu ile
ilgili olabilecek tezler (yazıldıkları kurum itibarı ile bu sitede yer almayan
tezler) de örneklemde yer almamaktadır.
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Bulgular
Türkiye‘de hesap verebilirlik konusu üzerine yazılan lisansüstü tezler
genel olarak tarandığında, bu tezlerin toplamda yedi alandan yazılmıĢ
olduğu görülmektedir. AĢağıda yer alan Tablo 1‘de bu alanlar, alanlarda
yer alan tezler, tezlerin türleri ve yayımlanma yılları aralığına (alandaki
ilk tez ve son tez) iliĢkin bulgular ortaya konmuĢtur.
Tablo 1: Türkiye‘de Hesap verebilirlik Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezler
Tez Konusu
Alanı

Tez Türü/Tez Sayısı
Yüksek
Doktora
Lisans

Toplam Sayı

Siyaset
5
7
Bilimi ve
Kamu
Yönetimi
13
10
Eğitim ve
Öğretim
4
4
ĠĢletme
1
0
Halkla
ĠliĢkiler
1
0
Maliye
1
0
Hukuk
1
0
Ekonomi
Kaynak: AraĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢtur.

Yayın
Aralığı
(Tarih)

12

2006-2018

23

2010-1019

8
1

2009-2017
2019

1
1
1

2017
2015
2009

Tablo 1‘de görüldüğü üzere hesap verebilirlik konusunda en çok
lisansüstü tez yazılan alan 23 tez ile Eğitim alanı olmuĢtur. Bu alanda
yazılan tezlere bakıldığında, hesap verebilirlik konusunun genel olarak
eğitim kuruluĢlarında ve eğitim faaliyetlerinde ve özellikle eğiticiler
üzerinde sorgulandığı görülmüĢtür. Hesap verebilirlik tezlerinin en çok
yazıldığı ikinci alan ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı olmuĢtur
(burada Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilgiler alanları ortak tutulmuĢ ve
birleĢtirilmiĢtir). Bu alanda hesap verebilirlikle ilgili toplam 12 lisansüstü
tez yazılmıĢtır. Bu tezlere aĢağıda daha detaylı değinilecektir. Üçüncü
sıradaki alan ise ĠĢletme alanıdır. Bu alanda ise hesap verebilirlik,
beklendiği üzere ticari örgütler, Ģirketler üzerinde sorgulanmıĢtır. Birer
tez üretilen diğer alanlarda ise Maliye alanında hesap verebilirlik ilgili
kanunda sorgulanırken, Hukuk alanında hakimlerin ve savcıların hesap
verebilirlikleri, Ekonomi alanında Merkez Bankasının hesap verebilirliği,
Halkla ĠliĢkilerde ise genel olarak hesap verebilirlik konusu
sorgulanmıĢtır.
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Genel olarak bakıldığında, hesap verebilirlik konusu Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi alanının dıĢındaki alanlarda yaklaĢık 10 yıl, bu alanda ise
13 yıldır çalıĢılan bir konudur. 4 alan henüz bir tez yazılmıĢ olmasına
karĢın, konunun 7 farklı alanda çalıĢılmıĢ olması da araĢtırmacıların
konuya karĢı ilgilerinin yeterince yönelmiĢ olduğunu göstermektedir.
ÇalıĢmanın odak noktası olan STK‘ların hesap verebilirliğine iliĢkin
bir çalıĢmanın eğitim, ekonomi, hukuk, halkla iliĢkiler, maliye gibi
alanlarda yazılan tezlerde iĢlenmemesi çok da ĢaĢırtıcı gelmemiĢtir.
STK‘lar odağında bir hesap verebilirlik çalıĢmasının özellikle Kamu
Yönetimi alanında çalıĢılmıĢ olabileceği beklentisiyle, bu alandaki
lisansüstü tezler özellikle mercek altına alınmıĢtır. AĢağıda yer alan
Tablo 2‘de hesap verebilirlik üzerine bu alanda yazılan lisansüstü tezlerin
türleri, odak aldıkları konular, yazarları, yayımlanma yılları ve tez
numaraları gösterilmiĢtir.
Tablo 2: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında Yazılan Tezler
Tez
Sırası

Tez
Türü

1

Doktora

2

Yüksek
Lisans
Doktora

3

Hesap
verebilirlikte
Odak Aldığı
Konu
Kamu
Yönetimi
Genel
Medya
Yerel
Yönetimler

Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans

Güvenlik
Hizmetleri
Belediyeler

6

Doktora

7

Doktora

Ġstihbarat
Örgütleri
BüyükĢehir
Belediye Ġmar
Uygulamaları
BĠMER,
Sağlık
Hizmetleri
Ġç Güvenlik

4
5

8

Yüksek
Lisans

9

Doktora

10

Yüksek
Lisans

Kamu
Denetçiliği
Kurumu

Yazar

Tez
Tarihi/Tez
No

Yazıldığı
Üniversite

Murat
Yıldırım

2006/211299

Cumhuriyet
Üniversitesi

Kadir
Akyüz
Hale
Biriciko
ğlu
Erdem
Özcan
Nesliha
n
ErkoĢar
Alper
TaĢ
Cemal
Yıldız

2006/204353

Kocaeli
Üniversitesi
Sakarya
Üniversitesi

Atif
Çiçekli

2016/498707

Mehmet
Özel

2016/419326

Yasin
ġamdan

2017/477288

2011/302871

2011/312363
2013/333772

2013/356875

Adnan Menderes
Üniversitesi
Fatih Üniversitesi

Polis Akademisi
BaĢkanlığı

2014/368974
Hacettepe
Üniversitesi
Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
KahramanmaraĢ
Sütçü Ġmam
Üniversitesi
Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi
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11

Doktora

Parlamenter
Hükümetler

12

Doktora

Terörle
Mücadele

Ümmüh
an Eda
BektaĢ
Besim
Güral

2018/524122

2018/531275

Ġhsan Doğramacı
Bilkent
Üniversitesi
Polis Akademisi
BaĢkanlığı

Kaynak: AraĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢtur.

Hesap verebilirlik konusu üzerine Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
alanında yazılan tezlere bakıldığında, öncelikle tezlerin yazıldığı
üniversiteler birbirlerinde farklılaĢmakta olduğu görülmüĢtür. Yani bu
konudaki tezler belirli üniversitelerde ağırlıklı olarak çalıĢılmamıĢ ve
farklı üniversiteler konu ile ilgili literatürün oluĢmasına katkıda
bulunmuĢlardır. ÇalıĢmaların yıl bazında, 2006 (iki çalıĢma) ve 2011
yılından sonraki yıllarda yoğunlaĢtığı bulgusu dikkat çekicidir. Ġlk olarak
2006 yılında hesap verebilirlik konusu gündeme gelmiĢ daha sonra 5
yıllık bir suskunluk dönemi yaĢandıktan sonra alandaki hesap verebilirlik
lisansüstü tezlerinde adeta bir patlama yaĢanmıĢtır.
ÇalıĢmaların 7‘si doktora 5‘i ise yüksek lisans tezidir. Bu durum,
konuya doktora düzeyinde verilen önemin altı çizilecek nitelikte
olduğunu ortaya koymaktadır. ÇalıĢmalarda hesap verebilirlik odağında
bulunan konular da çeĢitlilik göstermektedir. Bu bağlamda hesap
verebilirliğin odağına en fazla konulan konu belediyelerdir. Alanya
yazılan 12 lisansüstü tezinin 3 tanesi yerel yönetim, belediye ve belediye
uygulamaları üzerine yazılmıĢtır. Dolayısıyla ―yerel yönetimlerin hesap
verebilirliği‖ konusunun bu alanda yer bulduğu söylenebilecektir.
Tezlerden 4‘ü ise güvenlik, istihbarat, terörle mücadele ile ilgilidir. Söz
konusu çalıĢmalardan hareketle alanda ―güvenlik hizmetlerinde hesap
verebilirlik‖ konusunda, Türkçe literatür oluĢturmak açısından bir
ilerleme kaydedildiği söylenebilecektir. 4 tez ize genel olarak kamu
hizmetlerinde hesap verebilirlik konusunu irdelemektedir. Bu tezler
parlamenter sistem, sağlık hizmetleri, genel kamu yönetimi ve kamu
denetçiliği üzerine yazılmıĢ tezler olarak kamu hizmetlerindeki hesap
verebilirliği mikro örnekler üzerinden sorgulamaktadırlar. Geriye kalan
tek tez ise hesap verebilirlik konusunu ―medya‖ ile birlikte ele
almaktadır. Bu yönüyle çalıĢma, belki de hesap verebilirlik konusunu
bilgi, iletiĢim, haberleĢme alanlarına sirayet ettirecek öncü çalıĢmalardan
birisi olabilecektir.
Yukarıda sıralanan bulgulardan görüldüğü üzere hesap verebilirlik
konusu, kamuda hesap verebilirlik (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Eğitim alanında yazılan tezlerden anlaĢılacağı üzere) ve özel sektörde
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hesap verebilirlik (ĠĢletme alanında yazılan tezlerden anlaĢılacağı üzere)
olarak iki ayrı alanda Türkçe lisansüstü tezlerinde yer almıĢtır. Yapılan
araĢtırmada ortaya çıkan ve bu çalıĢmanın ana konusunu pekiĢtiren en
önemli bulgu ise hesap verebilirlik konusunun Ģu ana kadar bu veri
tabanında yayımlanan lisansüstü tezlerde, sivil toplum kuruluĢları
bazında hiç ele alınmamıĢ olmasıdır. Acar‘ın (2008; 2009) çalıĢmalarında
vurguladığı üzere, sivil toplum alanında hesap verebilirlik üzerine
sorulmayı bekleyen bir takım sorular ve çözümlenmeyi ya da en azından
ortaya konulmayı bekleyen bir takım sorunlar bulunmaktadır. Bu
kuruluĢlar hakkında mevcut mevzuatın, uygulamanın analizine bir nebze
bu çalıĢmada değinilmiĢ olsa da, bunların pratikte nasıl vücut bulduğunun
araĢtırılması üzerine yapılacak kapsamlı tez çalıĢmalarına ihtiyaç vardır.
Bu yönüyle yapılan araĢtırmada ortaya çıkan bu eksikliğin özellikle
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında giderilmesi gerektiği
düĢünülmektedir. Zira sivil toplum kuruluĢları da kamu yararına çalıĢan
örgütler olarak, kamu yönetiminin bir alt çalıĢma alanı olarak ele
alınmaktadır.
Sonuç
ÇalıĢma kapsamında yapılan literatür taraması ve Türkiye‘de yazılan
lisansüstü tezler üzerinde yapılan araĢtırmanın ortaya koyduğu sonuca
göre, hesap verebilirlik kavramı her ne kadar sosyal bilimler alanlarında
son 10-15 yıldır yer edindiyse de, farklı odaklar üzerinde henüz yeteri
kadar sorgulanmamıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan Türkiye‘de
yazılan lisansüstü tezlerde, özel sektör Ģirketlerinin, kamu kurumlarının
hesap verebilirliklerini sorgulayan araĢtırma örneklerine rastlanmıĢtır.
Diğer yandan STK‘ların hesap verebilirliklerini sorgulayan herhangi bir
teze rastlanmamıĢtır. Lisansüstü tezlerin ki özellikle doktora tezlerinin
uzun bir zaman, büyük uğraĢ ve emekler sonucunda ortaya konulan
derinlemesine çalıĢmalar olduğunun kabulünde ve kamu-özel sektördeki
hesap verebilirliğin bu tezlerde tartıĢıldığının tespitinde, STK boyutunun
eksikliği göze çarpmıĢtır.
DemokratikleĢen toplumda önemli bir katılım faktörü haline gelen
ulusal ve ulusüstü STK‘lar, önemli büyüklükte ekonomik ve iĢlevsel
hacimlere ulaĢmıĢlardır. Toplumun geleneksel yönetim yapılarından bu
yana süre gelen devlete karĢı ― sorgulayıcılık‖ alıĢkanlığı, henüz çok
etkili olmasa da STK‘lara yansımaya baĢlamıĢtır. Bu sorgulayıcılığı,
genel bir düzlemde temsil eden hesap verebilirlik kavramı, bu
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kuruluĢların meĢruiyetlerinin ve standartlarının belirlenmesinde önemli
bir yapı taĢı olacaktır. Bu kavramı sistematik bir Ģekilde toplum bilincine
oturtmak için, bu yönde oluĢan ya da oluĢabilecek soru(n)ları bilmek,
anlamak ve hatta çözüme ulaĢtırmak, büyük önem taĢımaktadır. Ġçinde
bulunulan kapitalist ortam, küreselleĢme etkileri, bunların yanında geliĢen
bilgi teknolojileri, internet ve kitle iletiĢim araçları, STK‘ların hesap
verebilirliğini, uygulama anlamında kolaylaĢtıran etkenlerdir. Devletin ve
vatandaĢların sorgulayıcılığı temelinde oluĢacak sistematik bir ―hesap
verebilirlik‖ beklentisi, STK‘ları bu yönde teĢvik edecek en önemli unsur
olacaktır.
ÇalıĢmada, STK‘ların hesap verebilirliği hakkında net çözüm önerileri
getirilmekten ziyade, akademik olarak henüz ham sayılabilecek
STK‘ların hesap verebilirliği konusunda önceden ortaya konulmuĢ fakat
lisansüstü yayınlanmıĢ tezlerde devamı getirilmemiĢ bir takım soru ve
sorunlar okuyucuların algısına taĢınmaya çabalanmıĢ ve özellikle
çalıĢmanın ilk bölümlerindeki yorumsamacı çıkarımlarla konunun önemi
vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. Türkiye‘de konu ile ilgili yazılan lisansüstü
tezler üzerinde yapılan araĢtırma ve analiz sonucunda ise net bir Ģekilde
bu konuda yapılacak geniĢ kapsamlı çalıĢmalara ihtiyaç olduğu ortaya
çıkmıĢtır. GeliĢen ve kullanımı yayılan internet ve bilgi teknolojileri ile
daha kolay yürütülebilecek hesap verebilirlik mekanizmaları
kurulabilecektir. Gerek toplumsal gerek ekonomik güç olarak son yıllarda
gittikçe büyüyen STK‘ların bir Ģeffaflıklarını sorgulayan ve yeni hesap
verebilirlik mekanizmalarını bu odak konu üzerinde tartıĢan kapsamlı
çalıĢmaların yanı sıra, iĢleyiĢte mevcut durumun nasıl olduğunu tespit
edecek alan araĢtırmalarına da ihtiyaç olduğu açıktır.
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GĠRĠġ
Göçmenler Kıtası olarak bilinen Amerika BirleĢik Devletleri‘ne
sonradan, özellikle de Uzakdoğu‘1dan gelip Hıristiyanlık dinini tercih
edenleri incelediğimiz bu çalıĢmada, din değiĢtirme olgusunun
sebeplerini irdelemekteyiz. Din değiĢtiren bireyin çocukluk ve ergenlik
döneminde ailesiyle iliĢkisi baĢta olmak üzere pekçok sebep din
değiĢtirmesine doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmiĢtir. Ayrıca,
Amerika‘da Hıristiyanlığı tercih edenler ele alınırken, Hıristiyanlığın
hâkim kültür olduğu da göz ardı edilmemelidir.
Yaptığımız çalıĢma, New Jersey, Pennsylvania, Delaware ve
Maryland gibi eyaletlerle birlikte Orta Atlantik Bölgede yer alan New
York (Clack, 1997; 10) eyaletinin baĢkenti Albany‘de gerçekleĢtirilmiĢtir.
1873 yılında kurulan Amerika BirleĢik Devletleri; burada çağdaĢ
medeniyeti tesis edeceğini dile getiren Avrupalılardan, köle olarak
çalıĢtırılmaya getirilen siyahî Afrikalılardan ve siyasî karıĢıklıklardan
kaçan Asyalılardan meydana gelen bir göçmenler kıtasıdır adeta.
Kilometrekareye düĢen nüfus, dünyanın diğer bölgelerine oranla düĢük
olmasına rağmen, kıyı bölgelerde oldukça kalabalıktır (Ertek, 1991; 31;
36).
Dünya üzerinde hiçbir ülkenin tarihi BirleĢik Devletler kadar göçle
iliĢkili olmamıĢtır. 1820 yılında göçmenlerin çoğunluğu Kuzey
Avrupalıydı. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde daha çok Güney ve Doğu
Avrupalılar görülmeye baĢlandı. Günümüzde ise çoğunluğu Latin
Amerika ve Asya kökenliler oluĢturmaktadır. Göçmenlerin milliyetleri
yıllara göre değiĢiklik arz etmiĢ, fakat geliĢ nedenleri hep aynı kalmıĢtır:
Fırsat ve özgürlük.2 1920 yılında nüfusun ancak yarısı BirleĢik
Devletler‘de dünyaya gelip bu kültürle yetiĢenlerden oluĢurken, üçte
birinden biraz fazlası dili ve kültürü farklı yeni göçmenlerden
müteĢekkildi (Erinç, 1991; 44). Örneğin yüzyılın baĢında, 2000 yılında,
ABD‘ye en çok Meksika‘dan (173.900), Çin‘den (45.700), Filipinler‘den
(42.500), Hindistan‘dan (42.000), Vietnam‘dan (26.700), Nikaragua‘dan
(24.000), El Salvador‘dan (22.600), Haiti‘den (22.400), Küba‘dan
(20.800) ve Dominik Cumhuriyeti‘nden (17.500) göçmen gelmiĢtir
Bundan sonra Uzakdoğululardan, Asyalılar ya da Asya kökenliler Ģeklinde bahsedilecektir. Kuzey
Amerika‘da Asyalılardan kasıt genellikle Uzakdoğululardır.
2
Amerikan Tarihinin Ana Hatları, s. 125,
http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Tarih.htm, EriĢim Tarihi: 20.07.2015.
1
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(Clack, 1997; 8). Son tahminler, Amerikan nüfusunun %23‘ünün bir
göçmen veya göçmenin çocuğu olduğunu göstermektedir (Cadge &
Ecklund, 2007; 360). 2009 ABD sayımına göre, nüfusun %12,5‘i
göçmendir. Bunun %28‘ini de Asyalılar (38,5 milyon göçmen)
oluĢturmaktadır (Lu ve ark. 2013; 227). Amerika‘ya gerçekleĢen göçü
John F. Kennedy Ģöyle ifade etmiĢtir: “Amerika, herkesin yeni bir hayata
eşit koşullarda başladığı bir göçmen topluluğudur. Amerika‟nın sırrı
buradadır. Eski gelenekleri, taze belleklerinde taşıyan ve yeni sınır
boylarını keşfetme cesaretine sahip insanlardan oluşan bir ulus.” (Clack,
1997; 9).
Amerika‘ya dinî açıdan bakıldığında ise genel itibariyle karĢımıza
çıkan Ģey, 16. yüzyıldan itibaren bu kıtaya göç etmeye baĢlayan
Avrupalıların, Hıristiyanlığı yerli halka kabul ettirmeye çalıĢmıĢ
olmalarıdır. Daha önce var olan Ġnka, Aztek, Maya gibi yerli
uygarlıkların dini, zamanla Hıristiyanlıkla yer değiĢtirmiĢtir. Amerika
BirleĢik Devletleri‘nde daha çok Protestanlık mezhebi yaygındır.
Protestanlık içinde de birçok müstakil kilise bulunmaktadır. Bunlar
arasında en yaygın olanları; Mormonlar, Baptistler, Presbiteryenler,
Yedinci Gün Adventisleri ve Metodistlerdir (Ertek, 1991; 31-32).
ABD‘ye iç savaĢ sırasında gelen bir milyon Ġrlandalı ile diğer
ülkelerden gelen Katolikler, ülkede Protestanlar çoğunlukta olduğundan
ayrımcılığa maruz kalmıĢ, hatta 1960‘ların sonunda bazı Amerikalılar,
John F. Kennedy‘nin Katolik olduğu gerekçesiyle baĢkan adaylığına karĢı
çıkmıĢtır. Onlara göre, eğer seçilirse, ülkeyi Papa‘nın emirleriyle
yönetecektir. Kennedy bu iddiayı reddederek “Amerikan Başkanı”
olacağına söz vermiĢ, baĢkan olduktan sonra da Amerikan halkı arasında
Katoliklere karĢı önyargının azalmasına ciddi katkı sağlamıĢtır (Clack,
1997; 54).
50‘li yıllarda Amerika‘da üç köklü inanç modeli olarak Protestanlar,
Katolikler ve Museviler bulunmaktaydı. Aradan 50 yıl geçtikten sonra
2000 yılına gelindiğinde Amerika nüfusunun %56‘sını Protestanların,
%27‘sini Katoliklerin, %2‘sini de Musevilerin oluĢturduğu görülür. Artık
nüfusun %1,5 kadarını da Müslümanlar teĢkil etmektedir. Bunun yanında
Budizm ve Hinduizm‘in hâkim olduğu ülkelerden gelenlerin
çoğalmasıyla Doğu dinlerine mensup Amerikalıların sayısı da günden
güne artmaktadır (Clack, 1997; 55).
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Dinin siyasetteki rolü, Amerika‘da hakkında en çok konuĢulan
konuların baĢında gelir. Amerikalılar, kilise ile devlet iĢlerinin
ayrılmasını dine düĢmanlık olarak yorumlamaktadır. Muhafazakâr ve
Fundamentalistler, Hıristiyan Hakları adıyla siyasî bir hareket baĢlatmıĢ,
örneğin devlet okullarında toplu duanın yasaklanmasına tepki vererek
bizzat Anayasa‘nın veya yasa maddelerinin değiĢtirilmesini amaçlamıĢtır.
Din, birçok Amerikalı için günlük sohbetlerde söz edilmeyen kiĢisel bir
meseledir. Halkın çoğunluğu, ibadetini sessiz sedasız yerine getirir.
Bazıları geleneksel dinlerden birinin mezheplerine üye olarak bazıları
herhangi bir mezhebe bağlanmadan dinî cemaatlere gidip gelerek bazıları
da hiçbir Ģekilde örgütlü gruplarla bağ kurmadan inancını bireysel olarak
yaĢamayı tercih eder. Amerikalıların %90‘ı bir dine bağlıyken, %70‘i de
bir cemaatin üyesidir (Clack, 1997; 56).
ABD’deki Uzakdoğuluların Dinî Yönelimi
BirleĢik Devletler, aĢağı yukarı Asya‘nın her ülkesinden göç
almaktadır. Asya kökenliler, Amerikan nüfusu içinde %4,2‘lik bir orana
sahiptir ve %5 gibi çok hızlı bir büyüme göstermektedir. Asya kökenliler,
özellikle 1965‘te göçmen kanunlarının gevĢemesiyle büyük kitleler
halinde Amerika‘ya gelmeye baĢlamıĢtır. Asya kökenli göçmenler,
eskiden gelenler ve yeni göçenler olarak iki farklı grupta incelenmektedir.
Eski olarak nitelenen Asya kökenliler, 1965 yılından önce gelenlerdir.
Bunlar daha çok Çinliler ile Japonlardır. Yeni Asya kökenli Amerikalılar
ise 1965‘ten ve özellikle de 1990‘dan sonra ülkeye göç edenlerdir. Bir de
ülkeye kaçak yollarla girenler bulunmaktadır. AraĢtırmacılar, Amerika‘ya
yasadıĢı yollarla göç edenlerin nüfusun %2‘si ila %5‘ine denk geldiğini
ileri sürmektedir. YasadıĢı göçmenlere dinî örgütlerin de kapsamlı yardım
sağladığı, hatta bu durumun zaman zaman iç tartıĢma malzemesi haline
geldiği bilinmektedir (Carnes & Yang, 2004; 15-16).
BeĢ kuĢaktan bu yana Amerika‘da yaĢayan Asya kökenli
Amerikalıların çok fazla dinî mekânı ve bir o kadar da organizasyonu
sözkonusudur. Asya kökenli Amerikalı dindarlar, kentin ölü
bölgelerindeki yıkık dökük kiliseleri yemekli eğlenceli sosyal mekânlara
çevirebilirler. Zira din, neredeyse üç Asyalıdan ikisinin hayatında önemli
bir role sahiptir. Filipin ve Kore kökenli Amerikalılar, Amerika‘daki en
dindar insanlardır. Herhangi bir dine inanan Asya kökenli Amerikalıların
%60‘ından fazlası Hıristiyan, üçte biri de Müslümandır. Bu bağlamda;
Katoliklik, Protestanlık ve Ġslam gibi muhafazakâr dinler, yeni Asyalı
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göçmenler arasında yaygın olarak görülmektedir. Bunun yanında Asya
kökenli Amerikalıların %10‘u inançları yüzünden eziyet gördüğü için
iltica etmiĢtir (Carnes & Yang, 2004; 1-2; 4).
BirleĢik Devletler; 1990 sonrası, Çin ve Kuzey Kore ile Güneydoğu
Asya ve eski Sovyetler Birliği‘nin güney bölgelerindeki komünist
devletlerden çok sayıda mülteci alacağını beyan etmiĢ, dolayısıyla siyasî
ve dinî inançları nedeniyle zulüm gören ve yasal yollarla ülkeye gelen
göçmenlerin yanısıra; zulüm, kaos ve kıtlıktan kaçan pekçok insan da
yasadıĢı yollarla sığınmacı olarak iltica etmiĢtir. Mültecilerin birçoğu
vatanını dinî zulüm veya etnik sebepler yüzünden terketmektedir.
BirleĢmiĢ Devletler de yasal yollardan gelen mültecilere oldukça iyi
sayılabilecek yardımda bulunmuĢtur. Son yıllarda Amerikan hükümeti,
iltica talebiyle yıllık ortalama yüzbin dilekçe almaktadır. Vietnam
SavaĢı‘nın sona ermesinden sonraki bazı yıllarda ise bir milyonun
üzerinde Güneydoğu Asyalı kabul etmiĢtir. Uzmanlar, dünya çapında 12
milyondan fazla kiĢinin iĢkence gördüğünü dile getirmektedir. Bazıları,
ikiyüz binden fazla iĢkence mağdurunun BirleĢik Devletler‘e kaçtığını
tahmin ediyor. ĠĢkence mağduru mülteciler içindeki en büyük iki nüfus
Güneydoğu Asyalılarla Çinlilere aittir (Carnes & Yang, 2004; 17-18).
Yang (1999; 18), 1980‘lerden itibaren, Çin Halk Cumhuriyeti‘nde
binlerce insanın Hıristiyan olduğunu ve Hıristiyanlığın Ģu an
Amerika‘daki göçmen Çinliler arasında en yaygın din haline geldiğinden
bahsetmektedir. Nitekim ABD‘deki Çinlilerin yaklaĢık %25 ila %32‘si
Hıristiyandır (Lu ve ark. 2013; 227).
Nitekim Erikson (1968; 130)‘un teorisine göre, kiĢiliğini ortaya
koyamayan insan, içinde bulunduğu toplumun dinî ve ideolojik
yapısından tatmin olmuyor, çevresinden fikrî anlamda baskı görüyor ya
da kendisini ifade etmesi engelleniyorsa ait olduğu toplumun dinini terk
ederek bir baĢka dine yönelebilir.
Göç yıkıcıdır ve göçmenler hayatlarında yeni bir düzen aramaktadır.
Birçok Kore kilisesi, Amerikan mezheplerine göre çok daha
muhafazakârdır. Kore kökenli Amerikalı göçmen erkekler, kiliselerde
statü kazanarak daha önceki kayıplarını telafi etmek istemektedir. Hint
kökenlilerin de BirleĢik Devletler‘de Amerikan toplumuna uyum
sağlayabilmek için daha dindar oldukları görülmektedir. Birçok göçmen,
muhafazakâr bir dine girmeyi, gelenek ve kurallara karĢı özgürlüğe giden
bir adım olarak düĢünmektedir. Ġkinci nesil Asya kökenli Amerikalı
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üniversite öğrencileri ise, evanjelizmdeki özgürlüğü ebeveynlerinin
kiliselerindeki gelenekselcilik ve katı hiyerarĢi ile karĢılaĢtırmaktadır
(Carnes & Yang, 2004; 7-8).
1996 yılında yapılan pilot araĢtırma, 1965 sonrası göçmenlerin üçte
ikisinin Hıristiyan ve %42‘sinin Katolik olduğunu ortaya koymuĢtur
(Cadge & Ecklund, 2007; 361). Bunun yanında Koreli göçmenler içinde
Protestanların oranı (%74), Budistlerden (%3,2) çok daha fazladır ve pek
çok Koreli göçten sonra Protestanlığı tercih etmektedir (Kwon, 2003).
Halbuki istatistiklere göre 1991‘de 43 milyon nüfusu bulunan Güney
Kore‘de, nüfusun yalnızca %54‘ü herhangi bir dine bağlıdır. Söz konusu
nüfusun %51‘i Budizme, %34‘ü Protestanlığa, %11‘i Katolikliğe, %2‘si
Konfüçyanizme, %2‘si de diğer inançlara mensuptur (Tedesco, 1997;
180). Dolayısıyla bu rakamlar neticesinde, Korelilerin özellikle göçle
birlikte Hıristiyanlığı tercih ettiğini söyleyebiliriz.
Birinci nesil göçmenlerin henüz BirleĢik Devletler‘e gelmeden
yaĢamıĢ olduğu din perspektifli olaylar, onların buradaki tutumunu
Ģekillendirmektedir. Çin kökenli Amerikalılar, papaz ve misyonerlerin
kendilerine geliĢini, din değiĢtirmelerini net bir Ģekilde hatırlamaktadır.
Komünist zulüm hakkındaki taze anıları da ABD‘deki dinî dinamiklerini
derinden etkilemektedir. Birinci nesil Kore kökenli Amerikalı dindarlar,
Japon sömürge yönetimi, 2. Dünya SavaĢı ve Güney Kore‘nin iĢgaline
dair anılara sahiptir. Güneydoğu asıllı Amerikalıların çoğunluğu dinî
mültecilerdir. Eski Filipinli göçmenler ise, ABD‘ye ülkelerini
Japonya‘dan özgürleĢtiren anılarla birlikte gelirken, bazıları da Amerikan
sömürgeciliğine kafa tutmaktadır. Ġlk nesil göçmenlerin ardından nüfusu
hızla artan ikinci kuĢak, ABD‘de Asya kökenli Amerikalıların sayısının
artmasının yanısıra nesiller arası kimlik, asimilasyon ve çatıĢma
konularının da hızla yayılmasına neden olmuĢtur. Asya dinleri kuĢaklara
göre farklılık göstermeye baĢlamıĢtır. Belki de bütün bu sebepler
dolayısıyla ikinci nesil Asya kökenli Amerikalıların din değiĢtiriyor
olmaları dikkat çekmektedir. (Carnes & Yang, 2004; 23-24).
Hıristiyan Olanlarla Ġlgili KiĢisel Bilgiler
Din değiĢtirme hadisesi birden gerçekleĢecek bir olay değildir.
Dolayısıyla bu durum incelenirken kiĢinin bütün hayatı irdelenmeli,
psiko-sosyal faktörler gözden geçirilmelidir ÇalıĢmamızda, hiçbir dinî
inancı olmayan ya da herhangi bir dinden Hıristiyanlığa geçenler,
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çocukluklarından itibaren ele alınıp incelenecektir.
A- Kimlik Bilgileri
Öncelikle Hıristiyanlık dinini tercih eden deneklerle ilgili kiĢisel
bilgilere yer verilecektir. Konularla ilgili istatistikî bilgilerin bulunduğu
tablolar sunulacak ve elde edilen veriler analiz edilecektir.
Tablo–1: Cinsiyet
Cinsiyet
Erkek
Kadın
TOPLAM

KiĢi sayısı
30 kiĢi
37 kiĢi
67 kiĢi

%
%44,8
%55,2
%100

Deneklerin %45‘i erkek, %55‘i kadındır. Bu sonuca göre kadın-erkek
dağılımının birbirine yakın olduğu söylenebilir.
Tablo–2: Doğum Yeri
Ülke
Güney Kore
Tayland
Çin
Amerika
Diğer
TOPLAM

KiĢi
sayısı
19 kiĢi
14 kiĢi
13 kiĢi
11 kiĢi
10 kiĢi
67 kiĢi

%
%28,4
%20,8
%19,4
%16,4
%15
%100

Örneklem içince yer alan deneklerin %28‘i (19 kiĢi) Güney Korelidir.
19 Güney Korelinin 12‘si Seul‘de doğmuĢtur. Tayland‘da doğanların
oranı %21‘dir. 14 Taylandlıdan dördü Burma, dördü de Bangkok
doğumludur. Deneklerin %19‘u Çin, %16‘sı da Amerika doğumludur.
Amerika‘da doğan 11 kiĢiden dokuzu New York‘ta dünyaya gelmiĢtir.
Ayrıca Ģu da belirtilmelidir ki Amerika‘da doğanlar arasında aslen Çin,
Vietnam, Ġrlanda ve Ġtalya asıllı Ģahıslar bulunmaktadır. %15‘lik bir grup
(10 kiĢi) ise “diğer” seçeneği içinde yer almaktadır. Bu gruptaki iki kiĢi
Singapur‘da, iki kiĢi Hong Kong‘da, birer kiĢi Tayvan, Hindistan,
Malezya ve Rusya‘da dünyaya geldiğini beyan ederken, iki kiĢi de
mülteci kampında doğduğunu söylemiĢtir.
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Tablo–3: Memleketi
Hangi ülke
vatandaĢısınız?
Güney Kore
Amerika
Çin
Tayland
Çifte vatandaĢ
Diğer
TOPLAM

KiĢi
sayısı
18 kiĢi
17 kiĢi
12 kiĢi
8 kiĢi
3 kiĢi
9 kiĢi
67 kiĢi

%
%26,9
%25,4
%17,9
%11,9
%4,5
%13,4
%100

ÇalıĢmamızda yer alan deneklerin %27‘si Güney Kore, %25‘i Amerika,
%18‘i Çin, %12‘si Tayland vatandaĢı olduğunu söylemiĢ, üç denek de çifte
vatandaĢ olduğunu dile getirmiĢtir. “Diğer” seçeneği içinde yer alan
%13‘lük grupta birer Ġtalya, Ġrlanda, Malezya, Singapur, Vietnam vatandaĢı
bulunurken bir denek soruya cevap vermemiĢtir. Üç denek ise mülteci
olduğunu beyan etmiĢtir. Bu tablo bir önceki tablo karĢılaĢtırıldığında
Güney Koreliler ile Çinlilerin birer, Taylandlıların altı ve “diğer”
seçeneğinde bulunanların da iki kiĢi eksildiği görülecektir. Buna karĢılık
Amerikan vatandaĢı olanlar yedi kiĢi çoğalmıĢ, üç de çifte vatandaĢ ortaya
çıkmıĢtır.
Deneklerin %15‘inin 2 yıldan daha az bir süredir Amerika‘da yaĢadığı
belirlenmiĢtir. %19‘u 3-5 yıl aralığında, %15‘i 6-10 yıl aralığında, %18‘i
11-20 yıl aralığında bulunurken %10‘u da 21 yıldan daha uzun süredir
hayatını Amerika‘da sürdürmektedir. ÇalıĢmamızda yer alan deneklerin
%16‘sı Amerika doğumlu olduğunu ifade ederken %3‘ü de Amerika‘ya
çocukken geldiğini beyan etmiĢtir. Ġki denek ise soruyu yanıtsız
bırakmıĢtır. Buna göre deneklerin yaklaĢık yarısının Amerika‘da bulunma
süresi 10 yılın altındayken diğer yarısı da 10 yıldan daha fazladır bu ülkede
bulunmaktadır.
Anketin gerçekleĢtirildiği sırada deneklerin %46‘sı orta yaĢ
dönemindedir (41-60 yaĢ arası). %40‘ı ilk yetiĢkinlik olarak adlandırılan
22-40 yaĢ aralığındadır. %12‘si ergenlik ve gençlik (12-21 yaĢ arası)
dönemindeyken yalnızca bir denek yaĢlılık (61 yaĢ ve üzeri)
safhasındadır. AraĢtırmamızda yer alan deneklerin görüĢme tarihindeki
ortalama yaĢı 36,4 olarak tespit edilmiĢtir.
Evli deneklerin oranı %58, bekâr deneklerin oranı ise %40 olarak
ölçülmüĢtür. Bir denek (%1,5) ise eĢinden ayrı yaĢadığını beyan etmiĢtir.
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Evli olanların çok olması deneklerin %64‘ünün 30 ve daha ileri yaĢlarda
olması ile izah edilebilir.
B- Eğitim ve Meslek
Tablo–4: Eğitim Durumu
Eğitim durumu
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans (Master)
Doktora
TOPLAM

KiĢi sayısı
18 kiĢi
21 kiĢi
15 kiĢi
13 kiĢi
67 kiĢi

%
%26,9
%31,3
%22,4
%19,4
%100

Deneklerin %31‘i üniversite öğrencisi ve mezunu, %22‘si yüksek
lisans öğrencisi ve mezunu, %19‘u da doktora öğrencisi ve mezunudur.
Yalnızca lise öğrencisi ve mezunu olanların oranı %27‘dir.3 Bu anlamda
deneklerin %73‘ünün lisans veya lisansüstü düzeyde eğitim aldığı
görülmektedir.
Türkiye‘de Hıristiyan olan Müslümanlar isimli çalıĢmamızda yer alan
deneklerin de %65‘i üniversite öğrencisi, mezunu veya master, doktora
çalıĢması yapan kiĢilerden oluĢmaktaydı (Zavalsız, 2017; 119). Köse
(2008; 115)‘nin Ġngiltere‘de, Kim (2003; 70)‘in Kore‘de Müslüman
olanlar üzerine yaptıkları çalıĢmalarda üniversite mezunu olanların oranı
sırasıyla %60 ve %74 olarak tespit edilmiĢtir.
Söz konusu üç araĢtırma da bizim Amerika‘da Hıristiyan olanlar
üzerine yaptığımız araĢtırmayla benzer sonuçlar ortaya koymaktadır.
Köse ve Kim‘in çalıĢmasıyla bizim Ġstanbul‘daki çalıĢmamızda üniversite
öğrencisi ya da mezunu olanların oranı %60‘tan fazladır.

%27‘lik grup içinde henüz üniversite çağına gelmemiĢ, lise eğitimini devam ettiren denekler yer
almaktadır.
3

Y. Sinan ZAVALSIZ • 593

Tablo–5: Meslek
Meslek
Öğrenci
Akademisyen, Eğitimci,
Öğretmen
ĠĢçi
Mühendis
Diğer
Cevap yok
TOPLAM

KiĢi sayısı
11 kiĢi

%
%16,4

8 kiĢi

%11,9

7 kiĢi
6 kiĢi
20 kiĢi
15 kiĢi
67 kiĢi

%10,4
%9
%29,9
%22,4
%100

Meslekle ilgili en çok öğrencilik (%16) Ģıkkı iĢaretlenmiĢtir.
Akademisyen, eğitimci ve öğretmenlerin bulunduğu %12‘lik grup ikinci
sırada gelmektedir. ĠĢçilerin oranı %10, mühendislerin oranı da %9 olarak
ölçülmüĢtür. Ġçinde üç kimyager, üç ev hanımı, iki papaz/pastör, iki
memur, iki yönetici, bir yönetici asistanı, bir hesap uzmanı, bir esnaf, bir
aĢçı, bir psikolog, bir tamirci, bir acil servis uzmanı, bir analistin
bulunduğu %30‘luk grup “diğer” seçeneği içinde yer almaktadır.
Deneklerin 15‘i (%22) ise bu soruyu yanıtsız bırakmıĢtır.4
C- Anne-Baba ile Ġlgili Bilgiler
Deneklerin %87‘sinin annesi, %73‘ünün de babası hayattadır.
Babasını kaybedenlerin oranı %27, annesini kaybedenlerin oranıysa %13
olarak tespit edilmiĢtir. Annesi vefat eden 9 kiĢiden dördü Hıristiyan
olduktan sonra annesini kaybettiğini, ikisi de annesi vefat ettikten sonra
Hıristiyan olduğunu dile getirmiĢtir. Üç kiĢi ise annesini ne zaman
kaybettiğini belirtmemiĢtir. Babasını kaybeden 18 kiĢiden altısı babasını
kaybetmeden önce, yedisi de babasını kaybettikten sonra Hıristiyan
olduğunu ifade etmiĢtir. BeĢ denek babasını ne zaman kaybettiğine dair
bilgi vermemiĢtir. Annesi vefat ettikten sonra Hıristiyan olan iki kiĢi, aynı
zamanda Hıristiyan olmadan önce babasını da kaybetmiĢtir. Annesini ne
zaman kaybettiğini belirtmeyen iki denek, babasını ne zaman kaybettiğini
de beyan etmemiĢtir. Dolayısıyla yedi deneğin anne-babasını kaybettikten
sonra mı yoksa önce mi din değiĢtirdiği bilgisine sahip değiliz. Bunun
dıĢında en az yedi denek babasını kaybettikten sonra din değiĢtirmiĢtir.
Amerika‘da, Doğu toplumlarından farklı olarak, bireysel alan kabul edildiği için, insanların
maaĢları, meslekleri, ailevi durumları vb. konularla ilgili sorular pek hoĢ karĢılanmamaktadır.
Deneklerin %78‘inin bu soruyu cevaplamıĢ olması, aslında onların büyük çoğunluğunun Amerika‘ya
gelmeden önce baĢka bir kültürden yetiĢmesi sebebiyledir.
4
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Anne ve babaların %15‘i herhangi bir Ģekilde eğitim almamıĢtır. Bir anne
de ilkokul terktir. Ġlkokulu bitiren annelerin oranı %3, babaların oranı %5‘tir.
Annelerin %5‘i ortaokul mezunudur. Lise tahsili yapan anneler %30‘a,
babalar %22‘ye ulaĢmıĢtır. Üniversite mezunu olan anne ve babalar birbirine
eĢittir. Her ikisi de %27 olarak ölçülmüĢtür. Master ve doktora yapan anneler
%12, babalar %22 oranındadır. BeĢ denek annesinin, dört denek de babasının
eğitim durumu hakkında bilgi vermemiĢtir. Buna göre deneklerin
ebeveynleri ile ilgili olarak annelerin %39‘unun, babaların da %49‘unun en
az üniversite mezunu olduğu, master veya doktora yaptığı ortaya
çıkmaktadır.
Bizim Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada üniversite mezunu annelerin
oranı %13, babaların oranı da %31 olarak belirlenmiĢtir (Zavalsız, 2017;
126-127). Ġki çalıĢma kıyaslandığında babaların eğitim durumu özellikle
lisans ve lisansüstü seviyeler için iki kata yakın, annelerin eğitim düzeyi
de üç kat kadar farklılık göstermektedir.
Deneklerin ebeveynlerinin mesleklerine baktığımızda, annelerin
%25‘inin ev hanımı olduğu görülmektedir. %13‘ü eğitimci kategorisinde
akademisyenlik ve öğretmenlik yaparken, %12‘si de emeklidir. BeĢ anne
(%8) çiftçilikle uğraĢmaktadır. “Diğer” seçeneği içinde bulunan
annelerin oranı ise %27‘dir. Bu grupta yer alan 18 anneden üçü tüccar,
ikisi mühendis, ikisi iĢletmeci, ikisi muhasebeci, ikisi iĢçi, ikisi de
iĢsizdir. Birer annenin ise, doktor, kütüphaneci, memur, terapist ve evde
hemĢire olduğu belirlenmiĢtir. Deneklerimizden 10‘u (%15) annelerinin
mesleğine dair herhangi bir açıklamada bulunmamıĢtır.
Babaların ise ağırlıklı olarak emekli (%16) olduğu görülmektedir.
Eğitimci kategorisinde akademisyenlik ve öğretmenlik yapan babaların
oranı %12‘dir. %13‘lük bir grup çiftçilik yapmaktadır. “Diğer” seçeneği
içinde yer alanların sayısı %42‘yi (28 kiĢi) bulmaktadır. Buna göre, bu
gruptakilerin dördü mühendis, dördü iĢçi, üçü tüccar, üçü iĢletmeci, üçü
memur, ikisi yöneticidir. Geri kalanlar arasında bakandan tamirciye,
doktordan avukata, bilimadamından yatırım uzmanına, polisten
sendikacıya kadar uzanan çok çeĢitli bir yelpazeye dağılan meslek erbabı
bulunmaktadır. Ayrıca bir de iĢsiz bulunmaktadır. 11 denek (%16) ise
soruyu cevapsız bırakmıĢtır.
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D- Aile ile ĠliĢkiler
Çocuğun aile iliĢkisiyle dinî tecrübesi doğrudan bağlantılıdır. Aile
içinde yaĢanacak herhangi bir huzursuzluk, çocuğu olumsuz olarak
etkileyebilir. Örneklemde yer alan deneklerden %39‘u yetiĢtiği aile
ortamını demokratik, %33‘ü otoriter, %9‘u aĢırı ilgili, %8‘i ilgisiz olarak
tanımlamaktadır. %12‘lik bir grup (8 kiĢi) “diğer” seçeneği içinde yer
almıĢtır. Bunlardan birisi ailesini hem otoriter hem demokratik, birisi biraz
otoriter daha çok demokratik ve aĢırı ilgili, birisi demokratik ve ilgisiz,
birisi sevgi saygı çerçevesinde seçme Ģansı veren, birisi otoriter ve ilgisiz
olarak ifade etmiĢtir. Bir kiĢi “Bilmiyorum.” derken, birer kiĢi de “hepsi”
ve “hiçbiri” Ģeklinde cevap vermiĢtir. Bu cevaplar, deneklerin en az
yarısının (%55) ailesiyle bazı problemler yaĢamıĢ olabileceğini ortaya
koymaktadır.
Tablo–6: Çocukluk (7-12 yaş arası) Döneminde Anne-Baba ile İlişkiler
Ebeveyn ile
iliĢkiler
Olumlu
Olumsuz
KarıĢık
Diğer
TOPLAM

Anne

%

Baba

%

62 kiĢi
4 kiĢi
1 kiĢi
…
67 kiĢi

%92,5
%6
%1,5
…
%100

57 kiĢi
8 kiĢi
1 kiĢi
1 kiĢi
67 kiĢi

%85,1
%11,9
%1,5
%1,5
%100

Yukarıdaki tabloya göre, 7-12 yaĢ aralığında deneklerin %93‘ü
annesiyle olumlu iliĢkiler geliĢtirmiĢtir. Olumsuz iliĢki içinde olanların
oranı %6‘dır. Bir denek ise karıĢık duygular hissettiğini ifade etmiĢtir.
Aynı dönemde babasıyla iyi iliĢkiye sahip olduğunu söyleyenler %85
olarak ölçülmüĢtür. %12‘lik bir grup ise babasıyla olumsuz iliĢkiler
yaĢadığını belirtmiĢtir. Bir kiĢi babasıyla iliĢkisinin karıĢık olduğunu
söylerken, bir kiĢi de babasını hiç görmediğini dile getirmiĢtir. Buna göre,
annesi ile olumlu iliĢkiler içinde olan %8‘lik bir denek grubunun
babasıyla iliĢkisi problemlidir. Bir baĢka ifadeyle, annesiyle iliĢkisi
olumsuz olan deneklerin oranı %8 iken, babasıyla iliĢkisi olumsuz olan
deneklerin oranı bunun iki katına ulaĢmaktadır.
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Tablo–7: Gençlik (13-18 yaş arası) Döneminde Anne-Baba ile İlişkiler
Ebeveyn ile
iliĢkiler
Olumlu
Olumsuz
KarıĢık
Diğer
TOPLAM

Anne

%

Baba

%

61 kiĢi
5 kiĢi
1 kiĢi
…
67 kiĢi

%91
%7,5
%1,5
…
%100

52 kiĢi
11 kiĢi
1 kiĢi
3 kiĢi
67 kiĢi

%77,6
%16,4
%1,5
%4,5
%100

13-18 yaĢ aralığında (Tablo-7) deneklerin anneleriyle olan iliĢkisinde,
7-12 yaĢ aralığına göre (Tablo-6) çok fazla bir değiĢiklik görülmemiĢtir.
7-12 yaĢ aralığında 62 (%93) olumlu, 4 (%6) olumsuz iliĢki varken, 1318 yaĢ aralığında 61 (%91) olumlu, 5 (%8) olumsuz iliĢki söz konusudur.
Bu dönemde deneklerin babalarıyla olan iliĢkisi, 7-12 yaĢ aralığıyla
kıyaslandığında ise karĢımıza Ģu tablo çıkmaktadır: Çocukluk döneminde
57 (%85) olumlu, 8 (%12) olumsuz iliĢkiye sahip olan denekler, gençlik
döneminde 52 (%78) olumlu, 11 (%16) olumsuz iliĢki seviyesine
gerilemiĢtir. Ayrıca diğer seçeneği içinde yer alan iki denek çocukluktan
çıkıp gençliğe girerken babasını kaybetmiĢtir. Tablo-6 ve 7 birlikte ele
alındığında deneklerin anneleriyle iliĢkisinde çocukluk ve gençlik
itibariyle çok fazla bir değiĢikliğin söz konusu olmadığı, olumsuzluğun
en çok %9‘u bulduğu söylenebilir. Babalarla olan olumsuz iliĢki ise,
çocuklukta %15 civarındayken gençlikte %22 seviyesine yükselmiĢtir.
Bizim Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada babasıyla problem yaĢayan
deneklerin oranı %41‘dir. Buna göre deneklerden dördü ailesiyle
iliĢkisinin sıcak olmadığını, dördü anne-baba boĢanmasına tanık
olduğunu, ikisi babasından, ikisi de hem annesinden hem babasından ayrı
yaĢadığını dile getirmiĢtir. Deneklerden birisi annesinin vefat ettiğini ve
üvey anne ile büyüdüğünü, birisi de babası ile arasının çok kötü olduğunu
beyan etmiĢtir (Zavalsız, 2017; 143-144).
Yapıcı (2007; 230-231)‘nın kaleme aldığı makalede, din
değiĢtirenlerin %28‘inin çocukluk döneminde mutsuz bir aile yaĢantısı
geçirdiği, %21‘inin ilgisiz, sevgisiz, baskıcı ve Ģiddete eğilimli ebeveyne
sahip olduğu, %9‘unun baba özlemi çektiği, %3‘ünün mutlu geçen
çocukluk yıllarına özlem duyduğu, %9‘unun ebeveyninden birinin vefat
ettiği ifade edilmiĢtir. Buna göre, deneklerden %60‘ı direkt veya dolaylı
olarak babasıyla sıkıntı yaĢamıĢtır.
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Türkiye‘deki çalıĢmamızda kendisiyle gözlemci olarak mülakat
gerçekleĢtirdiğimiz Yavuz Bey‘in konuyla ilgili söyledikleri ilginçtir:
Kiliseye gelip din değiĢtiren insanların hiçbirinin aile
yapısı çok düzenli ve içten değil. Ya anne-babası boĢanmıĢ
ya babasından sevgi görmemiĢ ya annesi ölmüĢ ya da annebabası yaĢıyorsa dahi onlara sert tepki vererek bir boĢluğa
sürüklenmiĢ. Aile yapısı, aile anlayıĢı çok düzenli insan
görmedim (Zavalsız, 2017; 144).
Türkiye‘de yapılmıĢ olan bu çalıĢmalarda olduğu gibi BirleĢik
Devletler‘de yaptığımız araĢtırmada da deneklerin %22‘sinin 18 yaĢına
kadar olan süreçte babasıyla problem yaĢadığını ifade etmesi, bir model
olarak baba figürünün din değiĢtirme olgusuyla ne kadar bağlantılı
olduğunu göstermektedir.
Bu bağlamda aile kurumu ile din kurumu arasında sıkı bir iliĢki söz
konusudur. Ġkisinin dıĢında baĢka hiçbir konuda bu Ģekilde bir duygu,
yapı ve bağ uyumu görülmez. Ailedeki din eğitimi, dinî değerler ve
iliĢkiler açısından çocuğa model olmaktadır. Dinî anlamda ailesinin
inandığına inanmayan çocuklar, ciddi anlamda hayal kırıklığı yaĢar. Bu
nedenle sosyologlar, kurumları tahlil ederken din psikolojisi ile aile
psikolojisini bir arada ele alıp bağ kurmaktadır (Vergote, 1978; 316-317).
Örneğin, anne-baba için dinin önemli olduğu ve her ikisinin de aynı
dine inandığı, buna karĢılık çocuğun da ebeveynini sevdiği ve onları
kendine yakın gördüğü durumlarda, anne-babanın dinî eğiliminin çocuk
üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiĢtir. Çocuk bu Ģartlarda, dine ait
konuları yerine getirme konusunda, güçlü bir baskı hisseder (Batson ve
ark. 1993; 43). Ancak, özellikle babanın yokluğu veya var olduğu halde
yetersiz oluĢu çocuğun sonraki dönemde din değiĢtirmesine dahi neden
olabilir5 (Köse, 2008; 67; Kim, 2003; 77).
Ullman (1982; 183), yaptığı araĢtırmada çocuklukta yaĢanan stres ve
travma ile ergenlikte yaĢanan stres ve travmayı ayrı ayrı ele almıĢtır.
Buna göre din değiĢtirenler, din değiĢtirmeyenlere oranla çocukluk
devresinde daha travmatik bir dönemden geçmiĢtir. Din değiĢtirenler,
böyle bir tecrübesi olmayanlara göre çocukluk ve ergenlik dönemiyle
ilgili aĢırı mutsuz bir tablo ortaya koymuĢtur. Din değiĢtirenlerle yapılan
mülakatlarda, entelektüel arayıĢtan ziyade kiĢisel bunalıma vurgu
5

Konuyla ilgili Freud‘un psikanalitik görüĢüne bakınız.
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yapılması da buna iĢaret etmektedir. Ullman (1982; 189)‘ın 40 kiĢiyle
gerçekleĢtirdiği bu araĢtırmaya göre deneklerin %77‘si çocukluk
döneminde babası ile yaĢadığı probleme iĢaret etmiĢtir. Buna göre %28‘si
babasının yokluğunu, %21‘‘i babasının pasif olduğunu, %23‘ü de
babasının düĢman olduğunu belirtmiĢtir. Deneklerin yalnızca %21‘i
babasıyla pozitif bir iliĢki içindedir.
Farklı araĢtırmalar, din değiĢtirme tecrübesinin özelde ebeveyn
otoritesine duyulan kin ve nefreti yatıĢtırma ihtiyacıyla bağlantılı
olduğunu ortaya koymaktadır. Allison (1969; 30-31)‘un yaptığı
araĢtırmada da deneklerin %60‘a yakını babasıyla problem yaĢamıĢtır.
Buna göre babalar gayr-i meĢru iliĢki yaĢayan, eviyle ilgilenmeyen,
alkolik, intihar eden kiĢilerden oluĢmaktadır. Allison‘a göre, bu durumda
dine yönelmek zayıf, etkisiz ve olmayan baba imajını telafi etmek
anlamına gelmektedir. Ayrıca babanın yerine geçen din, kiĢiye kesin ve
sağlam kurallar sağlamaktadır.
Sonuç olarak, sosyal olaylar elbette monist sebeplerle izah edilemez.
Ancak konuyla ilgili çalıĢmalar incelendiğinde Freud‘un dile getirdiği
görüĢün kısmen doğrulandığı görülmektedir. Din değiĢtirenlerin önemli
bir kısmında karĢımıza çıkan bu durum yadsınamaz bir gerçeği gözler
önüne sermekte ve sebeplerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.
Tablo–8: Ailesiyle Birlikteliği
Kaç yaĢına kadar ailenizle
birlikte yaĢadınız?
16 yaĢından önce ayrıldım
16-20 yaĢ aralığına kadar
21-25 yaĢ aralığına kadar
25 yaĢından sonraya kadar
Hala beraberiz
Diğer
Cevap yok
TOPLAM

KiĢi sayısı

%

5 kiĢi
24 kiĢi
8 kiĢi
6 kiĢi
10 kiĢi
3 kiĢi
11 kiĢi
67 kiĢi

%7,5
%35,8
%11,9
%9
%15
%4,5
%16,4
%100

Deneklere kaç yaĢına kadar aileleriyle birlikte yaĢadıkları sorulmuĢ ve
Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: En belirgin cevap, %36‘lık oranla, ailesiyle 1620 yaĢ aralığında ayrıldığını belirten gruba aittir. Deneklerin %8‘i 16
yaĢından önce, %12‘si 21-25 yaĢ aralığında, %9‘u da 25 yaĢından sonra
ailesinden ayrıldığını dile getirmiĢtir. Hala ailesiyle birlikte olduğunu
ifade eden %15‘lik bir grup bulunmaktadır, ancak deneklerimizden
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sekizinin henüz gençlik ve ergenlik dönemi olan 12-21 yaĢ aralığında
olduğu gözardı edilmemelidir. Çünkü Amerika‘da bu konu adeta yazısız
kural haline gelmiĢtir ve liseyi bitirip üniversiteye baĢlayan gençlerin
neredeyse tamamı ailelerinden ayrılmaktadır. Hatta bizim bu araĢtırmayı
gerçekleĢtirdiğimiz 100.000 nüfuslu küçük bir Ģehir olan Albany‘de dahi
üniversiteye baĢlayan gençler, aileleriyle aynı Ģehirde olduğu halde
kendilerine ait bir eve çıkmaktadır.6 Ayrıca hala ailesiyle beraber
yaĢadığını söyleyenler arasında farklı bir kültürle yetiĢenlerin olduğu da
unutulmamalıdır. Deneklerin %5‘i “diğer” seçeneği içinde yer almıĢ ve
burada bulunan üç kiĢiden ikisi ölene kadar, biri de evlenene kadar
ailesiyle birlikte yaĢadığını vurgulamıĢtır. 11 kiĢi (%16) soruya cevap
vermemiĢtir. Bütün bu verilerden sonra, deneklerimizden yalnızca
%20‘lik bir grubun ailesiyle birlikte yaĢadığı ve daha önce belirtildiği
üzere bunlar arasında henüz üniversite çağına ulaĢmamıĢ olanlar
bulunduğu anlaĢılmaktadır.
Deneklerin %87‘sinin anne-babası birlikte yaĢamıĢtır. Anne-babası
boĢanan deneklerin oranı %6‘dır. Üç deneğin (%4;5) ebeveyninden biri
vefat etmiĢtir. “Diğer” seçeneğinde yer alan bir deneğin (%1,5) annebabası çocukluğunda evliyken gençliğinde boĢanmıĢtır. Bir denek ise
soruya yanıt vermemiĢtir. Buna göre deneklerin yalnızca %13‘ünün annebabası sürekli birlikte kalmamıĢtır. Ancak yukarıda bahsedildiği üzere
babanın hiç olmaması gibi var olduğu halde pasif konumda bulunmasının
da önemli bir problem olarak karĢımızda durduğunu hatırlatmalıyız.
2- Önceki Din Hakkında Bilgiler
Tablo–9: Daha Önce Mensup Olunan Din
Hangi dine
mensuptunuz?
Ateist
Budist
Diğer
Cevapsız
TOPLAM

KiĢi
sayısı
28 kiĢi
17 kiĢi
10 kiĢi
12 kiĢi
67 kiĢi

%
%41,8
%25,4
%15
%17,9
%100

Genç birey üniversiteye baĢlarken ailesiyle sadece evini değil, kesesini de ayırmaktadır. Zira
bundan böyle derslerden artakalan zamanda parttime çalıĢarak ihtiyacını kendisi karĢılayacaktır.
Zaten Amerikan toplumunda bunun altyapısı lise yıllarında sağlanmaktadır. Ailenin maddi durumu
çok iyi olsa dahi, gençler lise yıllarında harçlıklarını çıkarmak üzere parttime çalıĢmakta ve bu
alıĢkanlığı edinmektedir. Bize her ne kadar farklı geliyor olsa da Amerikan toplumunda gençler
banka kredisi kullanarak üniversite ücretini dahi kendisi karĢılamaktadır.
6
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ÇalıĢmamızda yer alan deneklerin büyük çoğunluğunun Uzakdoğulu
olduğunu daha önce ifade etmiĢtik.7 %42‘si herhangi bir dine bağlı
bulunmadığını, ateist olduğunu dile getirmiĢtir. Uzakdoğu dinlerinden
Budizme mensup olanların oranı ise %25‘tir. %15‘lik bir grup ise
“diğer” seçeneği içinde yer almıĢtır. Bunların dördü Hıristiyanlığın diğer
mezheplerine (Katolik, Protestan, Metodist, Episcopal),8 birisi
Hinduizme, birisi atadan kalma geleneksel Çin inancına bağlı olduğunu
ifade etmiĢtir. Deneklerden birisi annesinin Budist babasının Hindu
olduğunu söylemiĢtir. Birisi kendisini aslında ateist biraz da Budist olarak
tanımlamıĢ, birisi o dönemde araĢtırdığını, bir diğeri de kiĢisel bir dine
aidiyeti olmamakla birlikte Yahudi mirasına sahip olduğunu dile
getirmiĢtir. Daha önce belirttiğimiz nedenlerden dolayı %18‘lik bir denek
grubu soruyu cevapsız bırakmıĢtır.
Tablo–10: Daha Önce Mensup Olunan Din ile Bağ
Din ile bağ
Sıkı bir bağ vardı
Ġsmen o dine mensuptum
Herhangi bir bağ yok
Diğer
Cevapsız
TOPLAM

KiĢi
sayısı
14 kiĢi
7 kiĢi
29 kiĢi
16 kiĢi
1 kiĢi
67 kiĢi

%
%20,8
%10,4
%43,3
%23,9
%1,5
%100

Örneklemde yer alan deneklere “Daha önce mensup olduğunuz din
ile bağınız nasıldı?” Ģeklinde bir soru sorulmuĢ, sadece %21‘i sıkı bir
bağ olduğunu dile getirmiĢtir. Deneklerin %43‘ü daha önce mensup
olduğu dinle arasında herhangi bir bağ bulunmadığını ifade etmiĢtir.
7

Bkz. Tablo-2 ve Tablo-3.
AraĢtırma kapsamında St. Pius Katolik kilisesiyle de bağlantı kurulmuĢ ve oradaki cemaat içinde
sonradan Hıristiyan olanların bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Kilisede görevli olan
Bayan Kelly, kendisine takdim ettiğimiz anketlerden dördünü kilise cemaatinden ilgili kiĢilere
doldurtarak bize ulaĢtırdı. Diğer dinlerden veya ateizmden Hıristiyanlığa geçenleri araĢtırdığımızı
özellikle söylememize rağmen, gelen anketlerden ikisinde daha önceki din hanesinde Metodist,
Episcopal gibi Hıristiyanlık içinde yer alan mezheplerin yazılmıĢ olduğunu gördük. Bayan Kelly‘ye
konunun galiba yanlıĢ anlaĢıldığını, diğer mezheplerden değil, diğer dinlerden Hıristiyanlığa geçenleri
araĢtırdığımızı söylediğimizde Ģunları aktardı: “İlginç, biz sizin mezhep olarak isimlendirdiklerinize,
onların çoğu inancı bizimkinden farklı olduğu için, diğer dinler olarak bakıyoruz. Fakat sizin bakış
açınızı anlayabiliyorum. Karışıklık için özür dilerim.” Biz de bu konuya yer vermek adına daha önce
Hıristiyanlığın diğer mezheplerine mensup 4 deneğe araĢtırmamız içinde yer vermeyi uygun bulduk.
Katolik olan deneğimiz, daha sonra ateizme kaymıĢ, ardından Protestan olmuĢtur. Daha önce Protestan
olan deneğimiz ile Metodist ve Episcopal mezheplerine mensup denekler ise Katolik mezhebini tercih
etmiĢtir.
8
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Zaten bu konu bir önceki soru ile incelendiğinde, deneklerin en az
%42‘sinin ateist olduğu, dolayısıyla daha önce herhangi bir din
mensubiyeti bulunmadığı görülecektir. %10‘luk bir grup daha önceki
mensubiyetini ismen bağlılık olarak nitelemiĢtir. Deneklerin %24‘ü
“diğer” seçeneği içinde yer almıĢtır. Bu seçeneğin yanına “Lütfen
belirtiniz.” Ģeklinde kayıt koymamıza rağmen 16 denekten üçü bilgi
vermemiĢtir. Altısı herhangi bir dini olmadığını, üçü dindar olmadığını,
birisi her zaman dindar olduğunu, birisi herhangi organize bir dine ait
olmadığını, birisi Katolik olduğunu, birisi de araĢtırmakta olduğunu
beyan etmiĢtir. Bir denek ise soruya yanıt vermemiĢtir. Bu veriler
ıĢığında deneklerin, ateist olanlar da dâhil olmak üzere, en az %70‘inin
herhangi bir din ile bağı bulunmadığı ortaya çıkmaktadır.
Ġnsanların evlilik, meslekî ilerleme, kültürel asimilasyon (özümseme)
veya sosyal baskı gibi nedenlerle dinini değiĢtirebildiği söylenebilir.
Ancak mensup olduğu dini gerçekten iyi bilen ve gereğini yerine
getirenler arasında, din değiĢtirenlerin sayısı oldukça azdır (Michel, 1992;
5).
A- Ebeveynin Din AnlayıĢı
Bu bölümde deneklerin ebeveynlerinin hangi dine mensup olduğu, din
değiĢtirip değiĢtirmediği, değiĢtirdiyse hangi dini seçtiği, din değiĢtirme
konusunda kimin kimden etkilendiği gibi konular yer alacaktır.
Tablo–11: Anne-Babanın Dini
Anne-baba
dini
Budist
Ateist
Katolik
Hristiyan
Diğer
Cevap yok
TOPLAM

Anne

%

24 kiĢi
17 kiĢi
9 kiĢi
8 kiĢi
7 kiĢi
2 kiĢi
67 kiĢi

%35,8
%25,4
%13,4
%11,9
%10,4
%3
%100

Baba

%

16 kiĢi
27 kiĢi
6 kiĢi
9 kiĢi
7 kiĢi
2 kiĢi
67 kiĢi

%23,9
%40,3
%9
%13,4
%10,4
%3
%100

Tabloya göre deneklerin %36‘sının annesi Budisttir. %25‘i ateist,
%12‘si Hıristiyan, %13‘ü de Katoliktir.9 Annelerin %10‘u “diğer”
seçeneği içinde yer almıĢtır. Bu grupta yer alanların ikisi Taoist, birisi
Katoliklik Hıristiyanlığın bir mezhebi olmasına rağmen, bazı deneklerin Katolik-Hıristiyan ayrımı
yapmıĢ olması, onların diğer mezhepleri farklı bir din olarak algılamalarından kaynaklanmaktadır.
9

602 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

Hindu, birisi bazen ateist bazen Budist, birisi Metodist, birisi Presbiteryen
Episcopal birisi de geleneksel Çin dinine mensuptur. Ġki denek ise soruyu
cevapsız bırakmıĢtır.
Örneklemde yer alan deneklerin %40‘ının babası ateisttir. %24‘ü
Budist, %13‘ü Hıristiyan, %9‘u Katoliktir. Babaların %10‘u kendisine
“diğer” seçeneği içinde yer bulmuĢtur. Buna göre ikisi Taoist, birisi
Yahudi, birisi Hindu, birisi Metodist, birisi Unitarien Metodist, birisi
Presbiteryen Episcopal, birisi de geleneksel Çin dinine bağlıdır. Ġki denek
ise soruya yanıt vermemiĢtir.
Bu veriler ıĢığında iki nokta dikkat çekmektedir: Ġlki annelerin
%25‘inin, babaların da %40‘ının ateist oluĢudur. Ġkincisi ise, annelerin
yalnızca %28‘inin, babaların da yalnızca %27‘sinin Hıristiyanlığa
mensup olmasıdır.
Tablo–12: Anne-Babanın Dindarlık Seviyesi
Ebeveynin dindarlık
seviyesi
Anne dindar, baba değil
Baba dindar, anne değil
Ġkisi de dindar
Ġkisi de dindar değil
Ġkisi de orta derece
dindar
Cevap yok
TOPLAM

KiĢi
sayısı
12 kiĢi
2 kiĢi
13 kiĢi
24 kiĢi

%17,9
%3
%19,4
%35,8

15 kiĢi

%22,4

1 kiĢi
67 kiĢi

%1,5
%100

%

Denekler arasında hem annesi hem babası dindar olanların oranı %19
olarak ölçülmüĢtür. Ebeveylerin %22‘si de orta derecede dindardır.
%36‘lık bir grup ise ikisinin de dindar olmadığını ortaya koymaktadır.
Deneklerin %18‘i sadece annelerinin, %3‘ü de sadece babalarının dindar
olduğunu ifade ederken, bir denek soruya cevap vermemiĢtir. Buna göre
annelerin babalardan %15 daha dindar oldukları gibi bir sonuç ortaya
çıkmıĢtır.
B- Çocuğun Dinî Konularda Bilgilendirilmesi
Çocuğun özellikle 7–14 yaĢlar arasında sahip olduğu dinî duygular,
ailesinin dinî inancıyla ve bizzat anne-babasından gördükleriyle yakından
alakalıdır (Vergote, 1978; 315-317; Zavalsız, 2017; 156). Bu yaĢlarda
Tanrı gerçek bir Ģahıs olarak algılanır, hatta baba yerine konulur. Dinin
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özüne ait birçok düĢünce bu yaĢlarda benimsenir. Ergenlik dönemi olarak
adlandırılan 12–18 yaĢ arası ise bireyin artık dine dönüĢ yaptığı veya
çocuklukta sahip olduğu inancı bırakmaya karar verdiği dönemdir. Buna
dinî uyanıĢ dönemi denilmektedir (Argyle & Hallahmi, 1992; 319-320).
Dine dönüp dönmemek ya da sahip olunan dini terk edip etmemek,
tamamen çocuklukta din ve aileyle kurulan bağ paralelinde
gerçekleĢmektedir (Hökelekli, 2004; 433-445).
Deneklerin %37‘si ailesinin çocukken dinî konularda kendisini
bilgilendirdiğini söylerken, %60‘ı ise böyle bir bilgilendirme olmadığını
ifade etmiĢtir. “Diğer” seçeneği içinde yer alan iki denekten (%3) birisi
soruyu “hem evet hem hayır” diye cevaplarken diğeri de bilgilendirmenin
az olduğunu söylemiĢtir.
Bizim Türkiye‘de yaptğımız çalıĢmada deneklerin %47‘si ailesinin
dinî konularda bilgilenmesine olanak sağlamadığını belirtmiĢtir (Zavalsız,
2017; 156).
Köse‘nin çalıĢmasındaki deneklerin %51‘i çok az dinî eğitim aldığını
veya hiç dinî eğitim tecrübesi olmadığını açıklamıĢtır (Köse, 2008; 70)
Söz konusu üç çalıĢma arasında en yüksek oran Amerika‘da
yaptığımız çalıĢmada ölçülmüĢtür. Bunun en önemli nedeni deneklerin
%25‘inin annesinin, %40‘ının da babasının ateist olmasıdır. Bütün bu
veriler, çocukken dinî konularda bilgi verilmeyen çocukların daha sonraki
süreçte, baĢka sebeplerle birlikte din değiĢtirebildiğini ortaya
koymaktadır.
C- Önceki Din Hakkında Bilgi
Deneklerin %45‘i daha önceki dini hakkında yeterli bilgi sahibi
olduğunu, %55‘i de yeterli bilgi sahibi olmadığını dile getirmiĢtir.
Bizim Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada deneklerin %41‘i yeterli
bilgisi olmadığını söylemiĢ, %19‘u da kısmen bilgi sahibi olduğunu
belirtmiĢtir (Zavalsız, 2017; 176-177).
Elde edilen veriler, sahip olduğu din hakkında özellikle çocuklukta
ailesi tarafından bilgilendirilmeyen deneklerin bu eksiğini baĢka bir
Ģekilde de gideremediğini göstermektedir. Zira bizim Türkiye‘de ve
Amerika‘da yaptığımız her iki çalıĢmada da dinî konularda ailesi
tarafından bilgilendirilmeyenlerle (Türkiye %47, Amerika %60), önceki
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din hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanların (Türkiye %41, Amerika
%55) oranı birbirine oldukça yakındır (Zavalsız, 2017; 156; 176-177).
Söz konusu deneklerin %9‘u aileden, %10‘u okuldan, %18‘i
toplumdan, %10‘u kitaplardan din hakkında bilgi edinirken %6‘sı da özel
olarak dinî eğitim almıĢtır. Deneklerin %25‘i yukarıda adı geçen tüm
kurumların dinî bilgisine katkıda bulunduğunu belirtmektedir. “Hepsi”
Ģıkkını iĢaretleyen 17 kiĢiden üçü, ayrıca büyükanne-büyükbaba,
ibadethane, arkadaĢlar Ģeklinde birer unsur daha ilave etmiĢtir.
%13‘lük bir grup ise “diğer” seçeneği içinde yer almıĢtır. Bunlardan
ikisi hiçbir yerden bilgi edinmediğini söylerken, ikisi aile, toplum,
kitaplar ve dinî eğitim yoluyla, birisi toplum, arkadaĢlar ve ibadethane
yoluyla, birisi okul, toplum, kitaplar ve dindar arkadaĢlar yoluyla, bir
diğeri okul, kitaplar ve dinî eğitim yoluyla, birisi de toplum dinî eğitim ve
ibadethane yoluyla bilgi sahibi olduğunu belirtmiĢtir. Diğer bir denek ise,
evlilik sonrası eĢi tarafından bilgilendirildiğini dile getirmiĢtir.
Deneklerin %8‘i soruyu yanıtsız bırakmıĢtır.
Deneklerin %9‘u, ailesinin kendisini daha önce mensup olduğu din ile
ilgili ibadetleri yerine getirme konusunda zorladığını dile getirmiĢtir. Bu
grupta yer alan altı denekten birisi zorlamanın ibadethaneye gitme
konusunda, birisi de zaman zaman olduğunu ifade etmiĢtir. Altı denekten
dördü daha önce Budist iken, birisi geleneksel Çin inacına mensup
olduğunu, birisi de ateist10 olduğunu belirtmiĢtir. Deneklerin %91‘i ise,
herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını beyan etmiĢtir.
Bizim Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada ise deneklerin %35‘i daha
önceki dine ait ibadetleri yerine getirme hususunda teĢvik gördüğünü,
%6‘sı kendilerine köstek olunduğunu, %47‘si de hiçbir Ģey
söylenmediğini ifade etmiĢtir (Zavalsız, 2017; 189). Ġki araĢtırma daha
önceki dine ait ibadetleri yerine getirme konusunda karĢılaĢtırıldığında;
Amerika‘da Hıristiyan olanların, Türkiye‘de Hıristiyan olanlara göre
aileleri tarafından daha özgür bırakıldığı ortaya çıkmaktadır.

Daha önce ateist olduğunu ve ailesinin önceki dine ait ibadetleri yerine getirme hususunda
kendisini zorladığını ifade eden deneğimiz, muhtemelen herhangi bir inanca bağlanma konusunda
zorlanıyordu.
10
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D- Din DeğiĢtirmeden Önce Toplumla ĠliĢkiler
ÇalıĢmamızda yer alan deneklerin, din değiĢtirmeden önce toplumla
iliĢkisinin ne düzeyde bulunduğunu, bu dönemde zihnindeki Hıristiyanlık
düĢüncesinin ne olduğunu ele alacağız.
Tablo–13: Toplumla İlişkiler
Toplumla iliĢkiler
Çok iyi
Ġyi
Orta
Kötü
Çok Kötü
TOPLAM

KiĢi
sayısı
26 kiĢi
19 kiĢi
18 kiĢi
2 kiĢi
2 kiĢi
67 kiĢi

%
%38,8
%28,4
%26,9
%3
%3
%100

Örneklemde yer alan deneklerin %67‘si toplumla iliĢkisini iyi ve çok
iyi Ģeklinde tanımlarken, %27‘si orta, %6‘sı da kötü ve çok kötü Ģeklinde
ifade etmiĢtir.
Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada da deneklerin %69‘u toplumla
iliĢkisini iyi ve çok iyi, %25‘i de sıkıntılı Ģeklinde tanımlamıĢtır
(Zavalsız, 2017; 205).
3- Hıristiyanlığa Giden Yol
A- Zihinlerdeki Hıristiyanlık Ġmajı
Tablo–14: Din Değiştirmeden Önceki Hıristiyanlık Düşüncesi
Hıristiyanlık imajı
Olumluydu
Olumsuzdu
Ne olumlu ne olumsuzdu
Fikrim yoktu
TOPLAM

KiĢi
sayısı
27 kiĢi
10 kiĢi
22 kiĢi
8 kiĢi
67 kiĢi

%
%40,3
%15
%32,8
%11,9
%100

Deneklerimiz “Din değiĢtirmeden önce zihninizdeki Hıristiyanlık
imajı nasıldı?” sorusuna, %40 “Olumluydu.”, %15 “Olumsuzdu.”, %33
“Ne olumlu ne olumsuzdu.”, %12 “Fikrim yoktu.” Ģeklinde cevap
vermiĢtir.
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Bizim Türkiye‘de yaptığımız araĢtırmada ise, aynı soruya deneklerin
%38‘i olumlu, %40‘ı olumsuz yanıt vermiĢtir. %19‘luk bir grup da
fikrinin olmadığını belirtmiĢtir (Zavalsız, 2017; 209).
Köse (2008; 118)‘nin Ġngiltere‘de Müslüman olanlar üzerine yaptığı
araĢtırmada ise, deneklere henüz Müslüman olmadan önce zihnindeki
Ġslam imajının ne olduğu sorulmuĢ ve Ģu yanıtlar alınmıĢtır: Deneklerin
%41‘i kesin ve net olarak negatif bir imaja sahip olduğunu, %37‘si
olumlu ya da olumsuz bir düĢüncesinin bulunmadığını belirtmiĢtir. %12
oranındaki bir denek grubu, Ġslam‘ı müsbet veya menfî baĢka bir Ģeyle
özdeĢleĢtirdiğini söylemiĢtir. Geriye kalan %10‘u ise imajının nötr
olduğunu aktarmıĢtır.
Bizim Türkiye‘de yaptığımız araĢtırmayla (%40) Köse‘nin
Ġngiltere‘de yaptığı araĢtırmada (%41), her iki din için de olumsuz
düĢünenlerin oranı birbirine oldukça yakındır. Ancak bizim Türkiye‘deki
araĢtırmamızda Hıristiyanlık hakkında olumlu bir imaja sahip olanların
oranı %38 gözükürken, Köse‘nin çalıĢmasında Ġslam hakkında olumlu
imaja sahip denek neredeyse yok gibidir. Bu sonuç, Müslümanların
Hıristiyanlara daha hoĢgörüyle baktığını ortaya koyarken, Hıristiyanların
ise Müslümanlara önyargıyla yaklaĢtığını göstermektedir.
Amerika‘da yaptığımız araĢtırmada ise deneklerin yalnız %15‘inin
olumsuz görüĢ bildirmesi, buna karĢılık Türkiye‘de yaptığımız araĢtırma
ile Köse‘nin Ġngiltere‘de yaptığı araĢtırmada olumsuz beyanın %40
civarında gözükmesi, Türkiye‘de Hıristiyanlıktan, Ġngiltere‘de ise
Ġslamiyetten bahsediliyor olması sebebiyledir. Her iki din de bahsedilen
coğrafyalarda azınlık konumundadır. Zira Amerika‘da çoğunluğun dini
olan Hıristiyanlık için olumsuz beyan, neredeyse Türkiye ve Ġngiltere‘de
yapılan araĢtırmalarda ortaya çıkan sonucun üçte biri oranındadır.
Müslümanların Hıristiyanlara karĢı daha hoĢgörülü gözükmesinin bir
baĢka nedeni de Hıristiyan olanların, Hıristiyan olmaktan öte Batılı
olmayı tercih etmeleridir. Köse (2004; 407), “Misyonerlik faaliyetleri
Kenyalılar tarafından yapılıyor olsaydı, bizim gençlerimiz dönüp
bakmazlardı bile.” diyerek bu konuya dikkat çekmektedir. Ayrıca hâkim
kültür olgusunu açıklaması açısından Ģu ifadeler de önemlidir:
Osmanlı‘nın ihtiĢamlı devrelerinde gayr-i müslimler
Müslümanlıklarını devlete tescil ettirebilmek için sıraya
girerlermiĢ. Neden? Çünkü bir ayrıcalık o zaman Osmanlı
olmak, Müslüman olmak. Dünya Osmanlı‘nın kontrolünde
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çünkü. Bugün tersi bir durum söz konusu. Batılı olmak,
Hıristiyan olmak bir ayrıcalık gibi (Köse, 2004; 425-426).
B- Din DeğiĢtirme Süreci
AraĢtırmamızda yer alan deneklerin ne zaman din değiĢtirdiğini
incelediğimizde, %54‘ünün 0-5 yıl, %15‘inin de 6-10 yıl aralığındaki
dilimde Hıristiyan olduğunu görmekteyiz. %31‘lik bir kesim ise 11 yıl ve
üzerindeki bir zaman diliminde Hıristiyan olduğunu ifade etmiĢtir. Buna
göre deneklerin yarısından çoğu (%54) henüz yakın bir zamanda din
değiĢtirmiĢtir.
Deneklerin %11‘i araĢtırarak, %9‘u evlilik yoluyla, %15‘i arkadaĢı
vesilesiyle, %34‘ü de bu dinin mensupları vasıtasıyla Hıristiyan olduğunu
belirtmiĢtir.
“Diğer” seçeneğinde yer alan 21 (%31) deneğin her biri farklı bir
etkenden dolayı Hıristiyan olduğunu dile getirmiĢtir. Ġncil okuduğunu
söyleyen (2 kiĢi), ailesiyle birlikte Hıristiyan olan (2 kiĢi), kitle iletiĢim
araçlarının (2 kiĢi), okulun (1 kiĢi), Katolik okulunun (1 kiĢi) ve okuldaki
öğretmenin (1 kiĢi) kendisini etkilediğini beyan eden denekler bu grubu
oluĢturmaktadır. Ġki denek soruyu cevapsız bırakmıĢtır. Geri kalanlar
birkaç seçenek birden iĢaretlemiĢtir. Buna göre araĢtırarak ve
Hıristiyanlığa mensup olanlar yoluyla (3 kiĢi), araĢtırarak ve arkadaĢı
vesilesiyle (2 kiĢi), arkadaĢı ve bu dine mensup olanlar vasıtasıyla (1
kiĢi), bu dine mensup olanlar ve kitle iletiĢim araçları yoluyla (1 kiĢi), bu
dine mensup olanlar ve kardeĢi vasıtasıyla (1 kiĢi), bu dine mensup
olanlar ve Tanrı‘nın yol göstermesiyle (1 kiĢi), arkadaĢı ve Ġncil çalıĢması
yoluyla (1 kiĢi) din değiĢtirdiğini ifade edenler de bu grup içinde yer
almıĢtır.
Burada en çok dikkat çeken oran, deneklerin yarısının bu dinin
mensupları vasıtasıyla din değiĢtirmiĢ olmasıdır. Bizim Türkiye‘de
yaptığımız çalıĢmada ise araĢtırarak din değiĢtirdiğini söyleyenlerin oranı
%47‘dir. Bu dinin mensupları vasıtasıyla din değiĢtirenler ise %19 olarak
gözükmektedir (Zavalsız, 2017; 243-244). Bu cevapların konjonktüre
göre Ģekillenebileceği de göz ardı edilmemelidir.
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Tablo–15: Din Değiştirme Kararını Etkileyen Konular
Kararı etkileyen
konular
Tanrı-Ġsa Mesih
Kilise-Kutsal Kitap
Aile, Okul ve Çevre
Entelektüel arayıĢ
Travma
Diğer
TOPLAM

KiĢi
sayısı
16 kiĢi
13 kiĢi
18 kiĢi
7 kiĢi
5 kiĢi
8 kiĢi
67 kiĢi

%
%23,9
%19,4
%26,9
%10,4
%7,5
%11,9
%100

Deneklerin %24‘ü din değiĢtirme kararını bizzat Tanrı ve Ġsa
Mesih‘in, %19‘u kilise ve Kutsal Kitabın, %27‘si aile, okul ve çevrenin
etkilediğini ifade etmiĢtir. %10‘luk bir grup entelektüel arayıĢtadır. %8‘i
de hayatlarını etkileyen bir travma neticesinde din değiĢtirme kararı
almıĢtır. %12‘lik bir grup “diğer” seçeneği içinde yer almıĢtır. Buna göre
denekler bu konularla ilgili Ģunları söylemiĢtir:
a- Bizzat “Tanrı ve İsa Mesih”ten Etkilenerek Din DeğiĢtirenler
 Bizzat Tanrı‘nın kendisi
 Hıristiyan sevgisi, Tanrı‘nın merhameti ve Kutsal Ruh‘un gücü.
 Ġncil okurken daha önce hiç görmediğim Ģekilde Tanrı ortaya
çıktı.
 Tanrı‘nın evreni yarattığını fark ettim, ruhsal gözüm açıldı.
 Tanrı‘ya daha yakın olma kararı aldım.
 Ġsa‘nın Tanrı olduğuna inandım.
 Ġsa‘nın yeniden dirileceğini öğrendim.
 Günahkâr olduğumu, Tanrı‘nın varlığını, Ġsa Mesih‘in benim için
öldüğünü, eğer onu hayatımda istersem bana yeni bir hayat teklif
ettiğini fark ettim.
 Kutsal ruh dokundu, Tanrı çağırdı.
 Tanrı tecrübesiyle Ġsa Mesih sevgisine ve onunla gerçek ve canlı
bir iliĢkiye rehberlik edildiğini hissettim.
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 Tanrı aileme dokundu, Singapur‘dan ABD‘ye geldim, birkaç ay
içinde iĢimi kaybettim, Tanrı‘ya dönmek için herhangi bir
sebebim yoktu, fakat Tanrı‘nın lütfu beni korudu.
b- “Kilise-Ġncil” Etkisiyle Din DeğiĢtirme Kararı Alanlar
 Ġncil okuyarak, Tanrı‘nın sözlerini araĢtırarak.
 Ġncil ve ontolojik kanıt.
 Ġncil okumalarındaki ĢaĢırtıcı gerçekler.
 SDA (Seventh Day Adventist Kilisesi)
 Pastör vasıtasıyla
 Katolik inancı.
 Katolik bir lisede okudum ve okul beni mecbur bıraktı.
 Hıristiyanlar arasındaki Tanrı sevgisi.
 Kilise cemaatinin ahlakî eğitimi.
 Uzunca bir süre, Katolik okulları ve Katolik kilisesindeki
uygulamaların son derece olumlu tecrübeler ortaya çıkarması,
sonuçta kilise ekibinin tutumu ve özverisi ile kesinlikle
papazdan gördüğüm üstün destek.
c- Din DeğiĢtirme Kararını “Aile, Okul ve Çevre”sinin
Etkilediğini Söyleyenler
 Hıristiyanları sevdim, onların hayat tarzı beni etkiledi,
mutluluk ve barıĢ yanlısı Hıristiyan arkadaĢlarım oldu.
 Aile ve arkadaĢ tavsiyesi, teĢviki ve iknası.
 Sadece babamın kararına uydum.
 Kız arkadaĢ.
 Evlilik.
 Üniversitedeki hoca.
 Bir arkadaĢımın babası kilise önderiydi. ArkadaĢım ve
babası beni Budizmden Hıristiyanlığa çevirdi.
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d- Din
DeğiĢtirme
Bağlayanlar

Kararını

“Entelektüel

ArayıĢ”a



Hayatın amacını arıyordum.



Hakikati daha iyi öğrenmek istiyordum.



Kutsal geleceğim hakkında düĢündüm.



ÇalıĢma, eğitim,
araĢtırmaları.



Birçok konuda cemaate hizmet etmek istedim, kendi
toplulumuma mütevazı deneyimlerimi aktarma zamanıydı.
Daha az imkâna sahip insanlara Katolikliğin doğru seçenek
olduğunu göstermek istedim.

bağımsız

araĢtırma

ve

internet

e- “Travma” Sonucu Din DeğiĢtirenler


Çok zor zamanlardaydım, bazı Ģeylere ihtiyaç duyuyordum
ve dua ediyordum.



Hiçbir Ģey beni tatmin etmiyordu.



Durumumdaki ümitsizlik.



Ġman gücüne ihtiyacım vardı.



Sadece beni daha güçlü yapacak bir Ģeye ihtiyaç duydum.

f- “Diğer” Nedenler Sebebiyle Din DeğiĢtirme Kararı Alanlar


SDA dini bize yemek verdi ve ABD‘ye gelmemize yardım
etti.



Birçok sebebi var.



Özel bir sebebi yok.



Bible-Study‘de online olarak yazılı.



3ABN11 tv programı.



BarıĢseverdim.



Fikrim yok.



Cevap yok.

3ABN (Three Angels Broadcasting Network) tv programı, Hıristiyanlık dinini tanıtan yayınlar
yapmaktadır.
11
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AraĢtırmamızda yer alan deneklerden %34‘ünün annnesi, %30‘unun
da babası din değiĢtirmiĢtir. Bu da 23 anne ile 20 babanın din
değiĢtirmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla deneklerin bir kısmının
bu kararı alırken tek baĢına olmadığı görülmektedir.
Deneklerin yalnızca %6‘sı Hıristiyan olmadan önce bir baĢka din ya
da dinsizlik denediğini vurgulamaktadır. Bunlardan ikisi ateizm tecrübesi
yaĢamıĢ, birisi Budizmden gelmiĢ, diğeri de episcopal mezhebe bağlı
olduğunu ifade etmiĢtir. %94‘lük diğer grubun ise herhangi baĢka bir
arayıĢı söz konusu değildir.
Tablo–16: Hayatı Etkileyen Travmatik Bir Olay Yaşayıp/Yaşamama
Travmatik olay
Evet
Hayır
Cevap yok
TOPLAM

KiĢi
sayısı
22 kiĢi
44 kiĢi
1 kiĢi
67 kiĢi

%
%32,8
%65,7
%1,5
%100

Bu bölümde deneklerin, boĢanma, hastalık, çok yakın birinin vefatı
gibi hayatını etkileyecek olumsuz bir tecrübe yaĢayıp yaĢamadığı
sorusuna cevap aranmıĢtır. Deneklerin %33‘ü travmatik bir olay
yaĢadığını ifade ederken; %66‘sı böyle bir tecrübesi bulunmadığını dile
getirmiĢtir. Bir kiĢi de soruyu cevapsız bırakmıĢtır.
Travmatik tecrübeye sahip olmadığını beyan eden bazı deneklerin,
baĢından travmatik hadiseler geçen deneklerle aynı olayları yaĢadığı
tespit edilmiĢtir. Buna göre travmatik olay yaĢamadığını söyleyen
deneklerden dördü bir önceki “Din değiĢtirme kararınızı etkileyen
konu nedir?” sorusuna Ģu cevapları vermiĢtir:
 Çok zor zamanlardaydım, bazı Ģeylere ihtiyaç duyuyordum ve
dua ediyordum.
 Hiçbir Ģey beni tatmin etmiyordu.
 Durumumdaki ümitsizlik.
 Sadece beni daha güçlü yapacak bir Ģeye ihtiyaç duydum.
Bunun yanında hayatının bir kısmını mülteci kampında geçirdiğini ve
orada Hıristiyan olduğunu söyleyen iki denek travmatik bir geçmiĢe sahip
olduğunu dile getirmekte, ancak bir diğer denek aynı Ģartlarla mücadele
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etmesine rağmen travma geçmiĢi olmadığını deklare etmektedir.
Dolayısıyla bu ifadeler göz önünde bulundurulduğunda deneklerimizden
en az 26‘sının (%39) travmatik bir tecrübeye sahip olduğu ortaya
çıkmaktadır. Görüldüğü üzere her ne kadar deneklerimiz baĢlarından
travmatik bir tecrübeye sahip olmadığını beyan etmiĢ olsa da burada bir
araya getirilen maddeler onların bir Ģekilde belki de farkında olmadan
etkilenmiĢ olabileceklerini ortaya koymaktadır.
Bizim Türkiye‘de yaptığımız araĢtırmada ortaya çıkan sonuçla bu
sonuç birbirine çok yakındır. Türkiye‘de yapılan araĢtırmada deneklerin
%31‘i bu soruya “evet”, %69‘u da “hayır” Ģeklinde cevap vermiĢtir
(Zavalsız, 2017; 289).
Çocuklukta aile içi iliĢkilerde karmaĢa yaĢayan kiĢilerle, boĢanma gibi
travmatik olaylar yaĢayanların din değiĢtirdiği görülmüĢtür. Örneğin,
Krailsheimer‘in yaptığı araĢtırmada Pascal, Luther ve St. Augustine‘nin
içinde bulunduğu 12 tarihi Ģahsiyetin dinî değiĢimi incelenmiĢ ve bu
kiĢilerin hayatlarında ruhsal depresyonlar ve dengesiz aile iliĢkilerine
rastlanmıĢtır (Dollah, 1979; 48; Nakleden Köse, 2008; 121).
Din değiĢtirmenin sebeplerinden biri de birey tarafından sosyal
dünyanın dengesiz algılanmasıdır (Dollah, 1979; 48). Örneğin, kiĢinin
sosyal dünyasındaki bir yakınından herhangi bir sebeple ayrılması
dengesizliğe neden olabilmektedir. KiĢi bu gibi durumlarda kimlik
bunalımına düĢebilir, hayatın anlamsızlaĢtığı hissine kapılabilir. YaĢanan
tek bir travmatik tecrübe dahi bireyin dinî anlamda değiĢim yaĢamasına
sebep olabilir (Köse, 2008; 122-123).
4- Hıristiyan Olduktan Sonraki Durum
A- Hıristiyanlıkla Ġlgili Bilgiler
Psikologlar din değiĢtirme için ey uygun zamanın; çatıĢma, kimlik
krizi, arayıĢa girme, yeniden değerlendirme yapma ve değerleri seçme
dönemi olan ergenlik devresi olduğunu ileri sürmektedir (Argyle &
Hallahmi, 1975; 181).
Bizim çalıĢmamızda yer alan deneklerin %40‘ı, ergenlik ve gençlik
devresi olarak adlandırılan 12-21 yaĢ arasıyla ergenlik öncesi dönemde
din değiĢtirmeyi tercih etmiĢtir. %52‘si ilk yetiĢkinlik denilen 22-40 yaĢ
aralığında, %8‘i de orta yaĢ olarak isimlendirilen 41-60 yaĢ aralığında
Hıristiyan olmuĢtur.
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Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada ise, deneklerin %47‘si ergenlik ve
gençlik devresinde, %44‘ü ilk yetiĢkinlik döneminde, %9‘u da orta yaĢ
döneminde Hıristiyan olmuĢtur (Zavalsız, 2017; 133-134). Amerika ve
Türkiye‘de yaptığımız araĢtırma sonuçlarının birbirine çok uzak olduğu
söylenemez.
AraĢtırmamızda Hıristiyan olma yaĢ aralığı doğumdan 54 yaĢa kadar
uzamaktadır. Doğumdan itibaren12, çocukluktan itibaren, 4 yaĢında ve 54
yaĢında Hıristiyan olduğunu dile getiren denekler hariç tutulduğunda,
ortalama Hıristiyan olma yaĢı (mean age) 27‘dir.
Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada ortalama Hıristiyan olma yaĢı 26
olarak ortaya çıkmıĢtır (Zavalsız, 2017; 133). Köse (2008; 80)‘nin
çalıĢmasında ortalama ihtida yaĢı 30 olarak tespit edilmiĢtir. Kim (2003;
114)‘in yaptığı araĢtırmada ortalama din değiĢtirme yaĢı 28‘dir. Sevinç
(2006; 345)‘in, Hıristiyan olanları değerlendirdiği araĢtırmasında,
ortalama din değiĢtirme yaĢı 31‘dir. Canbolat (2004; 72)‘ın
araĢtırmasında din değiĢtirenlerin ortalama yaĢı 24 olarak gerçekleĢmiĢtir.
Batı‘da din değiĢtirme olayını ele alan çalıĢmalarda Ģu sonuçlara
ulaĢılmıĢtır: Poston‘un araĢtırması ortalama din değiĢtirme yaĢının 31
olduğunu ortaya koyar. Bir de daha erken yaĢları iĢaret eden araĢtırmalar
vardır ki Ullman‘ın araĢtırmasına katılanların ortalama 21 yaĢında din
değiĢtirdiği görülür. Bu rakam Johnson ve Galanter‘ın yapmıĢ olduğu
çalıĢmalarda 20‘li yaĢların ilk yılları, Deutsch‘un denekleri içinse 25
olarak tespit edilmiĢtir (Köse, 2008; 80-81; Sevinç, 2006; 203).
Amerikan psikologları 20. yüzyılın baĢlarında din değiĢtirmeyi tipik
bir ergenlik tecrübesi olarak nitelerken, günümüzde meydana gelen din
değiĢikliği 20. yüzyılın baĢındakiler gibi artık 14–15 yaĢlarında
gerçekleĢen olaylar değildir. Ergenlik çağı daha ileri yaĢlara kadar
sarkabilmektedir. Bahsedilen süreç, kiĢinin bir meslek edinmesine hatta
yerleĢik hayata geçmesine kadar uzayabilir (Köse, 2008; 79). Din
değiĢtirme hadisesine her yaĢ grubunda rastlayabilmek mümkündür;
ancak en fazla rastlanan yaĢlar gençlik ve ilk yetiĢkinlik dönemidir
(Hökelekli, 1993; 292). Bizim Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada yer alan
deneklerin %70‘i, ergenlik döneminde (gençlik ve ilk yetiĢkinlik
döneminin ilk zamanları) din değiĢtirmiĢtir. %30‘u ise en erken 20‘li
Doğumdan itibaren Hıristiyan olduğunu dile getiren deneğimiz, arada inanmadığı dönemler
olduğunu, daha sonra yeniden dine bağlandığını ifade etmiĢtir.
12

614 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

yaĢların ikinci yarısından itibaren din değiĢtirmeye baĢlamıĢtır ki
(Zavalsız, 2017; 133-134), bu Erikson‘un moratorium görüĢünü
desteklemektedir. Moratoryum, gençlerin belli bir süre kararsız kalıp,
kararı geciktirerek, ancak 20‘li yaĢların sonuna doğru karar vermeleri
halidir (Erikson, 1962; 43). Böylece din, daha sonraki süreçte yeniden
değerlendirilmek üzere beynin arka kısmında uykuya alınmaktadır (Köse,
2008; 93).
ÇalıĢmamızda yer alan deneklerin %24‘ü 1 yıldan daha az, %28‘i 1–5
yıl aralığında, %15‘i 6–10 yıl aralığında ve %33‘ü de 10 yıldan daha
fazla bir süredir hayatını Hıristiyan olarak devam ettirmektedir.
B- Toplumla ĠliĢkiler
Örneklemde yer alan deneklere “Din değiĢtirdikten sonra
çevrenizdeki insanlarla iliĢkilerinizde ne tür değiĢiklikler oldu?” diye
sorulmuĢ, %58‘i iliĢkilerinin çok iyi, %30‘u iyi, %13‘ü de orta olduğunu
belirtmiĢtir.
Tablo–17: İnsanlarla İlişkilerde Yaşanan Değişiklikler
Ġnsanlarla iliĢkiler
Çok iyi
Ġyi
Orta
TOPLAM

KiĢi
sayısı
39 kiĢi
20 kiĢi
8 kiĢi
67 kiĢi

%
%58,2
%29,9
%13,4
%100

Bu sonuçlar, Tablo-13‘te yer alan, din değiĢtirmeden önceki iliĢkilerle
karĢılaĢtırıldığında insanlarla iliĢkilerinin çok iyi olduğunu söyleyenlerin
oranında 19 puanlık bir artıĢ görülmektedir. Bu artıĢ, din değiĢtirmeden
önce insanlarla iliĢkilerinin kötü ve çok kötü olduğunu söyleyen %6‘lık
denek grubunun, din değiĢtirdikten sonra görülmemesinden ve yine daha
önce iliĢkilerinin orta olduğunu söyleyenlerin 14 puan kadar
azalmasından kaynaklanmaktadır.
Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada ise, din değiĢtirmeden önce toplumla
iliĢkisini iyi ve çok iyi Ģeklinde tanımlayan deneklerin oranı %69‘dur
(Zavalsız, 2017; 205). Din değiĢtirdikten sonraki duruma gelince;
toplumla iliĢkisinde herhangi bir değiĢiklik bulunmadığını dile
getirenlerin oranı yalnızca %16‘dır. Deneklerin %47‘si toplumdan
dıĢlandığını, %28‘i de toplumla barıĢtığını ifade etmiĢtir (Zavalsız, 2017;
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395-396). Bu rakamlar ıĢığında, Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada yer
alan deneklerin, din değiĢtirdikten sonra toplumla iliĢkisinde daha önceki
döneme göre negatif bir değiĢiklik söz konusudur. Rakamla ifade etmek
gerekirse 26 puan kadar bir gerilemeden bahsedilebilir. Bunun temel
nedeni, Türkiye‘de nüfusun çoğunluğunu Müslümanların, ABD‘de ise
Hıristiyanların oluĢturmasıdır.
C- Vaftiz
Konuyla ilgili Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada yer alan deneklerden
TaĢkın Bey Ģunları ifade etmektedir:
Ġki tip vaftiz vardır. Biri Kutsal Ruh‘la vaftiz; iman
ettiğinizde Tanrı‘nın ruhunu alarak Tanrı‘nın oğulları ve
kızları olursunuz, yeniden doğarsınız. Hıristiyanlık yeniden
doğmak demektir. O ailenin bir parçası olursunuz, Ġsa‘nın
bedeninin üyesi olursunuz. Bir de su vaftizi vardır.
Önemlidir, önemsiz değildir. Ama asıl kurtaran ve önemli
olan birincisidir. Su vaftizi bir simgedir, ama önemlidir,
Kutsal Kitabın da bir emridir. Ancak su vaftizi olmadan
ölürseniz de kurtulursunuz. Her iman eden belli bir
dönemden, belli bir temelden sonra su vaftizi olmalıdır
(Zavalsız, 2017; 421-422).
Fakat vaftiz denildiğinde daha çok suyla yapılan vaftiz akla
gelmektedir. ÇalıĢmamızın bu kısmında deneklerimizin Hıristiyan
olduktan sonra su vaftizi olup olmadıklarını araĢtırıyoruz.
Deneklerimizin %95‘i vaftiz olduğunu, %5‘i ise henüz vaftiz
olmadığını beyan etmiĢtir. Vaftiz olmadığını dile getiren 3 denekten birisi
6 aydır, birisi 1 yıldan daha az bir süredir, diğeri de 2 yıldır Hıristiyan
olduğunu belirtmiĢtir.
Bu rakamlar Türkiye‘de yaptığımız araĢtırmaya göre oldukça farklılık
arzetmektedir. Zira Türkiye‘deki Hıristiyan denekler arasında vaftiz
olanlar %75, henüz vaftiz olmayanlar ise %25 oranındadır (Zavalsız,
2017; 421).
Ġki ülkede vaftiz konusunda bu kadar fark bulunmasını Türkiye‘de
yaptığımız araĢtırmanın deneklerinden Timur Bey‘in Ģu ifadeleri izah
etmektedir:
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Öyle zannediliyor ki, Hıristiyanlar böyle apartta bekliyor,
aman birisi “he” desin de hemen yatırıp vaftiz edelim.
Böyle bir Ģey yok. Ben 93 yılının baĢında iman ettim,
1997‘de vaftiz oldum, 4 yıl sonra. 4 yıl boyunca kilise bana
baktı. Kitap okudum, üzerine düĢündüm. Son yıllarda 1 yıl
gibi sürüyor, ama hâlâ kiĢinin durumuna bağlı. Ben 10 yıldır
kendisine Hıristiyan deyip de vaftiz olmamıĢ insanlar
biliyorum. Yani gerçekten içten bir tövbe etmesi gerekiyor.
Ġzlemekte kararlılık gibi durumlar etkili bunda.
Vaftiz kararını kim veriyor?
Kiliselerde çoban diyebilirsiniz, pastör diyebilirsiniz,
önderler diyebilirsiniz, ihtiyarlar diyebilirsiniz; önderlik
yapan, bu konuyla ilgilenen insanlar var. Tabii kiĢiyle zaman
geçirmek lazım, Kutsal Kitap‘taki yürüyüĢüne bakmak
lazım, hayatına bakmak lazım, bu Ģekilde yapılıyor. Siz
mesela Ģimdi gelin deyin ki, “Vallahi ben şöyle oldum, böyle
oldum, beni vaftiz edin.” böyle bir Ģansınız yok (Zavalsız,
2017; 425).
Buraya kadar anlatılanlardan ortaya çıkmaktadır ki, Türkiye‘de
Hıristiyanlığı seçen kiĢiler, kilise pastörleri ve önderleri tarafından
izlenmekte, ancak “Vaftiz edilebilir.” Ģeklinde kanaat belirtildikten sonra
vaftiz olabilmektedir (Zavalsız, 2017; 425). Oysa ABD‘de böyle bir süreç
söz konusu değildir.
D- Kimlik DeğiĢimi
Din değiĢikliği, kiĢinin daha önceki kimliğini terketmesi anlamına da
gelebilir. Çünkü kiĢinin geçmiĢteki kimliği, kiĢiliği, hedefleri, inançları,
fikirleri, davranıĢları ve değerleri din değiĢikliğinden sonra farklı bir
boyutta seyretmek durumundadır (Gillespie, 1991; 67; Nakleden: Köse,
2008; 168). Gillespie, din değiĢtiren kiĢinin kimlikle ilgili bazı
kazanımlarından bahseder. Buna göre, din değiĢtiren kiĢi, aidiyet ve
kabul edilme duygusu taĢır. Aynı zamanda din değiĢtirmek kiĢiye yeni bir
kimlik verir ve onun kendisini, hayatını yeniden tesis etmesini sağlar
(Gillespie, 1991; 73). ÇalıĢmamızda yer alan deneklerin, “Çevrenizdeki
insanlar din değiĢtirdikten sonra ahlakî yapınızda ve
davranıĢlarınızda değiĢiklik olduğunu düĢünüyor mu?” sorusuna
verdiği cevaplar Gillespie‘nin tezini destekler mahiyettedir.
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Tablo–18: Ahlakî Değişiklik
Ahlakî değiĢiklik
Evet
Hayır
Diğer
Cevap yok
TOPLAM

KiĢi
sayısı
50 kiĢi
15 kiĢi
1 kiĢi
1 kiĢi
67 kiĢi

%
%74,6
%22,4
%1,5
%1,5
%100

Örneklemde yer alan deneklere, Hıristiyan olduktan sonra ahlakî
yapısında ve davranıĢlarında herhangi bir değiĢiklik olup olmadığı,
çevredeki insanların bu değiĢikliğin farkına varıp varamadığı, kendisine
bu konuda bir Ģey söyleyip söylemediği sorulmuĢtur. Deneklerin %75‘i
değiĢiklik olduğunu, %22‘si ise herhangi bir değiĢiklik olmadığını ifade
etmiĢtir. 1 denek diğer seçeneği içinde yer alırken, 1 denek de soruyu
cevapsız bırakmıĢtır. Ayrıca “evet” diyen deneklerden birisi içki içmeyi
terk ettiğini özellikle belirtmiĢtir. “Diğer” Ģıkkı içinde yer alan
deneğimiz bu soruya “Emin değilim.” Ģeklinde cevap vermiĢtir.
Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada da benzer bir sonuç ortaya çıkmıĢtır.
DeğiĢiklik olduğunu söyleyenler %81, değiĢiklik olmadığını söyleyenler
ise %19 olarak ölçülmüĢtür (Zavalsız, 2017; 451).
E- Yeni Dine ĠliĢkin Bilgiler
Deneklere Hıristiyan olduktan sonra yeni dine ait bilgilerinin ne
düzeyde olduğu sorulmuĢ, %18‘i çok iyi, %28‘i iyi, %51‘i orta, %3‘ü de
kötü olduğunu söylemiĢtir. Ayrıca çok iyi olduğunu beyan eden
deneklerden birisi, bilgisinin her gün artmakta olduğunu vurgulamıĢtır.
Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada ise deneklerin %81‘i kendisini orta
ve üstü düzeyde bilgi sahibi olarak görmektedir (Zavalsız, 2017; 467).
Tablo–19: İbadet Etme Sıklığı
Ġbadet etme sıklığı
Her gün
Haftada 2-3 kez
Pazar günleri
Cevapsız
TOPLAM

KiĢi
sayısı
42 kiĢi
14 kiĢi
10 kiĢi
1 kiĢi
67 kiĢi

%
%62,7
%20,8
%15
%1,5
%100
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Örneklemde yer alan deneklerin %63‘ü ibadetlerini hergün yerine
getirdiğini belirtmektedir. %21‘i haftada 2-3 kez ibadet ettiğini söylerken,
%15‘i yalnızca pazar günleri kilisede ibadet ettiğini dile getirmiĢtir. 1
denek de soruyu cevapsız bırakmıĢtır.
Bu sonuç Türkiye‘de Hıristiyan olanlar üzerinde ortaya çıkan sonuçla
aĢağı yukarı birbirine yakındır. Buna göre Türkiye‘deki deneklerin %63‘ü
sürekli ibadet ettiğini, bunun belli bir yeri ve zamanı olmadığını, %28‘i
de ibadetlerini orta sıklıkta yerine getirebildiğini beyan etmiĢtir (Zavalsız,
2017; 475).
Tablo–20: Kendisini Din Açısından Tanımlama

Çok dindar

KiĢi
sayısı
16 kiĢi

%23,9

Dindar

38 kiĢi

%56,7

Çok dindar değil

9 kiĢi

%13,4

Diğer

4 kiĢi

%6

TOPLAM

67 kiĢi

%100

Kendini tanımlama

%

Deneklerin %24‘ü kendisini “çok dindar”, %57‘si “dindar” olarak
görürken, %13‘ü çok dindar olmadığını söylemiĢtir. %6‘lık bir grup ise
“diğer” seçeneği içinde kalmıĢtır. “Diğer” seçeneği içinde yer alan 4
denekten birisi kendisini “dindar değil, inançlı”, birisi “dindar değil,
adanmış”, birisi de “hergün Tanrı‟ya yaklaşmaya çalışan” Ģeklinde
tanımlamıĢtır. Bir diğeri de Ģunları söylemiĢtir: “Bu, Efesliler 2; 8- 913‟da
belirtildiği gibi dindarlıktan ziyade bir inanç meselesi.”
F- Hıristiyanlıkta Sorgulanan Konular
Deneklerin %25‘i Hıristiyan olduktan sonra kafasına takılan inanç ve
uygulamalar olduğunu, %73‘ü böyle bir sorun ya da problemle
karĢılaĢmadığını belirtmiĢtir. 1 denek de bazen kafasına takılan konularla
karĢılaĢtığını, fakat Ġncil‘in bu sorulara cevap verdiğini dile getirmiĢtir.
Soruya “evet” Ģeklinde cevap veren bir denek, “Hayatım boyunca,
Tanrı‟nın sözlerini okudukça ve daha fazla öğrendikçe sorularım daha da
çoğaldı.” Ģeklinde ayrıca beyanda bulunmuĢtur.
Ġman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin baĢarınız değil, Tanrı‘nın armağanıdır. Kimsenin
övünmemesi için iyi iĢlerin ödülü değildir (Efesliler, 2; 8-9).
13
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Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada ortaya çıkan sonuca bakıldığında;
deneklerin %53‘ünün yeni dinde kafasına takılan inanç ve uygulamalar
olduğu, %47‘sinin ise herhangi bir sorun ya da problemle karĢılaĢmadı
görülür (Zavalsız, 2017; 457).
Ġki çalıĢma kıyaslandığında, Türkiye‘de Hıristiyan olanlar, ABD‘de
Hıristiyan olanlara oranla iki kat daha fazla sorun ve problemle
karĢılaĢmıĢtır. Diğer bir ifadeyle ABD‘de Hıristiyan olanların yeni dinle
ilgili kafasına takılan inanç ve uygulamalar, Türkiye‘de Hıristiyan
olanlara oranla 26 puan daha azdır. Bunun temel nedeni, her iki grubun
içinde bulunduğu kültürle alakalı olmalıdır.
Zira Canbolat (2004; 108)‘ın Türkiye‘de yaptığı araĢtırma da bizim
Türkiye‘deki araĢtırmamızla benzer sonuçlar içermektedir. Buna göre
deneklere “Yeni dininizde sorguladığınız inanç ve uygulamalar oldu
mu?” sorusu yöneltilmiĢ ve %59 oranında “evet”, %41 oranında “hayır”
cevabı alınmıĢtır.
“Din değiştirdikten sonra kendinizi farklı bir kişi gibi hissettiniz mi?”
sorusuna deneklerin %81‘i “evet”, %19‘u da “hayır” Ģeklinde yanıt
vermiĢtir.
Bu rakamlar, Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmadan elde ettiğimiz veriyle
birebir aynıdır. Zira daha önceki çalıĢmamızda da deneklerimizin büyük
çoğunluğu (%81) din değiĢtirdikten sonra kendisini farklı bir kiĢi gibi
hissederken, ancak %19‘u bir farklılık olmadığını beyan etmiĢtir
(Zavalsız, 2017; 530).
Tablo–21: Mezhep Tercihi

Mezhep
Katolik
Protestan
Hıristiyanlıkta mezhep
yoktur.
Diğer
TOPLAM

KiĢi
sayısı
24 kiĢi
23 kiĢi

%35,8
%34,3

7 kiĢi

%10,4

13 kiĢi
67 kiĢi

%19,4
%100

%

Örneklem grubundaki deneklerin %36‘sı Katolik, %34‘ü Protestan
mezhebine mensuptur. Deneklerimiz arasında Ortodoksluğa mensup
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kimse yoktur. %10‘luk bir grup Hıristiyanlıkta mezhep olmadığını
vurgulamıĢtır. Deneklerin %19‘u ise “diğer” seçeneği içinde yer almıĢtır.
Hıristiyanlıkta mezhep olmadığını dile getiren deneklerden biri,
“İncil‟in hiçbir yerinde mezheplerden bahsedilmiyor. İnananların, ancak
İsa Mesih‟e Rab ve kurtarıcı olarak bağlanmaları gerektiği anlatılıyor.”
diyerek Ġncil‘den referans vermeyi de ihmal etmiyor.
Sevginin ne olduğunu, Mesih‘in bizim uğrumuza canını vermesinden
anlıyoruz. Bizim de kardeĢlerimiz uğruna canımızı vermemiz gerekir
(Yuhanna I, 3; 16).
BaĢlangıçtan beri iĢittiğiniz buyruk Ģudur: birbirimizi sevelim!
ġeytan‘a ait olup kardeĢini öldüren Kabil gibi olmayalım. Kabil kardeĢini
neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeĢinin yaptıkları doğru olduğu
için onu öldürdü (Yuhanna I, 3; 11-12)
Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada ise deneklerin çoğunlukla Protestan
mezhebine (%56) mensup olduğu görülmüĢtür. %6‘sı Yehova ġahidi,
%3‘ü de Katoliktir. %3‘ü hangi mezhebe bağlı olduğunun farkında
değildir. Geri kalan %31‘lik grup ise Hıristiyanlıkta mezhep olmadığını
beyan etmiĢtir (Zavalsız, 2017; 533).
Ġki çalıĢma arasındaki en bariz fark; Türkiye‘deki çalıĢmada yer alan
deneklerin büyük çoğunluğunun Protestan olması ve yine Türkiye‘de
Hıristiyan olanların Hıristiyanlıkta mezhep olmadığını, Amerika‘da
Hıristiyan olanlara oranla 3 kat daha fazla dile getirmesidir.
Tablo–22: Diğer Hıristiyan Mezheplerine Bakış
Diğer mezheplere
mensup olanları
Hıristiyan olarak kabul
ediyor musunuz?
Evet
Hayır
Diğer
TOPLAM

KiĢi
sayısı

%

49 kiĢi
9 kiĢi
9 kiĢi
67 kiĢi

%73,1
%13,4
%13,4
%100

Deneklere, diğer Hıristiyan mezheplere mensup olanları Hıristiyan
kabul edip etmedikleri sorulmuĢ, %73‘ü Hıristiyan kabul ettiğini beyan
ederken; %13‘ü onların Hıristiyan olmadığını belirtmiĢtir. %13‘lük bir
grup “diğer” seçeneği içinde yer almıĢtır. “Diğer” seçeneği içinde
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bulunan 9 kiĢiden 3‘ü soruyu yanıtsız bırakmıĢ, 2‘si konuyla ilgili bilgisi
olmadığını dile getirmiĢtir. 4‘ü ise farklı açıklamalar yapmıĢtır.
“Bu İsa Mesih ile olan ilişkiye dayanmaktadır.”
“Kişinin İncil‟de belirtilen eğitimi benimsemesine ve pratikleri yerine
getirmesine bağlıdır.”
“İsa, İsrail kavminden bir fert olarak dünyaya geldi. Kendisinin
Mesih olduğunu etrafındakilere anlattı. Bazıları ona inanırken bazıları
da inanmadı. İsa ölmeden önce bütün uluslardan toplulukların kendisine
inanıp onu takip edebileceğini açıkladı.”
“Bu soruyu yanıtlamayacağım. Bana göre bu soru dinî seviyesi daha
yukarıda olanlar tarafından cevaplanmalı.”
Örneklemde yer alan deneklere “Hıristiyanlık din midir?14” Ģeklinde
bir soru sorulmuĢ, deneklerin %69‘u bu soruya “evet” diye cevap
verirken %30‘u “hayır” demiĢtir. 1 denek ise konuyla ilgili bilgisi
olmadığını söylemiĢtir.
Tablo–23: Mensup Olunan Kilise
Kilise
Korean Catholic Church
Chinese Christian Church
Seventh Day Adventist
Church
St. Pius Catholic Church
Diğer
TOPLAM

KiĢi
sayısı
19 kiĢi
19 kiĢi
18 kiĢi
4 kiĢi
7 kiĢi
67 kiĢi

%
%28,4
%28,4
%26,9
%6
%10,4
%100

Tabloya göre 5 farklı kiliseden denekle görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir.
En fazla görüĢme yapılan kiliseler %28‘lik (19‘ar kiĢi) oranla Korean
Catholic Church ile Chinese Christian Church‘tür. Daha sonra %27‘lik
(18 kiĢi) oranla Seventh Day Adventist Church gelmektedir. St. Pius
Yaptığımız bu çalıĢma ile ilgili, New York eyaletinin baĢkenti Albany‘de bulunan State University
of New York‘ta (SUNY), Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Ward ile soruları gözden
geçirirken, sıra bu soruya geldiğinde hayretini gizleyemedi. “Hıristiyanlık din midir?” Ģeklinde bir
soru ne anlama gelmekteydi. Ancak Türkiye‘de yaptığımız çalıĢmada böyle bir soru olmamasına
rağmen, “Hıristiyanlığın hak din olduğuna nasıl kanaat getirdiniz?” Ģeklindeki soruya deneklerin
%9‘unun “Hıristiyanlık din değildir.” Ģeklinde cevap vermesinin bizi böyle bir soru sormaya
yönelttiğini izah ettiğimde Profesör Ward baĢka bir Ģey söylemedi. Ancak böyle bir sonuç çıkacağını
düĢünmüyordu (Bu konuda bkz. Zavalsız, 2017; 318-319; 329-332).
14
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Catholic Church mensubu olanlar ise %6‘dır.15 Geri kalan %10‘luk grup
ise “diğer” seçeneği içinde yer almaktadır. Bu kiliseler Ģunlardır:
Assembly of God, Bethel Full Gospel Church, Caraan Fellowship nonDenominational, Church of St. Vincent de Paul, Interdenominational,
Life Church of Albany ve River of Life.
Deneklerin %94‘ü kilisenin hayatını değiĢtirdiğini düĢünürken, %6‘sı
böyle bir değiĢikliğin söz konusu olmadığını dile getirmiĢtir.
DeğiĢiklikten bahsedenler genel olarak Ģunları söylemiĢtir:
 BarıĢ, davranıĢ, bağlılık, iç huzuru, dua, dua toplantısı, hayır iĢi,
umut, her Ģey.
 Sosyal destek, yaĢam desteği. Kilisede birçok destek söz konusu,
biz eğleniyoruz, çünkü kilise hayatın parçası.
 Diğer insanlarla birlikte kardeĢlik (kız ve erkek kardeĢler),
arkadaĢlık duygusu, hoĢ karĢılaĢmalar, daha çok arkadaĢ,
destekleyici cemaatin varlığı. Ġnançlı arkadaĢlarla birlikte
yetiĢmek keyifli.
 Haftalık ibadet, Ġncil çalıĢma grupları, Ġncil okumaları ve
paylaĢımları, içtenlikle samimi bir Ģekilde Tanrı‘nın sözlerini
dinlemeyi istiyorum.
 Mülteci kampında bize yemek ve eğitim verdiler.
 Maneviyat ve entelektüelite, dinî pratik ve maneviyat hayatımı
daha dürüst ve iyi hale getirdi. Kilise beni gönüllü çalıĢan yaptı.
Çocuklara öğretiyorum.
 Ayinlere katılmaya baĢladıktan sonra daha huzurlu ve barıĢsever
hissediyorum. Daha mutlu ve daha pozitifim. Tanrı‘nın
yardımıyla eksiklerimi tamamlıyorum. KarĢıma çıkan zorlukların
üstesinden kolayca gelebiliyorum.
 Hayatım enteresan Ģekilde değiĢti. Daha iyi uyumaya baĢladım,
SDA‘deki insanlar benim için sevimli bir aile oldu. Kilisenin
Korean Catholic Church‘ten Bayan Kang‘a, Chinese Christian Church‘ten Bay Woodrow‘a,
Seventh Day Adventist Church‘ten Bayan Roosenborg‘a, St. Pius Catholik Church‘ten Bayan
Kelly‘ye bizi kiliselerindeki cemaatle tanıĢtırdıkları ve araĢtırmaya hız kazandırdıkları için teĢekkür
etmek istiyorum. Ayrıca araĢtırmanın bütününde teknik anlamda yardımını esirgemeyen SUNY
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Friedman ile uzun yıllardır Albany‘de yaĢamakta olan ve
tecrübelerinden istifade ettiğim Bay Gül‘ün hakkını da teslim etmeliyim.
15
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değil, ancak SDA inancının hayatımı daha dolu ve kutsal hale
getirdiğini söylemeliyim. Ġkisi farklı Ģeyler.
 Kilise, günahlarımdan dolayı piĢman olduğum, ailem ve
arkadaĢlarım için dua ettiğim yerdir. Kiliseyi ikinci evim olarak
görüyorum. Destek için kilise cemaatine ve pastöre
güvenebilirim.
 40 yıldan fazla ayrı kaldığım kiliseler bana Ġncil‘in öğütlerini
vaaz etmem için bir fırsat sundu. YetiĢmem, hizmet etmem ve
Ġsa‘nın iyi haberlerini duymayanlarla inancımı paylaĢmam için
beni yüreklendirdi.
Sonuç
Amerika BirleĢik Devletleri‘nin doğu kıyısında yer alan New York
eyaletinin baĢkenti Albany‘de 67 denekle gerçekleĢtirdiğimiz bu
çalıĢmada, göç sonucu ülkeye yerleĢip Hıristiyan olanlar ele alınmıĢtır.
Özellikle Uzakdoğu‘dan göçen deneklerin ateist ve Budist ağırlıklı
olduğu göz önünde bulundurulursa ABD‘ye gelerek Hıristiyanlığı tercih
etmeleri hâkim kültür olgusuyla izah edilebilir. Zira 16. yüzyıldan
itibaren ABD‘ye göçen Avrupalılar, yerli uygarlıkların dinini
Hırisityanlıkla değiĢtirmiĢ, Protestanlık en çok mensubu bulunan mezhep
haline gelmiĢtir.
Deneklerin %73‘ü üniversite öğrencisi veya mezunudur. Bunların
içinde lisansüstü çalıĢma yapanlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla
deneklerin en çok sahip olduğu meslek öğrenciliktir.
Dört denekten birisi babasını, sekiz denekten birisi de annesini
kaybetmiĢtir. Ayrıca deneklerin %22‘si 18 yaĢına kadar olan süreçte
babasıyla problem yaĢadığını belirtmiĢtir. Evleneninceye ya da ebeveyni
ölünceye kadar ailesiyle yaĢayan deneklerin oranı %20‘dir. Diğerleri ise,
özellikle üniversiteye baĢladığı süreçle birlikte, hayatını ailesinden ayrı
olarak sürdürmeye baĢlamıĢtır.
Hıristiyan olmadan önce deneklerimizin %42‘si ateist, %26‘sı
Budist‘tir. Daha önce bir dine mensup olan ve inancıyla sıkı bağlantısı
bulunanların oranı %23 olarak tespit edilmiĢtir. Ebeveynlere
bakıldığında, annelerin %25‘inin ateist %36‘sının Budist, babaların da
%40‘ının ateist, %24‘ünün Budist olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu bağlamda
annelerin hem dine mensubiyet anlamında hem de dindarlık konusunda
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babalardan daha önde olduğu söylenmelidir. Ayrıca çocukların genel
itibariyle babanın inandığına bağlandığı ortaya çıkmıĢtır.
Türkiye‘de ve Amerika‘da yaptığımız her iki çalıĢmada da dinî
konularda ailesi tarafından bilgilendirilmeyenlerle, önceki din hakkında
yeterli bilgiye sahip olmayanların oranı birbirine oldukça yakındır. Bu
rakamlar, çocuklukta ailesi tarafından bilgilendirilmeyen deneklerin bu
eksiğini baĢka bir Ģekilde gideremediğini göstermektedir. Diğer taraftan
deneklerimizin yalnızca %15‘i din değiĢtirmeden önce zihnindeki
Hıristiyanlık imajının olumsuz olduğunu dile getirmiĢtir. Bu rakam, din
değiĢtirerek Hıristiyanlığa geçiĢin kolay gerçekleĢtiğine iĢaret etmektedir.
Din değiĢtirme kararını genel itibariyle; Tanrı-Ġsa Mesih, kilise ve Kutsal
Kitap, aile, okul ve çevre, entelektüel anlayıĢ, yaĢanan travma gibi
konular etkilemiĢtir. Travma tecrübesi olan deneklerin oranı %39 olarak
ölçülmüĢtür.
Deneklerin %36‘sı Katolik mezhebini, %34‘ü de Protestan mezhebini
tercih etmiĢtir. %10‘u Hıristiyanlıkta mezhep olmadığını vurgulamıĢtır.
%13‘ü diğer mezheplere mensup olanları Hıristiyan olarak kabul
etmemektedir. Ayrıca deneklerin %30‘u Hıristiyanlığın din olmadığını
dile getirmiĢtir. Bunun yanında %99‘u en az pazar günü olmak üzere,
haftada 2-3 kez ya da hergün ibadet etmektedir. %81‘i de kendisini
dindar ve çok dindar olarak tanımlamaktadır. %75‘i din değiĢtirdikten
sonra ahlakî yapısında değiĢiklik olduğunu ifade etmiĢtir.
Dinin, her üç Asyalıdan ikisinin hayatında önemli bir rolü
bulunmaktadır. Örneğin, Filipin ve Kore kökenliler, Amerika‘daki en
dindar insanlardır. Herhangi bir dine inanan Asya kökenlilerin %60‘ından
daha fazlası Hıristiyandır. Amerika‘daki kiliseler gerek yasal yollarla
gelen göçmenlerin gerek yasadıĢı yollarla gelen mültecilerin hayatında
olumlu bir etkiye sahiptir.
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GĠRĠġ
Günümüzde teknolojinin hızla geliĢmesi kitle iletiĢim araçlarını
etkileyerek bu araçların biçimsel anlamda değiĢmesini sağlamıĢtır. Hem
devlet hem de özel sektörde yaygın olarak kullanılan yeni medya araçları,
müĢteri iliĢkilerinin de vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir.
Geleneksel medyanın olanak sağlayamadığı ekonomiklik, zamandan
tasarruf, interaktiflik, asenkron ve hipermetinsellik gibi özellikleri
bünyesinde barındıran yeni medya, kurum ve kuruluĢların hedef
kitlelerini arttırmada ve mesajlarını iletmede sıklıkla kullanılmaya
baĢlanmıĢ ve kurumsal iletiĢim stratejilerinin değiĢmesine neden
olmuĢtur. Bu anlamda bu çalıĢmanın konusunu, Türkiye‘de hizmet veren
GSM firmalarının, yeni medyada kurumsal iletiĢim faaliyetlerini, müĢteri
iliĢkileri yönetimini nasıl ve ne yönde yürüttükleri oluĢturmaktadır.
Literatürde yeni medya kullanımları üzerinde çeĢitli araĢtırmalar olsa da
bu çalıĢma telekomünikasyon firmalarını kapsayan güncel bir
araĢtırmadır. AraĢtırmanın yöntemi içerik analizidir. Bu çalıĢma dört
bölümden oluĢmaktadır; ilk bölümde konuyla ilgili literatüre yer verilmiĢ
ve tanımlamalar yapılmıĢ, ikinci kısımda araĢtırmanın yöntemi ve veri
toplama araçları açıklanmıĢtır. Üçüncü bölümde araĢtırmanın verilerine,
dördüncü kısımda ise sonuç ve tartıĢma bölümlerine yer verilmiĢtir.
Özellikle Web 2.0 ile dinamik bir yapıya bürünen internetin ortaya
çıkardığı sosyal ağ siteleri, mobil uygulamalar vb. gibi yeniliklerin
kurumsal iletiĢimde kullanımı araĢtırılmıĢ ve tartıĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada
GSM firmalarının yeni medyayı kurumsal iletiĢim aracı olarak nasıl ve ne
yönde kullandıklarını ortaya çıkartmak amaçlanmıĢtır. Bu firmaların
hangi dijital medya aracını sıklıkla ve neden kullandığını ve dijital
ortamda müĢteri yönetimini nasıl gerçekleĢtirdiği hakkında bilgiye
ulaĢmak bu çalıĢmanın amaçları arasındandır.
1. HEDEF KĠTLEYE ULAġMA YÖNTEMLERĠ, ARAÇLARI
VE DĠJĠTALLEġME
Kurumsal iletiĢim olarak karĢımıza çıkan sponsorluk reklam, halkla
iliĢkiler, kiĢisel satıĢ gibi yöntem ve alanlar birer iletiĢim biçimi olarak
betimlenebilmektedir. Bu öğeler aynı zamanda kurumsal iletiĢim
çalıĢmalarının gerçekleĢtirilebilmesi için yararlanılan ve onları kullanarak
mesajların hedeflenen kitlelere aktarılmasını sağlayan araçlar olarak da
tanımlanabilir. Marka ve kurumsal iletiĢim kapsamında yer alan iletiĢim
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alanları, sponsorluk, reklam, kiĢisel satıĢ satın alma noktası, halkla
iliĢkiler, satıĢ geliĢtirme, doğrudan pazarlama Ģeklinde sınıflandırılabilir.
KiĢisel satıĢ, potansiyel müĢterileri bulmak onları müĢteri adaylarına
dönüĢtürmek, ikna etmek ve onları tatmin etmek Ģeklinde
tanımlanabilmektedir. KiĢisel satıĢın amaçları, pazara hükmetmek,
müĢteri tatmini sağlamak, yeni müĢteriler bulmak, mevcut müĢterilerle
iliĢkileri sürdürmek Ģeklinde sıralanabilir. Bu anlamda bu görevi yerine
getirecek çalıĢandan bazı sorumluluklar beklenmektedir. Bunlar, hedef
kitlenin belirlenmesi, merkeze verilecek raporların hazırlanması, günlük
ziyaretçi sayılarının, satıĢlarının, sipariĢ miktarlarının ve tutarlarının
belirlenmesi gibidir. GeliĢen iletiĢim teknolojileri bu raporların ve
belgelerin sabit bir yere bağlı kalmadan mobil Ģekilde uygulanmasını
sağlamakta ve birçok avantajı beraberinde getirmektedir.
Doğrudan pazarlama, kurum iletiĢiminde hedef kitleyle direkt olarak
iletiĢim kurma yöntemi olarak tanımlanabilir. Günümüzde kitle iletiĢim
araçlarının geliĢmesi, insanların kısıtlı zamanları ile sentezlenmesi
sonucunda değiĢen yaĢam Ģartlarıyla birlikte e-ticaret, telefondan alıĢveriĢ
gibi teknikler popüler bir yöntem haline gelmiĢtir.
Bir diğer önemli alan ise pazarlama halkla iliĢkileridir. Bu alanda
gerçekleĢtirilen etkinlikler, yarıĢmalar, ödüller, sergiler, özel günler, fan
kulüpleri, basılı yayınlar Ģeklindedir. Özellikle günümüzde bu alanlara
etki eden iletiĢim araçları geliĢtirilmiĢ ve bunlar kullanıcıların hedef
kitlelere yönelik mesajlarını çok daha etkili, pratik ve hızlı ulaĢtırmasını
sağlar hale gelmiĢtir.
Bir diğer önemli iletiĢim alanı da reklamdır. Reklamın amacı bir ürün
hakkındaki gerçekleri beyan etmek değil, bir çözüm ya da hayal satmaktır
(Kotler, 2015). Reklamın, markanın ya da kurumun satıĢının arttırması,
bulunduğu sektörde iyi bir konuma gelmek, ürünlerin farklı kullanım
alanlarının öğrenilmesi gibi birçok açıdan önemi bulunmaktadır.
YaĢadığımız toplumda herkesin anında bilgiye ulaĢma isteği ve her
yerden etkileĢime girme özellikleri sayesinde reklamcılıkta yeni alanlar
ortaya çıkmıĢ ve dijital medya hedef kitleye ulaĢmada daha ucuz, hızlı ve
kolay bir araç haline gelmiĢtir.
Son incelenecek olan iletiĢim alanı ise sponsorluktur. Özellikle kültürsanat, eğitim, spor ve çevre gibi alanlarda projeler geliĢtirilerek, topluma
katkı sağlamayı amaçlayan bu faaliyetler kuruma önemli katkılar
sağlamaktadır (Asna, 2006). Sponsorluk ile birlikte ürün ve marka
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farkındalığı sağlama, mevcut potansiyel müĢterilerin oranını arttırmak,
pazar liderliğini sağlamak, marka kimliğini tanıtmak gibi amaçlarını
sıralamak mümkündür. Sosyal medya aracılığıyla birçok uluslararası
kurum ve marka farklı etkinliklere ve amaçlara sponsor olabilmekte ve
bunların duyuru ve etkinlik haberlerini yine sosyal medyadan
paylaĢmaktadır. Sponsorluk bu anlamda yatırımcıların da önem verdiği
alanlardan birisidir.
Kurumsal iletiĢim yöntemleri ise reklamlar, yıllık faaliyet raporları,
halkla iliĢkiler, kriz iletiĢimi, yatırımcı iliĢkileri, toplumsal iliĢkiler,
çalıĢanlarla iliĢkiler Ģeklinde detaylı Ģekilde sıralanabilir. Pazarlama
hedef kitlesine yönelik amaçları gerçekleĢtirebilmek için sponsorluklar,
etkinlikler, satıĢ ekibi, satıĢ noktaları ve reklam gibi yöntemlerin ve
araçların kullanılması gerekmektedir. Bu anlamda dijital medya hedef
kitleye ulaĢmada çift yönlü, etkili ve hızlı bir araç haline dönüĢmüĢtür.
Yeni medyanın kurumsal iletiĢime etkilerini daha iyi incelemek için
kurumsal iletiĢim aracı olarak sosyal medyayı tanımlamak, incelemek ve
bu çalıĢma konusunda geçen Facebook, Twitter ve Instagram‘ı
tanımlamak gerekmektedir.
1.2. Kurumsal ĠletiĢim Aracı Olarak Sosyal Medya
Bu çalıĢmada ele alınan dijital medya araçlarından sosyal medyanın
incelemesi ve araĢtırması yapılacaktır. Bu anlamda sosyal ağlar, Web. 2.0
teknolojisiyle baĢlamıĢ etkileĢim ve multimedya özellikleri sayesinde kısa
zamanda milyonlarca kullanıcı sayısına ulaĢmıĢtır. Bunlardan en popüleri
Facebook, Instagram ve Twitter‘dır. Kurumların tüketicilerin kullanım
alıĢkanlıklarına göre iletiĢim stratejilerini belirlemesi, onları kullanıcıların
yoğun olduğu sosyal ağ uygulamalarına itmiĢtir. Bu nedenle Facebook,
Twitter ve Instagram sosyal ağ uygulamalarını incelemek yerinde
olacaktır.
1.2.1. Facebook
Facebook 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından Harvard‘da
kurulmuĢtur. Facebook insanların farklı insanlarla etkileĢim ve iletiĢim
kurma ve takip etmek amacıyla kullandıkları sosyal ağ
uygulamalarındandır. Facebook dünyanın en çok ziyaret edilen
sitelerinden birisidir (Özdemir, vd, 2014). Facebook en iyi Web 2.0
uygulamalarından birisidir. Birçok formatı aynı anda ya da ayrı ayrı
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sunabilen etkileĢim özelliğine sahip bir sosyal ağ uygulamasıdır.
Facebook‘un 2009 Haziran ayı istatistiklerine göre dünyada 202.727.740
milyondan fazla üyesi bulunurken, her gün Facebook‘a 120 milyon giriĢ
yapılarak en az bir kez ziyaret edilmektedir (Hablemitoğlu ve Yıldırım,
2012). Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok kullanıcıya sahip olması ve
marka değerini kısa sürede arttırması sadece Facebook‘un büyüklüğünü
değil bilgi iletiĢim teknolojilerinin ve dijital medyanın da büyüklüğünü
göstermektedir. Facebook sadece bireysel kullanımda kalmayarak
kurumların da tercih ettiği halkla iliĢkilerden kurumsal halkla iliĢkilere
geçiĢ sürecinde ya da mükemmel halkla iliĢkiler anlayıĢında kullandıkları
bir araç olmuĢtur. Markaların sayfalar oluĢturabilmesi, hedef kitleleriyle
etkileĢimlerini arttırabilmesi, marka bilinirliklerini arttırabilmeleri,
imajlarını güçlendirmeleri ayrıca sosyal sorumluluk alanlarında da
kapsamlı projeler sunma olanakları sağlamaktadır. Böylece firmalar en
popüler kullanılan sosyal medya hesaplarından olan Facebook hesapları
oluĢturmuĢlardır.
Facebook‘un son zamanlarda sunmuĢ olduğu pazar yeri uygulaması
yani online satıĢ uygulamasıyla beraber küçük ve büyük çaplı iĢletmelerin
daha da çok dikkatini çekmiĢtir. Özellikle küçük çaplı iĢletmeler ana
mecra olarak bu sosyal ağ uygulamasını kullanırken büyük iĢletmeler
tamamlayıcı
Ģekilde
kullanmaktadırlar.
Facebook‘un
popüler
kullanımının yaygın olması bakımından markalar, iĢletmeler, örgütler
yaygın olarak Facebook hesaplarını kullanmaktadırlar. Kurumsal iletiĢim
sürecinde Facebook ile rakip ya da farklı kurumların etkinliklerini takip
edebilmekte, aynı Ģekilde kendi etkinlik haber ve duyurularını farklı
insanlara iletilebilmektedir. Özellikle çift yönlü olması ve mobil
teknolojinin geliĢmesiyle sürekli bir hale gelen bilgi akıĢı özelliğiyle de
fark etmeden sürekli bir Facebook kullanımı gerçekleĢtirilmektedir. Bu
da markaların ve kurumların kullanıcılara yönelik sürekli bir reklam
verme mecrası olarak görülmektedir. Web 4.0 ile birlikte yapay zekaya
sahip olan web ortamı Facebook‘ta da kullanılmıĢtır. Farklı bir sitede
yaptığınız hizmet ya da ürün aramalarınız Facebook‘a girdiğiniz zaman
tanımlanmakta ve size farklı sitelerin benzer ürün reklamları
gösterilmektedir. Bu anlamda da reklamcılık sektöründe yeni bir alan
ortaya çıkmıĢtır.
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1.2.2. Twitter
Twitter‘ı sosyal mecralar içerisinde önemli ve benzersiz kılan ise,
kaynak tarafından hedef kitlelere en kolay ve zahmetsiz biçimde mesaj
iletilmesine olanak tanımasıdır (Kuyucu ve Karahisar, 2013). 2014 yılı
verilerine göre, dünyada yaklaĢık 550 milyondan fazla Twitter kullanıcısı
bulunmakta ve günde ortalama 500 milyondan fazla mesaj
gönderilmektedir (Yıldırım, 2014). Twitter en yaygın kullanılan sosyal
medya uygulamalarından birisidir. Bu sosyal ağ uygulamasında da resim,
yazı, video gibi format türleri paylaĢılabilir, kiĢiler takip edilebilir,
reklam verilebilir, # hashtag yaratılabilir, direkt mesajlaĢma yoluyla da
kullanıcılar mesajlaĢabilmektedir. Günümüzde pratik kullanımı
dolayısıyla kitlelere ulaĢma aracı olarak Twitter popüler bir Ģekilde
kullanılmaktadır. Özellikle önemli toplumsal olaylarda merkezi bir rol
üstlenmiĢtir. Bireylerin de demokratikleĢtiği toplumumuzda Twitter‘ın
demokratik yapısından dolayı bireylerin ya da örgütlerin fikirlerini ve
düĢüncelerini rahatlıkla aktardıkları basit ve hızlı bir sistem olarak da
tanımlanabilmektedir. Bu mecra, Twitter‘ın kendi sitesinde, tam olarak Ģu
an dünyada olup bitenler ve insanların konuĢtukları konulardır Ģeklinde
tanımlanmıĢtır (Twitter, 2018).
Twitter ilk zamanlarda insanların 140 karakterle düĢüncelerini ifade
ettikleri ya da kısa günlükler Ģeklinde yazdıkları bir sosyal ağ
uygulamasıydı. Zamanla karakter sayısı arttırıldıkça ve farklı özellik
alanları da eklenince özellikle kurumsal iletiĢim alanı için etkili bir araç
haline gelmeye baĢlamıĢ oldu. Son zamanlarda özellikle halkla iliĢkiler
alanında kamu ve özel kurumlar tarafından etkili ve yaygın bir Ģekilde
kullanılmaktadır. Arama motoru Google Ģirketi tarafından yapılan
araĢtırmaya göre Ģirketlerin 2/3‘ü gelecek dönemlerde sosyal medya
bütçesini artırmayı planlamaktadır. Bu bütçeleri ise dijital pazarlama ve
marka pazarlama altında konumlandırmaktadırlar. ġirketlerin %27‘si
bütçelerini gelenekselden dijitale doğru kaydırmaktadır (Yıldırım, 2014).
Twitter, kurumların, örgütlerin, markaların, firmaların, siyasi parti ve
liderler gibi birçok kiĢinin ve topluluğun kurumsal iletiĢim ve halkla
iliĢkiler anlamında kullanıldığı uygulamadır. Aynı zamanda birçok
reklam alanı yaratmakta ve sosyal medya uzmanı anlamında istihdam da
sağlamaktadır. Eski ABD baĢkanı Obama‘nın resmi Twitter hesabını
2012 yılında 21,254,754 kiĢi takip etmektedir (Akyol, 2015).
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Ġlk zamanlarında insanların ne yaptıklarını anlık olarak yazması
Ģeklinde baĢlamıĢ olan Twitter, özel ve kamu kuruluĢlarının halkla
iliĢkiler aracı olarak kullanılmaya baĢlanmasıyla daha kurumsal bir
yapıya bürünerek kitlelerin bilgi alma, haber edinme, markaların ise
kitlelerine bilgi verme, yeni ürün ve hizmet tanıtımı yaptıkları, haber ve
etkinliklerini paylaĢtıkları, rakiplerini takip ederek analiz yaptıkları bir
sosyal ağ uygulaması haline dönüĢmüĢtür.
1.2.3. Instagram
Instagram 2010 yılında kurulmuĢtur. Mobil kullanımının her geçen
gün artması nedeniyle kullanımı da oldukça yaygınlaĢmaktadır.
Instagram 2013 yılında, kullanıcıların günlük ortalama 55 milyon
fotoğraf paylaĢtığı ve 1,2 milyar ―beğeni‖ ile katkı sağladığı, aylık aktif
kullanıcı sayısı 150 milyona ulaĢan ve hızlı bir Ģekilde büyüyen bir
platformdur (Yeniçıktı, 2016). Instagram, kullanıcılarına Polaroid
fotoğrafın dijital teknoloji ile buluĢmasını sağlayarak kullanıcıların mobil
telefonlar üzerinden çektikleri fotoğraflara filtreler uygulayarak bunları
paylaĢmasına olanak sağlayan bir sosyal ağ uygulamasıdır. Fotoğraf
çekme tekniklerinden anlamayan insanlar bu uygulama ve filtreler
sayesinde harika fotoğraflar çekebilmektedirler. Ġnsanların çektikleri
fotoğraflara efekt verip diğer insanlarla paylaĢması oldukça
yaygınlaĢmıĢtır ve Instagram, Twitter uygulamasını geride bırakarak hızlı
bir yükseliĢe geçmiĢtir.
Facebook Instagram‘ı satın aldıktan sonra bazı iyileĢtirmeler ve
geliĢtirmeler yapmıĢtır. Daha önceden sadece ĠOS iĢletim sisteminde
çalıĢırken artık Android iĢletim sisteminde de çalıĢmaktadır ve bu da
kullanıcı sayısını arttırmıĢtır. Kullanıcıların çektikleri ve paylaĢacakları
fotoğrafları aynı anda tek bir tuĢla diğer sosyal medya uygulamalarında
da paylaĢmalarına imkân verilmiĢtir.
Instagram‘da paylaĢılan fotoğraflar kare formatındadır. Bunu
değiĢtirmek mümkündür fakat genellikle standart bozulmayarak kare
format paylaĢılmaktadır ve bu da akıcı bir görüntüye neden olmaktadır.
Bu kadar kiĢiselleĢtirilebilir bir unsurun standart ebatlara getirilmesi
buradan yeni iĢ alanları doğacağı anlamına gelmektedir (Sevinç, 2010).
Kurumlar ve markalar, hizmet ve ürünlerini pazarlamaları için stratejik
giriĢimlerin sayısını kontrol eden ve çok yönlü bir aĢama sağlayan
Instagram, görsel etkileyiciliği, kullanıcıların ürün ya da kurum hakkında
gönderilen görseller doğrultusunda isteklerini ve arzularını ikna edecek
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duyguları harekete geçirecek eĢsiz fırsatlar sağlar (Zolkepli vd., 2015).
Halkla iliĢkiler etkinlikleri arasında da yerini alan Instagram özel ve
kamu kurumlarının etkinlik, haber ve tanıtım gibi konularda kullanımını
yaygınlaĢtırmıĢtır. SatıĢ ve kâr amacı taĢıyan kuruluĢların Instagram
üzerinden ürün, hizmet tanıtımı ve satıĢ sitesi olarak kullanımları
artmıĢtır. Bazı markalar Instagram çerçeveli kartonlar yaptırarak
müĢterilerin fotoğraflarını çekerek onlar ve marka arasında bir bağ
oluĢturmayı hedeflemiĢlerdir. Örneğin Levi‘s sokakta yürüyen Levi‘s
giymiĢ stil sahibi insanların fotoğraflarını çekip belirlediği hashtag ile
yayınlamaktadır (Sevinç, 2012) Son zamanlarda Instagram üzerinden
yapılan marka kampanyaları, reklam verme ve sponsorluk gibi özellikler
bu sosyal ağ uygulamasını üst sıralara taĢımıĢ ve kurumsal iletiĢimde
kullanılan bir araç haline dönüĢtürmüĢtür.
1.3. Kurumsal iletiĢim aracı olarak web siteleri
Kurumsal iletiĢimin hedeflerinden birisi de kurumun paydaĢlarıyla
kurum kültürü hakkında bilgi sağlaması ve kurumsal kültür ile
bütünleĢmelerine yardımcı olmaktır. ĠletiĢim yoluyla örgütsel kültürün
öğeleri olan değerler, normlar, hikâyeler, tarih, gelenekler, diğer bir
deyiĢle örgütün sembolik dünyası yorumlanabilir (Çelik, 2000). Bu
nedenle kurum kültürlerinin çalıĢanlarına, müĢterilere, yatırımcılara yani
tüm iç ve dıĢ paydaĢlara iletilmesi oldukça önemlidir. Bu anlamda web
siteleri kurumların dıĢarıya açılan vitrinleridir. Günümüzde hızla
ilerleyen teknoloji interneti vazgeçilmez bir iletiĢim aracı haline
dönüĢtürmüĢtür. Öyle ki, reklam aracı, bilgi edinme yeri, eğitim alanı,
müĢteri iliĢkileri platformu, alıĢveriĢ yapılabilen, iletiĢim ve etkileĢim
sağlayan etkili bir iletiĢim aracı durumundadır. Ġnternetin halkla iliĢkiler
ve diğer unsurları tarafından her geçen gün daha fazla kullanımı
artmaktadır. Kurumsal web siteleri, kullanıcıların kurumla ya da
markayla arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik bir çalıĢmadır. Aynı
zamanda kurum ya da firma hakkında bilgilerin kolaylıkla bulunabildiği,
paydaĢların duygularını, düĢüncelerini geri bildirim yoluyla kolaylıkla
aktarabildiği çift yönlü bir yapıdır. Bu çift yönlü iletiĢim aynı zamanda
diğer kurumlarla aralarındaki iliĢkiyi geliĢtirme ve belirli bir seviyede
tutma iĢlevi de görmektedir. Özellikle var olan müĢterileri elde
tutabilmek için web siteleri oldukça önem taĢımaktadır. Firmaların ya da
kurumların web sitelerini ziyaret eden kullanıcılar, müĢteriler interaktif
ve çift yönlü web siteleri sayesinde attıkları mesajlarla ya da görüĢlerle
kendilerini de kurum kültürüne ait hissedebilecekler ve sadece tüketici
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rolünün olmadığını aynı zamanda da yönlendirici bir rol üstlendiklerini
hissedeceklerdir.
AraĢtırmaya konu olan firmaların kurumsal web siteleri incelendiği
zaman sadece iletiĢim anlamında değil aynı zamanda kurumsal
broĢürlerini, raporlarını, etkinlik ve faaliyetlerini, ürün ve hizmet
satıĢlarını gerçekleĢtirdiğini gözlemlemekteyiz. Her bir firma kurumsal
renklerine göre tasarlanarak çevrimiçi iĢlemler, satıĢ ve müĢteri
hizmetleri uygulamaları ön plana çıkartılmıĢtır. Zaman ve mekân fark
etmeksizin müĢteriler her an istedikleri yerden sitelere girerek iĢlemlerini
gerçekleĢtirebilmektedirler. Bu da hedef kitlelerini kurumlara bağlamada,
müĢteri memnuniyetinde ve sürdürülebilir olmalarında önemli bir
etkendir. Aynı zamanda basılı medyaya göre de anlık güncellenebilir
olması ve ekonomik olması yönünden de avantaj sağlamaktadır.
Özetle web siteleri kurumların paydaĢlarıyla aralarındaki iletiĢim
bağını oluĢturmakta, bilgi akıĢını ve bilgiye ulaĢma kolaylığını
sağlamaktadır. Diğer bir yandan ise kurum kültürlerini içeriye ve dıĢarıya
yansıttıkları önemli bir araç haline gelmiĢtir.
1.4. Mobil uygulama
Mobil uygulama günümüzde kurumların web sitleri gibi onların
vitrinlerini, hizmetlerini, müĢteri iliĢkilerini kapsayan, ürünlerinin satıĢ
pazarlama gibi e-ticaret ya da online eğitim, haber ya da bilgi edindirme
gibi konularda kullanılan akıllı telefonlar, tabletler için tasarlanmıĢ
programlar diğer bir adla uygulamalardır. Mobil telefonların günümüzde
yaygın kullanılması markaların ya da kurumların web sitelerinin
uygulama formatları ya da farklı konularda uygulama alanlarını ortaya
çıkartmıĢtır. Facebook, Twitter gibi hem web sitelerinden hem de
uygulamalarından takip edilen uygulamalar örnek alınarak markalar
kendi uygulamalarını çıkartmıĢtır. Örneğin Adidas markası kendi
uygulamasını yaparak öncelikle kurum imajını ve kültürünü bu
uygulamada yansıtmayı hedeflemiĢtir. Aynı uygulamada ürünlerini
tanıtım satıĢ odaklı bir pazarlama anlayıĢı geliĢtirmiĢ ve uygulama
üzerinden hızlıca kredi kartı ile satıĢ imkânı sunmuĢtur. Birçok firmanın
da bu tarz uygulamaları mevcuttur. Fakat Adidas markası ürünlerini
müĢterileri üzerinden hikayeleĢtirme yaparak onlara aynı zamanda
uygulamasında spor yapma imkânı ve spor eğitimleri sunmaktadır.
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Böylece Adidas‘tan aldığınız ya da alacağınız ürünle spor arasında bir
bağ kurulmuĢ olmaktadır. Ya da kullanıcıya spor eğitim videoları
izlettirmekte ve her videonun baĢına ve sonuna Adidas logosu koyarak
kullanıcının o sporla marka arasındaki bağı güçlendirmektedir. Aynı
Ģekilde nerede kaç dakika yürüdüğünüzü ya da günlük koçunuz olarak
size kaç km yürüyüp koĢacağınızı söyleyen uygulamasıyla marka müĢteri
arasındaki etkileĢimi güçlendirerek marka sadakatini arttırmaktadır.
Markaların, müĢterilere ve kullanıcılara telefondan çevrimiçi ve
çevrimdıĢı eriĢilebilir olması mobil uygulamalarının tercih edilme
sebebidir. Firmalar için mobil strateji oluĢturmak pazarlama alanında
oldukça büyük fayda sağlamaktadır. Her zaman ulaĢılabilir olmak,
doğrudan pazar kanalı oluĢturmak, müĢterilere değer sunmak ve rekabet
ortamında öne çıkmak adına mobil uygulamalar kullanılmaktadır.
2. YENĠ MEDYADA MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ
Geleneksel yöntemlerdeki tek taraflı iletiĢimin aksine iĢletmelerin
ulaĢılabilir olması, müĢterileriyle karĢılıklı iletiĢim kurması, onları
dinleme ve isteklerine hızlı bir Ģekilde cevap verebilmeleri gerekmektedir
(Alan, vd., 2018). Halkla iliĢkilerde yaĢanan değiĢime paralel olarak
pazarlama anlayıĢında da değiĢimler yaĢanmıĢtır. Meydana gelen bu
değiĢimler geleneksel pazar anlayıĢından modern pazarlamaya geçiĢi
ortaya çıkartmıĢtır. Bu değiĢimin en büyük etkenlerinden biri ise
küreselleĢme ve beraberinde tüketicilerin eğitim seviyesinin artması
olmuĢtur. Teknoloji küreselleĢmeye katkı sağlayarak, pazar küresel bir
hale gelmiĢtir. MüĢterilerin istedikleri bir ürünü, istedikleri yerden satın
alabilmesine olanak sağlanmıĢtır. Bu geliĢmeler aynı zamanda insanlar
arasındaki etkileĢimi artırarak iletiĢimlerini güçlendirmiĢ, müĢteri
beklentilerini arttırmıĢ ve pazar anlayıĢında müĢteri merkezli bir anlayıĢ
hâkim olmuĢtur. ġirketler sosyal medyada müĢteri iliĢkileri yönetiminin
veri toplama avantajını kullanarak online kanallarda müĢteri davranıĢları
ve tutumları tahmin etmektedirler (Çubukçu, 2010).
Kurumlar ve markalar küreselleĢmenin ve teknolojinin geliĢmesiyle
organizasyon yapılarını değiĢtirmiĢlerdir. Kurumsal iletiĢim stratejisi ve
buna bağlı olarak pazarlama ve müĢteri yönetimi anlayıĢında değiĢikliğe
gidilmiĢtir. Yeni pazar anlayıĢıyla beraber, uzun dönemli müĢteri
iliĢkileri hedeflenmiĢ, müĢteri memnuniyeti sağlanması ve bağlılığın
arttırılması amaçlanmıĢtır. Her Ģeyden önce müĢteri odaklı bir anlayıĢa
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sahip olunmuĢtur. Bunun yanında müĢteri değeri yaratma da oldukça
önemli olmuĢtur.
Hızla yaygınlaĢan internet kullanımı, firmaların müĢterilerine dijital
medyadan ulaĢmalarına olanak sağlamıĢtır. MüĢterilerin dijital medyayı
kullanarak alıĢveriĢ yapması ve bu faaliyetlerin artması, firmaların da
dijital pazarlama ve dijital müĢteri iliĢkileri etkinliklerine stratejik önem
vermesine neden olmuĢtur. Dijital pazarlama ve müĢteri iliĢkileri
yönetimi, kurumların hedef kitlesine ve müĢterilerine istedikleri yerden
ve istedikleri zamanda ulaĢabilmelerini sağlamıĢtır. Bu anlamda sosyal
medya uygulamaları ve diğer dijital medya araçları, müĢteri yönetiminin
ve iliĢkilerinin önemli bir parçaları haline gelmiĢtir. Sosyal medya
müĢteri iliĢkileri yönetimi, müĢteriler ile iliĢkiye geçme ve bu iliĢkileri
sürekli geliĢtirmeye yöneliktir. Böylece firmalar sürekli olarak
müĢterileriyle iletiĢime geçebilir, müĢteriler de firmalarla karĢılıklı
iletiĢim imkânı bulabilmektedirler. (Karadeniz ve Gözüyukarı, 2015).
Sosyal medya müĢteri iliĢkileri yönetimi müĢterilere bazı avantajlar
sağlamaktadır. Bunlar; müĢteri bağlılığı faydası, hız faydası, daha iyi ve
kaliteli müĢteri hizmetleri faydası ve kiĢiye özel faydasıdır. ġirketler
özellikle kendi web sitelerinde, uygulamalarında ve sosyal medya
hesaplarında müĢteri iliĢkilerini yönetmektedir. Kurumsal web sitelerine
destek ya da müĢteri hizmetleri linkleri koyarak müĢterilerinin sorunlarını
ya da isteklerini hızlı bir Ģekilde çözmeyi hedeflemektedirler.
Günümüzde geliĢen iletiĢim araçları ve teknoloji, müĢteri iliĢkileri
yönetimi programlarının oluĢturulmasına olanak sağlamıĢtır.
Yukarıdaki görselde Türkiye‘nin en büyük domain ve hosting
sağlayıcı firmalarından Ġsim Tescil‘in web sitesi bulunmaktadır. Firmanın
ana sayfasında destek ve bize ulaĢın linkleri koyması müĢteri iliĢkilerinde
dijital medyayı önemli bir araç olarak kullandığını göstermektedir. Görsel
4‘de Ġsim Tescil firmasının Twitter sosyal medya hesabı bulunmaktadır.
Firma hedef kitlesine paylaĢımda bulunarak arasındaki bağı ve sadakati
güçlendirmeyi ve aynı zamanda hizmet tanıtımlarını yapmayı
hedeflemiĢtir. Diğer bir yandan ise müĢterileri Twitter‘ın hashtag
özelliğini kullanarak firmaya Ģikâyetlerini ve problemlerini iletmiĢtir. Her
iki taraf için müĢteri hizmet kullanım aracı haline dönüĢmüĢtür. Bu
nedenle sosyal medyada yer alacak firmaların özenle çalıĢmaları
gerekmektedir. Çünkü sosyal medyada yaĢanacak bir kriz çok hızlı bir
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Ģekilde yayılacaktır. Bu nedenle firmalar dijital medyaya göre de kriz
yönetim stratejilerini belirlemelidir.
2.1. Yeni Medyada Reklam Alanları
Dijital reklam, internetin yaygın bir iletiĢim aracı olarak
kullanılmasında etken olan sosyal medyanın çok daha hızlı, pratik ve
ucuz olarak hedef kitlelere ulaĢma kanalıdır. 2016 verilerine göre aktif
internet kullanan kiĢi sayısı 2,5 milyardır (Aslanyürek, 2016). Bu da
Ģirketlere yaklaĢık dünya nüfusunun yarısına ulaĢma fırsatı yaratmaktadır.
Bu anlamda reklamcılık sektöründe yeni alanlar açarak avantaj
sağlamıĢtır.
Dünya nüfusunun %42‘sinin kullandığı Facebook, Twitter, Instagram
ve diğer sosyal medya platformları farklı format türlerinde reklam
olanakları getirmiĢtir. Web 4.0 ile gelen yapay zekâ kullanıcıların
demografik özelliklerini belirleyip firmalara veri tabanı oluĢturmaktadır.
Böylece dijital reklam verenler hedef kitlelerini belirleyebilir ve reklam
içeriklerini hazırlayabilirler. ġirketler belirledikleri yaĢ, cinsiyet,
lokasyon ve sosyal medyayı kullandıkları zaman aralığı gibi özellikleri
seçerek reklam, pazarlama ve tanıtım gibi etkinliklerini gerçekleĢtirebilir.
Sosyal medya kullanıcılarının sürekli bir bilgi akıĢına maruz
kalmaları, onların bilinçaltında marka imajını oluĢturmada fırsat
yaratmaktadır. Bu nedenle firmaların arama motorlarına, sosyal medya
uygulamalarına, haber sitelerine, web sayfalarına farklı formatta ve
boyutlarında dijital medyayı reklam amaçlı kullanmalarında etkili
olmuĢtur. Dijital reklamın haber sitelerinin slider bölümünde, yan
bannerlarda, sosyal medya uygulamalarının çeĢitli yerlerinde ve ana
sayfalarda, arama motorlarının size önerdikleri bannerlar veya yazı
formatında çıkan bölümler gibi farklı ve çok kullanım alanları vardır.
Örneğin bir sitede bir ürüne bakıldığı ve sonrasında Facebook‘a girildiği
zaman size farklı markaların aynı özelliklere sahip ürünleri gösterecektir.
Bu Web 4.0‘ın geliĢtirdiği yapay zekâ ile gerçekleĢmektedir. Web
kullanıcılarının tüm ilgi alanlarını, alıĢveriĢ özelliklerini, maddi
kazançlarını ve harcama alıĢkanlıklarını kayıt altına almaktadır. Böylece
dijital medyada reklam verenlerin doğrudan hedef kitleye ulaĢması
sağlamaktadır.
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3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ
Bu çalıĢmada araĢtırma yöntemi olarak içerik analizi kullanılmıĢtır.
Ġçerik analizi, iletiĢimin yazılı/açık içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel
tanımlamalarını yapan bir araĢtırma tekniğidir (TavĢancıl ve Aslan,
2001). 15 Ekim 2018 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında resmi Facebook,
Twitter ve Instagram hesaplarından yaptıkları paylaĢımların ve kurumsal
web sitelerinin tamamı incelenmiĢ ve analiz edilmiĢtir. Adı geçen resmi
hesaplardan
toplam
içerik
paylaĢımı
araĢtırmanın
evrenini
oluĢturmaktadır. Demirci ve Köseli‘ye göre çalıĢmanın evreni, bilimsel
çalıĢma için verilerin toplandığı öğelerin yer aldığı ve o öğelerden oluĢan
örnek grubun temsil ettiği/etmeye çalıĢtığı gruplar ve yığınlardır (Demirci
ve Köseli, 2017).
4. BULGULAR
4.1. Web siteleri üzerinden müĢteri hizmetleri ve memnuniyeti
Kurumsal iletiĢim süreçlerinde müĢteri hizmetleri oldukça önemlidir.
MüĢteri memnuniyeti, bağlılığı ve sadakati gibi özellikleri
oluĢturabilmeleri için Ģirketlerin kaliteli müĢteri hizmetlerine ihtiyaçları
vardır. Günümüzdeki modern pazarlama anlayıĢında yeni müĢteriler
kazanmaktan çok eldeki müĢterileri tutmak çok daha önemlidir. Bu
anlamda Ģirketler geleneksel medya dıĢında kalan iletiĢim araçlarını da
etkin bir Ģekilde kullanmaktadır.
AraĢtırmaya konu olan Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom
firmalarının müĢteri hizmetlerini kurumsal web sitelerinde de yaptıkları
belirlenmiĢtir. ġirketlerin kurumsal web sitelerinde online hizmetler
sekmesi altıda bu hizmeti verdikleri gözlemlenmiĢtir. MüĢteriler dijital
ortamdan firmaların web sitelerine girerek Ģikayetlerini ya da
memnuniyetlerini bu ortamlarda gerçekleĢtirebilirler.
Dijital medya aynı zamanda yeni iĢ olanakları ve fırsatları da
sağlamaktadır. Bu anlamda dıĢarıdan kurumlara müĢteri iliĢkileri
sağlaması adına web siteleri oluĢturdukları saptanmıĢtır. Bunların en
popüler olanı ise Ģikayetvar.com web sitesidir. Kullanıcılar bu siteye
girerek belirttikleri markalara Ģikâyet ya da memnuniyetlerini
iletebilmektedirler. Aynı zamanda burada yer alan markalar gerçek
olmakta ve kurumsal iletiĢim elamanları tarafından takip
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edilebilmektedirler. Bu bağlamda altta Vodafone, Turkcell ve Türk
Telekom firmalarının verileri detaylandırılarak incelenmiĢtir.
Vodafone‘un Ģikayetvar.com verileri 10.11.2018 tarihinde alınmıĢtır.
Bu platform üzerinden 23,8 bin Ģikâyet yorumu yapılmıĢtır. Buna karĢılık
395 adet memnuniyet yorumu yapılmıĢtır. 8,5 bin kiĢi ise Vodafone
markasını oylamıĢ ve %10 müĢteri memnuniyeti oranı çıkmıĢtır.
Vodafone müĢteri hizmetleri tarafından ise hiçbir Ģikâyet ya da
memnuniyete cevap verilmemiĢ olduğu kayıt altına alınmıĢtır.
Turkcell‘in Ģikayetvar.com verileri 10.11.2018 tarihinde alınmıĢtır.
ġikayetvar.com web sitesi üzerinden 19,7 bin Ģikâyet yazısı yazılmıĢtır.
Aynı zamanda 2,1 bin teĢekkür yorumu olduğu gözlemlenmiĢtir. 8,4 bin
oy üzerinden ise %32‘lik müĢteri memnuniyeti sayısına ulaĢmıĢtır. Tüm
Ģikâyet ve memnuniyet yazılarını ortalama 3 dakika gibi bir süre
içerisinde geri dönülmüĢtür. Turkcell‘in bütün yorumlara geri dönüĢ
yaptığı gözlemlenmiĢtir.
Türk Telekom‘un Ģikayetvar.com verileri 10.11.2018 tarihinde
alınmıĢtır. Bu platform üzerinden 55 bin Ģikâyet yorumu yapılmıĢtır.
Buna karĢılık 1,2 bin memnuniyet yorumu yapılmıĢtır. Türk Telekom‘un
bu web sitesinde yapılan oylamada %10 müĢteri memnuniyeti oranı
çıkmıĢtır. Türk Telekom müĢteri hizmetleri tarafından ise hiçbir Ģikâyet
ya da memnuniyete cevap verilmemiĢ olduğu kayıt altına alınmıĢtır.
4.2 Mobil uygulamalarında müĢteri hizmetleri
Bu bölümde çalıĢmaya konu olan firmaların telefon uygulamaları
incelenecektir. Türkiye‘de kullanılan akıllı telefonların %81,36‘sı
Android iĢletim sistemine, %17‘si ĠOS iĢletim sistemine ve %0.42‘si de
Windows iĢletim sistemine sahiptir (Global Statcounter, 2018). Bu
nedenle araĢtırmanın mobil uygulama bölümünde en çok kullanılan
iĢletim sistemi olan Android üzerinden gidilecektir.
Vodafone Türkiye müĢterilerine her yerden ve her zaman
ulaĢabilecekleri online iĢlem ve müĢteri hizmetleri uygulaması yaparak
Android marketlerde ücretsiz indirilmesi için müĢterilerine bu hizmeti
sunmuĢtur. Android iĢletim sisteminin uygulama indirme bölümü olan
Google Play verilerine göre 10 milyondan fazla uygulama yüklenmesi
gerçekleĢtirilmiĢtir. YaklaĢık 23,5 milyon kullanıcısı olan Vodafone
müĢterilerinin %42,3‘ü bu uygulamayı Android marketlerden indirmiĢtir.
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Yine aynı platformda 636.552 kiĢi tarafından oylanarak 5 puan üzerinden
3,9 müĢteri memnuniyet puanı almıĢtır.
Google Play verilerine göre 10 milyondan fazla uygulama yüklenmesi
gerçekleĢtirilmiĢtir. YaklaĢık 33,4 milyon kullanıcısı olan Turkcell
müĢterilerinin %30‘u bu uygulamayı Android marketlerden indirmiĢtir.
Yine aynı platformda 292,937 kiĢi tarafından oylanarak 5 puan üzerinden
4,2 müĢteri memnuniyet puanı almıĢtır.
Türk Telekom uygulamasını 10 milyondan fazla kiĢi yüklemiĢtir.
YaklaĢık 18,7 milyon kullanıcısı olan Türk Telekom müĢterilerinin
%53,4‘ü bu uygulamayı Android marketlerden indirmiĢtir. Yine aynı
platformda 211,614 kiĢi tarafından oylanarak 5 puan üzerinden 3,5
müĢteri memnuniyet puanı almıĢtır.
4.3. Sosyal Medyada MüĢteri Hizmetleri
ÇalıĢmanın bu bölümünde Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom
markalarının sosyal medyada, ürün ve hizmet tanıtım kategorisinde yer
alan paylaĢımlarındaki müĢteri yorumları ve Twitter üzerinden online
destek hizmetleri incelenecektir. 15 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında
yapılan gönderiler incelenerek sayısallaĢtırılmıĢtır.
Tablo 1. Facebook Ürün ve Hizmet Tanıtım Kategorisi Yorumları

Yorum sayısı

Cevaplanan

Vodafone

51

19

Turkcell

43

29

Türk Telekom

517

250

Vodadone‘un Facebook üzerinden ürün ve hizmet tanıtım
kategorisinde yaptığı son paylaĢıma 51 yorum gelmiĢtir. Bu yorumların
çoğu müĢteri sorunları ve memnuniyetsizliklerinden oluĢmaktadır.
Vodafone bu yorumların 19 tanesine geri dönüĢ yapmıĢtır. Turkcell‘e ise
43 yorum yapılmıĢ ve Turkcell kurumsal iletiĢim elemanları 29 tanesine
geri dönüĢ yapmıĢtır. Son olarak Türk Telekom‘a ise bu mecradan 517
yorum almıĢ ve 250 tanesine yanıt vermiĢtir.
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Tablo 2. Instagram Ürün ve Hizmet Tanıtım Kategorisi Yorumları

Yorum sayısı

Cevaplanan

Vodafone

187

29

Turkcell

55

2

Türk Telekom

0

0

Vodafone‘un Instagram üzerinden ürün ve hizmet tanıtım
kategorisinde yaptığı son paylaĢıma 187 yorum gelmiĢtir. Vodafone bu
yorumların 29 tanesine geri dönüĢ yapmıĢtır. Turkcell‘e ise 55 yorum
yapılmıĢ ve Turkcell kurumsal iletiĢim elemanları 2 tanesine geri dönüĢ
yapmıĢtır. Türk Telekom ise belirtilen tarih arasında ürün ve hizmet
tanıtımı kategorisinde hiçbir içerik üretmemiĢtir.
Tablo 3. Twitter Ürün ve Hizmet Tanıtım Kategorisi Yorumları

Yorum sayısı

Cevaplanan

Vodafone

17

0

Turkcell

7

0

Türk Telekom

156

0

Vodadone‘un Twitter üzerinden ürün ve hizmet tanıtım kategorisinde
yaptığı son paylaĢıma 17 yorum Turkcell‘e 7 ve Türk Telekom‘a 156
yorum gelmiĢtir. Ayrıca Twitter yapılan yorumları üye giriĢi yapılsa dahi
göstermemektedir.
4.4. Dijital medyada reklam uygulamaları
Dijital medyanın reklamcılık alanına yeni alanlar kazandırdığı çok
açıktır. ġirketlerin çalıĢtıkları ajanslar geleneksel medya araçlarına
reklam kampanyaları hazırlarken aynı zamanda dijital medyaya da
uyarlamaktadırlar. Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom Ģirketleri
geleneksel medya dıĢında kalan dijital medyayı önemseyerek buradaki
alanlara reklam çalıĢmaları yapmaktadır. Bu bölümde araĢtırmaya konu
olan telekomünikasyon firmalarının dijital medyadaki reklam alanları
incelenmiĢtir. Ġlk olarak dijital medyada vitrinleri olan kurumsal web
siteleri incelenmiĢtir.
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Görsel 1. Vodafone.com.tr Ziyaretçi Verileri (Alexa, 2018)

Vodafone kurumsal web sitesi Alexa raporuna göre dünyada ilk 15 bin
site Türkiye‘de ise ilk 300 web sitesi arasında yer almaktadır. Aylık
ortalama 12.000 üzeri ziyaretçi sayısı gözlemlenmiĢtir. Bu nedenle de
Vodafone kurumsal web sitesine üst slider, yan ve orta bannerlar baĢta
olmak üzere kampanyalarını, ürün ve hizmet tanıtıcı reklam görsellerine
yer vermiĢtir.

Görsel 2. Turkcell.com.tr Ziyaretçi Verileri (Alexa, 2018)

Turkcell.com web sitesinin aylık ortalama 10 bin üzeri ziyaretçi sayısı
mevcuttur. Dünyada ilk 11 binde Türkiye‘de ise ilk 200‘de yer
almaktadır. Bu nedenle kurumsal web sitesine baĢta ana slider olmak
üzere site Ģablonunun ana yerlerine tanıtıcı ürün ya da hizmet reklamları
yer almaktadır.

Görsel 3. Turktelekom.com.tr Ziyaretçi Verileri (Alexa, 2018)
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Türk Telekom‘un web site raporlarında küresel sıralamada ilk 9 binde
ve Türkiye sıralamasında ilk 150‘de olduğu gözlemlenmiĢtir. Dört aylık
verilerinde en düĢük aylık 6 bin en yüksek 9 bin ziyaretçi sayısına ulaĢtığı
belirlenmiĢtir. Türk Telekom kurumsal web sitesi incelendiği zaman
diğer rakipleri gibi hizmet ve ürün tanıtımlarına ve kampanyalarına ana
slider ve banner bölümlerinde yer verdiği kayıt altına alınmıĢtır.
Tablo 4. Youtube Reklam Verileri

Vodafone

Katılım
Tarihi
23.Kas.11

Video
Görüntülenme Sayısı
65.483.502

Abone
Sayısı
48.377

Turkcell

2.Mar.06

312.829.884

293.068

Türk Telekom

24.Nis.11

148.826.004

138.334

Youtube‘a dair son zamanlardaki en önemli istatistiklerinden birisi
2017 yılında ayda 1,5 milyar aktif kullanıcı kazanıldığıdır (Özdel, 2018).
Youtube son zamanların en önemli ihtiyaçlarından birini kendisine
misyon olarak belirlemiĢ ve bu yolda ilerlemeler yapmıĢtır. Site kendi
misyonunu Ģu Ģekilde açıklar; ―Misyonumuz, herkese sesini duyurma ve
dünyayı tanıma Ģansı vermektir. Herkesin kendisini özgürce ifade
edebilmesi, fikirlerini paylaĢabilmesi ve baĢkalarının da katkıda
bulunduğu bir diyalog ortamını destekleyebilmesi gerektiğine
inanıyoruz.‖ Bu nedenle ticari amaç taĢıyan kurumlar için oldukça önemli
bir reklam alanı haline dönüĢmüĢtür. AraĢtırmaya konu olan firmalar da
Youtube resmi kanalı açarak her gün milyonlarca insanın izlediği
videolara reklamlarını vermiĢlerdir. Vodafone 2011 yılında Youtube
kanalı açmıĢtır. 26.11.2018 tarihinde resmi Youtube kanalından alınan
verilere göre 48,3 bin abone sayısı bulunmaktadır. Ayrıca videolarını
65,4 milyon kiĢi izlemiĢtir. Turkcell 2006 yılında Youtube kanalı açmıĢ
ve 293 bin abone sayısına ulaĢmıĢtır. Toplam video görüntülenme sayısı
ise 312,8 milyondur. Son olarak Türk Telekom 2011 yılında Youtube
kanalı açarak 138,3 bin abone sayısına ulaĢmıĢtır. Toplamda ise 148,8
milyon video görüntülenme sayısına ulaĢmıĢtır.
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Tablo 5. 15 Ekim – 15 Kasım Arası Sosyal Medya Reklam Paylaşımları
PaylaĢım
Sayısı

Yorum
Sayısı

Beğeni
Sayısı

Facebook

32

3.227

301.343

Instagram

24

1.226

25.179

Twitter

33

1.000

53.830

15 Ekim – 15 Kasım 2018 tarihleri arasında çalıĢmaya konu olan
firmaların toplamda 89 reklam ve hizmet tanıtımı içeriği paylaĢtığı
belirlenmiĢtir. Bu gönderilere toplamda 5,4 bin yorum yapılmıĢ ve 380,3
bin kiĢi beğenmiĢtir.
Dijital medyada kurumsal web siteleri, sosyal medyalar dıĢında farklı
reklam alanları da mevcuttur. Bunlardan en önemlisi ise Google‘dır.
Google dünyanın en çok kullanılan web sitesi ve arama motorudur. Bu
alanda verilecek bir reklam milyonlarca kiĢiye hızlıca ulaĢma fırsatı
demektir. Bu anlamda bu alana da belirtilen piksel ölçüleri ve
formatlarında reklamlar verilmiĢtir. Böylece firmalar Google‘da
aramalarda üst sıralarda yer alacaklardır.
5. SONUÇ
Bu çalıĢmanın araĢtırma kısmında, Türkiye‘de faaliyet gösteren 3
büyük telekomünikasyon Ģirketinin dijital ortamdaki içerik analizi
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırma iĢletmelerin kurumsal iletiĢim
süreçlerine dijital medyanın etkisini ve dijital medyayı nasıl ve ne ölçüde
kullandıkları hakkında genel bir bakıĢ açısı ortaya koymak amacıyla
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kurumsal web sitelerinin incelenmesi sonucunda her bir firmanın bir
önceki yılın sayısal verilerini paylaĢtığı belirlenmiĢtir. Yatırımcılarla
iliĢkiler anlamında dijital medyayı etkin kullanan bu firmalar
yatırımcılarına istedikleri zaman ve istedikleri yerden raporlara
bakabilecekleri dokümanlar hazırlamıĢlardır. Aynı Ģekilde artık
günümüzde oldukça önemli olan ve hatta yatırımcı iliĢkilerini ve
toplumsal olaylara karĢı sorumluluklarını yerine getirmek adına sosyal
sorumluluk projeleri oldukça önemlidir. Kurumlar dijital medyaları
incelendiği zaman bunlara STK ve sosyal sorumluluk menüleri altında
paylaĢtığı belirlenmiĢtir. Özellikle müĢteri odaklılık üç firma için de en
önemli odak noktasıdır. Bu bağlamda müĢteri isteklerini, hızlı, Ģeffaf ve
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müĢteri memnuniyeti odaklı çözümlemek amacıyla yeni medya araçlarına
ihtiyaç duyulduğu saptanmıĢtır.
AraĢtırmanın farklı bulgularından birisi de Ģikayetvar.com üzerinden
yapılan değerlendirmelerdir. ÇalıĢmanın sonucuna göre, %32
memnuniyet oranıyla Turkcell müĢteri memnuniyetinde ilk sırada yer
almıĢtır. Bunu sırasıyla Türk Telekom ve Vodafone izlemiĢtir. Ayrıca bu
platform üzerinden Ģikayetleri cevaplayan tek marka da Turkcell
olmuĢtur.
AraĢtırmanın bir diğer sonucu da mobil uygulama hizmetleridir.
ÇalıĢma sonucuna göre mobil uygulama hizmetlerinden en çok memnun
kalınan Ģirket 4,2 puanla Turkcell‘in olduğu yönündedir. Abone
sayılarına göre ise en çok indirilen uygulama ise %53,4 ile Türk
Telekom‘un uygulamasıdır.
Türk Telekom ürün ve hizmet kategorisinden yaptığı son paylaĢımda
517 yorum alarak en çok yorum alan marka olmuĢtur. Yorumlara 29
cevapla en çok cevap atan marka ise Turkcell olmuĢtur. Instagram‘da ise
187 yorumla en çok yorum alan Vodafone olmuĢtur. Bu sosyal ağ
sitelerinde en çok yorumlara cevap veren marka ise Vodafone‘dir.
Twitter‘da ise en çok yorum alan marka 156 yorumla Türk Telekom
olmuĢtur. Bu sosyal ağ uygulamasından kullanıcılara hiç cevap
verilmemiĢtir.
Youtube‘da en çok izlenen marka Turkcell olmuĢtur. Ayrıca Abone
sayısının en fazla olduğu marka da Turkcell‘dir. Ġkinci sırada ise Türk
Telekom yer almaktadır.
ġirketlerin en çok takipçileri Facebook‘ta olsa da 15 Ekim – 15 Kasım
tarihleri arasında en çok paylaĢımı 33 gönderi ile Twitter‘da yaptığı
belirlenmiĢtir. 32 içerik ile Facebook ve 24 içerik ile bunu Instagram
takip etmektedir.
Tüm bu sonuçlar araĢtırmaya konu olan 3 büyük telekomünikasyon
firmasının dijital medyayı kurumsal iletiĢim süreçlerine dâhil ettiğini
göstermektedir. Özellikle sosyal ağ uygulamalarından popüler olan
Facebook, Twitter ve Instagram uygulamalarının etkin olarak kullanıldığı
sonucuna varılmıĢtır. Bir diğer dijital medya araçlarından olan kurumsal
web sitelerini de ürün ve hizmet tanıtımı gibi konularda etkin
kullandıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca web sitelerinden sürekli
destek ve müĢteri hizmetleri gibi konularda etkin bir Ģekilde çalıĢtıkları
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ve müĢteri memnuniyetine önem verdikleri gözlemlenmiĢtir. Günümüzde
tüm iĢlemlerin cep telefonlarından yapılması bu firmaların uygulama
yapma ihtiyacını beraberinde getirmiĢtir. MüĢterilerine online iĢlemler
yapabilecekleri ve sürekli müĢteri hizmetlerine ulaĢabilecekleri bir ortam
oluĢturmuĢlardır. Ayrıca günümüzde reklamcılık alanında dijital
medyanın yeni alanlar ortaya çıkarması reklam verenler tarafından
oldukça aktif kullanıldığı gözlemlenmiĢtir. Vodafone, Turkcell ve Türk
Telekom‘un web sitelerinde, sosyal medya kanallarında kendi
reklamlarını yaptıkları, kullanıcılarına ve rakip firma müĢterilerine
sürekli bir bilgi akıĢı sağladıkları kaydedilmiĢtir. Bu bağlamda dijital
medyanın kurumsal etkisi oldukça fazladır. Hız, güncellenebilirlik,
ekonomiklik ve interaktiflik gibi özellikleri nedeniyle firmalar tarafından
oldukça etkin kullanılmıĢ olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Marka değerinin yaratılması konusunda firmaların müĢteri istek ve
ihtiyaçlarının karĢılanması, globalleĢme ve uzmanlaĢma gibi konularda
kendilerini açık ve net bir Ģekilde ifade ettikleri gözlemlenmiĢtir. Bu
süreçte müĢterileri daha iyi anlamak adına dijital medya araçlarıyla
yüksek kalitede hizmet sağlamaktadırlar. Yine iç iletiĢimi arttırmak adına
yeni medya araçlarıyla çalıĢanlara katılımcı, paylaĢımcı ve yaratıcı
ortamların hazırlandığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Üç firmanın ortak
kalite süreçleri de en iyi dijital müĢteri deneyimi yaĢatmak Ģeklindedir.
Bu konuda en iyi olabilmek adına müĢterilerden gelen geri bildirimleri iyi
değerlendirilerek hazırlanan uygulamalar ve servisler öncelikli hizmet
sınıfında yer almaktadır. Bu durumda da dijital medyanın kalite sürecine
etkisinden söz edilebilir.
Dijital medyanın çift yönlü iletiĢimi desteklemesi firmaların
paydaĢlarıyla fikir alıĢveriĢinde bulunmasını sağlamaktadır. Bu anlamda
online çevrimiçi çağrı merkezleri, forumlar, Facebook ve diğer sosyal
medya kanalları paydaĢlarıyla iletiĢim kurabildikleri noktalar haline
dönüĢmüĢtür. Özellikle çalıĢanlarıyla sürdürülebilirlik stratejileri
geliĢtirmek adına elektronik posta, web sitesi gibi dijital medya
araçlarıyla anket çalıĢmalarının yapıldığı kurumların web sitelerindeki
raporlarında mevcuttur. Mağaza çalıĢanları, kiĢisel satıĢ uzmanları gibi
direkt müĢteri ile temas içerisinde olan personeller kurumlarının vizyon,
misyon, kültür gibi kurumsal iletiĢim unsurlarını yansıtmak
zorundadırlar. Bu anlamda çalıĢanlarına hızlı, pratik, ekonomik olarak
çevrimiçi eğitim sunulmaktadır.
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ÇalıĢmaya konu olan firmaların profesyonel ekiplerle yaptıkları sosyal
medya paylaĢımları firmaların kurumsal kimliklerini de yansıtmaktadır.
Bu anlamda sosyal medyadan yapılacak basit bir hata çok hızlı bir Ģekilde
yayılacak ve bir krize sebep olacaktır. Bu nedenle sosyal medyada yer
alacak firmaların öncelikle yer alacakları mecraları belirlemeleri ve
reklam ya da içerik paylaĢımlarını buna göre hazırlamaları
gerekmektedir. Bu anlamda firmaların hizmet verdikleri ülkenin kültürel
özelliklerini de dikkate alarak paylaĢımlarını gerçekleĢtirmeleri
gerekmektedir.
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Misya olarak adlandırılan, diğer bir ifade ile Küçük Asya‗da yer alan
önemli bir limana sahip Edremit yerleĢmesi, 1941 coğrafya bölge
tasnifine göre Ege bölgesi‘nin Ege bölümü sınırlarında, Edremit
Yöresi‘de yer almakta, idari açıdan ise Balıkesir ili sınırları içerisinde
bulunmaktadır. Edremit Körfezi, kuzeyden Kazdağı, güneyinden ise
Madra dağı kütleleri tarafından sınırlanmaktadır.

ġekil: 1) Edremit Körfezi ve Çevresinin Lokasyon Haritası

Edremit, kuruluĢ açısından çok eski çağlara dayanan bir tarihe
sahiptir. Edremit ve çevresinde yapılan çalıĢmalara göre, M.Ö 1500-1000
yılları arasında bölgede insanların yaĢadığı tespit edilmiĢ, Burhaniye‘nin
kuzeydoğusunda yer alan Üyücek Tepe Höyüğü‘nde Eski Tunç Çağı‘na
(M.Ö 2500) ait yerleĢmelere rastlanmıĢtır (Beksaç, 2005). Çevresinde yer
alan diğer tarihi yerleĢmeler olan Truva ve Bergama gibi çok çeĢitli
beĢeri faaliyetlere sahne olan Edremit yerleĢmesinin eski adı, farklı
eserlerde çeĢitli Ģekillerde gösterilmektedir. Bunlardan bazıları;
Adramyyttiom, Adramityom, Landramytti, Edremittin‘dir. Ancak
günümüz Edremit yerleĢmesinden çok farklı olarak, Edremit‘te
yerleĢmeler ilk olarak Kemer
adlı kasabanın yanında Pidasus adıyla
kurulmuĢ olup söz konusu bu saha, Burhaniye‘nin batısında KarataĢ
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mevkiinde bulunmaktadır (UzunçarĢılı, 2000). Edremit adının kökeni bu
bağlamda yörenin iskân tarihi ile de yakından ilgilidir. Bir rivayete göre
Ģehir Truva savaĢı sırasında AĢil tarafından tahrip edilmiĢ, Lidyalıların
eline geçtiğinde ise Lidya kralının kardeĢi Adramis Ģehri imar etmiĢ ve
buraya kendi adını vermiĢtir (Balcıoğlu, 1957).
Bölgenin iskân tarihini Roma, Selçuklular, Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemi olmak üzere dört dönemde ele alabiliriz. Roma döneminde daha
önce bölge tarımsal üretime uygun olması, ticaret için doğal bir liman
özelliği göstermesi, Ege Denizi‘nden Anadolu‘nun içlerine doğru bir
geçiĢ noktası olması gibi nedenlerle pek çok devletin hâkimiyet kurmak
istediği, buna bağlı olarak da çok sayıda savaĢın yaĢandığı, her hâkim
devletin kendi iskân politikasını yürüttüğü bir saha olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Homer Edremit‘in Lejler tarafından eski Bidasos Ģehrinin
yerine yapıldığını söylemektedir. Bu saha Troya savaĢı sonrasında Lidya
kralının kardeĢi Adramis‘in buraları tekrar imar etmesiyle birlikte
bölgeye Atina‘dan göçler meydana gelmiĢtir. Ege Denizi, Roma
kontrolüne geçmeden önce Ġranlıların ve Helenlerin ticaret merkezi
özelliği göstermekteydi. Dolayısıyla Edremit ve çevresindeki
çekiĢmelerde bu iki kavim arasında gerçekleĢiyor, bu çekiĢmeler
savaĢlarla, bunun sonucu olarak da önemli nüfus hareketleriyle
sonuçlanmaktaydı. Bölge uzun süre Ġranlıların hâkimiyetinde kaldıysa da,
Yunanlar ile Persler arasındaki pek çok savaĢtan sonra bölge harap
olmuĢ, en sonunda Romalıların eline geçmiĢtir (Balcıoğlu, 1957).
Bölgenin nüfus miktarına ve etnik yapısına iliĢkin yazılı en eski
veriler 1831 yılına uzanmaktadır. 1831 nüfus sayımına göre Edremit
kazasında 4952 Müslüman 289 gayrimüslim bulunmaktadır. Bu nüfus
içerisinde 28 yabancı Müslüman ve 10 yabancı gayrimüslim nüfus da
dâhildir. Edremit kasabasında bu dönemlerde 10 mahallenin bulunduğu
görülmektedir. Bu mahalleler Ģunlardır: Tuzcu Murat, Turhan Bey, Gazi
Ġlyas, Hacı Tuğrul, Camii Vasat, KapurcubaĢı, Hekimzade, Gazi Celal,
Soğanyemez ve Adilzade mahalleleri (AkkuĢ, 2007).
Edremit kazası kırsal nüfusu söz konusu dönemde 28 köyden
oluĢmaktadır. Bu köylerde 1728 hane ve 3827 erkek nüfus
bulunmaktadır. Köylerde Türk nüfus 1595 hanede toplam 3509 erkek
nüfusa sahiptir. 10 köyde Rum nüfus bulunmaktadır. Rumlar 113 hanede
toplam 270 erkek nüfustan ileri gelmektedir. Nüfusun diğer bir kısmını
oluĢturan Kıptiler ise 20 hanede 28 erkek nüfusa sahiptir. Edremit çevresi
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kırsal yerleĢmeleri ile ilgili en dikkat çeken özelliklerden biri 1845‘li
yıllarda kırsal kesimde 28 köyün isim değiĢtirerek günümüze gelmiĢ
olması ve bölgenin önemli bir Rum yerleĢkesi olmasına rağmen nüfusu
tamamen Rumlardan oluĢan bir köye rastlanmamasıdır. Söz konusu
köylerden bazıları tamamen Türk köyüyken bazılarında ise Türk, Rum ve
Kıptiler karıĢık olarak bulunmakta ancak Türkler her zaman nüfusun
çoğunluğunu oluĢturmaktadırlar. YerleĢik hayata geçilmesiyle birlikte
Müslüman Türklerin köy sayılarını arttırdığı gözlemlenmektedir (AkkuĢ,
2007). Nitekim Edremit Yöresi‘nde kırsal bölgesinde yer alan köyler,
adlarını Türk boylarından almaktadırlar. Bunlara örnek Kızılkeçili
oymağıdır. Yine diğer Türk oymaklarından adını alan yerleĢmeler
Avcılar, Tahtacı, Güreli, KaĢıkçı, Bayındırlı, Araplı, Kızıllı‘dır
(Balcıoğlu, 1957).
Örneğin 1845‘teki adı Tahta olan günümüzdeki Çamlıbel köyünün
tamamı Türklerden oluĢmaktadır. Yine Güre söz konusu tarihte 83
haneye sahip olup köyün tamamını Türkler oluĢturmaktadır. Buna karĢın
aynı dönemde Zeytinli köyü 163 haneye sahip olup bunlar Türk, Rum ve
Kıptilerden oluĢmakta, bu hanelerin 110‘u Türkler meydana
getirmektedir. Zeytinli gibi günümüzde de önemli bir kırsal yerleĢme
olan Kızılkeçili köyünde 1845 yılında 68 hane bulunmakta, bu hanelerin
60‘ı Türklerden oluĢmaktadır. Bununla birlikte günümüzde önemli bir
kırsal yerleĢme konumunda olan ArıtaĢı köyü 1845 yılında köy halini
almamıĢ Türkmenlerin (Alevilerin) bulundukları bir mevki olarak
geçmekte olup 18 haneden oluĢmaktaydı (AkkuĢ, 2001).
Bölgenin yakın dönem iskân tarihine baktığımızda bunların daha çok
uluslararası ölçekte nüfus hareketlerinin bölgeye bir yansıması olduğunu
görmekteyiz. Bunlardan en önemlileri Osmanlı Devleti döneminde
yaĢanmıĢ, ikinci bir dalga olarak ise 1. Dünya savaĢından sonraki yılları
izleyen dönemlerden Balkanlardan Anadolu‘ya doğru gerçekleĢen nüfus
hareketleri Ģeklinde meydana gelmiĢtir.
Osmanlı döneminde, bölgeye gerçekleĢen en önemli nüfus hareketi 93
Harbi (1877-1878) olarak anılan Osmanlı- Rus savaĢının ardından
meydana gelen nüfus hareketidir. Söz konusu savaĢtan sonra 1877-1891
yılları arasında Marmara, Kuzeybatı ve Batı Anadolu bölgelerine 767.339
kiĢi Rumeli‘den (Avrupa‘daki Osmanlı toprakları) göç etmiĢtir. Bunların
495.339‘u Ġstanbul üzerinden Anadolu‘ya gönderilmiĢ, 35.000‘i ise
Balıkesir ve ilçelerine yerleĢtirilmiĢlerdir. Bununla birlikte 1897 yılında
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Girit Adası‘na özerklik verilince buradan 1898 yılında 3.000, 1899‘da ise
20.000 Müslüman Türk Ġzmir ve çevresi ile Edremit Körfezi çevresine
göç etmiĢtir. Balkan SavaĢlarının hemen ardından ise gelen 250 BoĢnak
ailesi (2.250 kiĢi) Edremit Körfezi‘ne yerleĢmiĢtir. Bu aileler Ayvalık
yakınına (Küçükköy), Gömeç ve Burhaniye‘ye, az sayıda aile de
Zeytinli‘ye ve Güre‘ye yerleĢtirilmiĢtir. Bununla birlikte 1912‘deki
Birinci Balkan SavaĢı‘nda Kosova‘nın Sırpların eline geçmesiyle
Kosova‘da yaĢayan Müslüman Arnavutlar Türkiye‘ye göç etmeye
baĢlamıĢlar, gelen Arnavut ailelerin bir kısmı Balıkesir‘e yerleĢmiĢ,
Balıkesir‘e gelen bu nüfus genellikle Edremit Körfezi‘ne, Edremit,
Burhaniye ve Zeytinli‘ye yerleĢmiĢlerdir (Gücü, 2012) .
Cumhuriyet Dönemindeki en önemli nüfus hareketleri ise Türk-Rum
mübadelesi sonucunda yaĢanmıĢ olan büyük göç hareketidir. Bu göç
hareketi sonucunda, yaklaĢık 1.700.000 insan, zorunlu olarak yaĢadığı
topraklardan baĢka yerlerde yaĢamak zorunda bırakılmıĢtır. Bu sayının
1.200.000‘ini,
Anadolu‘dan
Yunanistan‘a;
500.000‘ini
de,
Yunanistan‘dan Türkiye‘ye gelen göçmenler oluĢturmaktadır. Bu nüfusun
Midilli, Girit ve diğer adalardan gelen 50.000‘i Ayvalık, Edremit ve
Mersin havalisine iskan edilmiĢtir. Rakamlar değiĢmekle beraber
güvenilir kaynaklara göre Türkiye‘ye mübadele sonucu gelen nüfusun
33.138‘i Balıkesir‘e yerleĢtirilmiĢtir (Arı, 1999). Balıkesir‘e
Balkanlar‘dan gelen nüfus içerisinde Arnavutlar da olmak üzere
Müslümanlar bulunmaktaydı. Türkiye‘ye gelen Edremit, Burhaniye,
Zeytinli ve Güre‘ye nüfus mübadelesi sonucu Rum nüfusun boĢalttığı
yerlere yerleĢen nüfus genellikle zeytincilik ve bağcılıkla uğraĢan
Müslüman nüfustan oluĢmaktadır.
Kazdağı ve çevresinde Yörükler (Sünni) ve Türkmenler (Alevi) olmak
üzere iki belirgin kültürel grup bulunmaktadır. Yörükler Anadolu‘nun
TürkleĢmeye baĢlamasıyla birlikte yöreye yerleĢen Sünni nüfusu
oluĢturmaktadırlar. Bilindiği gibi bölge uzun süre Bizans idaresinde
kalmıĢ, yörenin büyük bir kısmı da Rumlardan oluĢmaktaydı. Ancak
1306 yılında Karesi Beyliği‘nin kurucusu Karesi Bey, babası KalemĢah
ile beraber 1306 yılında Edremit Körfezi‘ndeki yerleĢmeleri topraklarına
katarak Bizans hâkimiyetini ortadan kaldırmıĢ, bu tarihten sonra,
bölgenin TürkleĢmesine büyük önem vermiĢtir. Anadolu‘dan Moğol
baskısından kaçan Türkmenleri (Müslümanlığı kabul eden Oğuz boyları)
ilgili bölgeye yerleĢtirmiĢtir (Gücü, 2011).
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Yer ismi
Balıkesir
Bandırma
Erdek
Gönen
Edremit
Burhaniye
Ayvalık
Sındırgı
Balya
TOPLAM

2

Nüfus Km düĢen KiĢi
125.740
23.95
54.478
28.61
45.176
100.39
34.885
17.01
40.426
26.95
23.529
18.09
23.309
97.23
27.968
15.86
52.689
25.45
428.200
25.89

Çizelge 1. 1903 Yılında Yapılan Sayıma Göre Karesi Sancağı ve Bağlı
Kazalardaki Nüfus Miktarı. Kaynak: Mutaf, A. (2003).

Nüfus sayımının yapıldığı 1882 yılından 1903 yılına kadar bölgenin
nüfusu yılda yaklaĢık 12.000 artmıĢtır (Mutaf, 2003). Çizelge 1, 1903
yılında yapılan sayıma göre Karesi Sancağı ve bağlı kazalardaki nüfus
miktarıyla (köyleriyle birlikte) km2 ye düĢen miktarı göstermektedir.
Yunan mitolojisinde Ġda adıyla Troya bölgesinde yer alan Kazdağı ve
çevresi Anadolu‘nun TürkleĢmesi ve MüslümanlaĢmasına bağlı olarak
Türk aĢiretlerinin iskân bölgelerinden biri haline gelmiĢtir (Duymaz ve
ġahin, 2008). Bölge, özellikle Tahtacı Türkmenlerinin önemli iskân
alanlarından biri olmuĢtur. Bu sahaya Türkmenlerin iskân edilmesi,
Edremit Körfezi ve çevreye hâkim bulunan Kazdağı‘ndaki zengin
ormanların önce Karesi Beyliği‘nin sonra Osmanlı Devleti‘nin
donanmalarının yapıldığı yer olması açısından önem taĢımaktaydı. Bu
bağlamda söz konusu bu Türkmen aĢiretlerine Tahtacı denilmesinin
nedeni olarak Fatih sultan Mehmet‘in Midilli Adası‘nın fethi için gerekli
gemilerin yapımında çalıĢtırmak amacıyla Adana civarından getirdiği
aĢiretlere kerestecilikten anlamaları gösterilmektedir. Yaptıkları meslek,
iktisadi faaliyet olarak tarih içinde “Ağaçeri” olarak anılan Türkmenlere
Tahtacı Türkmeni denilmiĢtir. Bulundukları yere göre Kazdağı Türkmeni,
mensup oldukları Pir adı ile ―Sarı Saltuklu Türkmeni” denilmiĢ, Tahtacı
tabiri ise ilk kez Fatih kanunnamelerinde geçmekte olup söz konusu
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Tahtacı Türkmenler alevidir (Ayhan, 2011). Alevi Türkmen kültürüne
sahip bu yerleĢmeler; Çamcı, Hacıaslanlar, Yassıçalı (Güre), TahtakuĢlar,
Kavlaklar, Doyuran, ArıtaĢı ve Mehmetalan Tahtacı köyleridir (Mutlu,
2010). Daha sonra Ahmet Vefik PaĢa‘nın da bu bölgeye Türkmen
iskânında bulunduğu ve özellikle Kazdağı eteklerindeki köylerin bu
iskândan sonra ortaya çıktığı bilinmektedir (Duymaz, 2001). Ahmet
Vefik PaĢa‘nın iskân hareketleri daha çok göçer yörük aĢiretlerinin
yerleĢik hayata geçirilmesine ilgilidir.
Efsaneler, Mitler ve Etnografik Yapı
Edremit bölgesinde yerleĢmenin çok eski çağlara uzanması, önemli bir
limana sahip olması, pek çok kültüre ev sahipliği yapması önemli
mitolojik unsurlarında söz konusu sahada ortaya çıkmasına zemin
hazırlamıĢtır. Bölgede Türkmen yerleĢmelerin önce hâkim olan
Yunan/Rum tesirinde (Duymaz ve ġahin, 2008) ortaya çıkan efsanelere,
Alevi Türkmen kültürüne ait efsaneler eklenmiĢ, bölge adeta kültürel bir
mozaiğe dönüĢmüĢtür. Nitekim Bölgede yer alan Kazdağı, Yunan
mitolojisinde Ida olarak geçmekte, özellikle ilk güzellik yarıĢmasının
yapıldığı yer olarak tanınmaktadır. Yunan mitolojisine göre aĢk tanrıçası
Afrodit rakiplerini yenerek güzellik kraliçesi seçilir. Ayrıca Zeus‘un
zaman zaman gelip konakladığı ve burada çobanlık yapan Ganymedes‘i
kaçırdığı da yine Yunan mitolojisinde yer almaktadır (Duymaz, 2001).
Bölgenin Tahtacı Türkmenlerin ve Yörük aĢiretlerin yerleĢmesi haline
gelmesi beraberinde bazı kültürel geliĢmelerin de yaĢanmasını
sağlamıĢtır. Bölgedeki Tahtacı Türkmen halk kültürü üzerine önemli
çalıĢmaları olan Duymaz (2001) bu durumu ―Ġdan‘yı Kazdağı yapan,
Afrodit‘in yerine Sarıkız‘ı koyan hayat‖ Ģeklinde ifade etmektedir. Bu
noktada Kazdağı‘nı yöre insanı içine kutsal bir mekân haline getiren
efsaneler üzerinde durmak yerinde olacaktır.
Kazdağı‘nda Türkmen ve Yörük kültürünü en iyi yansıtan efsane
Sarıkız efsanesidir. Farklı varyantları olmakla beraber en çok bilineni Ģu
Ģekildedir:
Çok güzel bir kız ve babası birlikte yaĢarlarmıĢ. Köyün delikanlıları
kızla evlenmek isterler; ancak kızın babası bunu kabul etmez. Köylüler
kıza iftira ederler. Babası kızını öldürmeye kıyamaz, kazlarıyla birlikte
dağa bırakarak cezalandırır. Kız, bırakıldığı dağda ölmez. Hatta yolunu
kaybedenlere yardımcı olur. Babası, kızının yaĢadığını duyunca evlat
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hasretine dayanamayarak gider ve kızını bulur. Babanın öldüğü yere
Babatepe, kızın öldüğü yere ise Sarıkız Tepesi adı verilir.
Efsanenin diğer varyantlarında Sarıkız‘ın ermiĢ olduğu, evliya
derecesinde ilahi aĢkla dolu olduğu yine Sarıkız‘ın dünyalar güzeli bir kız
olduğu anlatılmaktadır. Kızını terk eden baba, dağa çıkınca kızının
kerametine Ģahit olur. Kız, kar ve fırtına içindeki dağı bir bahar haline
getirir, babasının abdest alabilmesi için denizden su alır.
Görüldüğü gibi efsanenin merkezindeki Sarıkız kutsal anlamlar yüklenen,
yöreyle özdeĢ bir özellik göstermektedir. Sarıkız efsanesinin Kazdağı ve
çevresindeki Türkmen kültüründeki etkisi öylesine yoğundur ki bölge insanı
dağa bu açıdan kutsal anlamlar yüklemektedirler. Nitekim her yılın Ağustos
ayının üçüncü haftasında Balıkesir Tahtacıları Sarıkız‘ı ziyaret ederler.
Burayı ziyaret eden Tahtacıların hacı olduklarına, Tahtacıların Kabe‘sinin
Sarıkız olduğuna dair inanıĢlar bulunmaktadır. Kazdağı‘nın eteklerinde
yaĢayan Tahtacı Türkmenleri, Sarıkız‘ı ziyaret etmek için Kazdağı‘nın
zirvesindeki Sarıkız yatırına uzun süreli seyahatler düzenlemektedirler. Bu
ziyaretler esnasında Sarıkız Tepesi‘ne yakın bir yerde çadırlar kurarak bazen
üç gün bazen bir hafta orada konaklamaktadırlar. Dini içerikli olduğu kadar
sosyal bir iĢleve de sahip olan Sarıkız ziyaretleri, farklı yerlerde yaĢayan
Tahtacı Türkmenlerinin bir araya geldikleri, fikir alıĢ veriĢinde bulundukları
etkinliklerdir (Duymaz ve ġahin, 2008).

ġekil 2) Kazdağı‟nda Sarıkız Yatırının Olduğuna İnanılan Sarıkız Tepesi
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ġekil 3) Ağustos Ayında Sarıkız Etkinliğine Katılan Tahtacı Türkmenleri.

Bölgede yer alan diğer önemli kültürel grup Yörüklerdir.
Kazdağı‘ındaki Sarıkız efsanesinin Yörük nüfusu için de önemli kutsal
anlamı vardır. Arı (2006)‘nın aktardığına göre Alevi Türkmen nüfus
Sarıkız etkinliklerinde Kartal Çimen‘de Yörük nüfus ise Ballıca
mevkiinde konaklamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi Alevi
Türkmen nüfus daha çok Kazdağı‘nın çevresinden bu etkinlikler için söz
konusu alana geçici olarak göç ederken, Yörük nüfus daha çok Güre‘den
gelmektedir. Kazdağı‘nın Sarıkız efsanesi çevresinde iki farklı kültürü
çekmesi gerçekten çok ilginçtir. Yörük nüfus daha çok Güre‘den söz
konusu alana gelmektedir. Nitekim Yörük nüfusa göre Sarıkız Güreli
olduğu için suni mezhebindedir. Ancak Yörükler gibi Türkmenleri de
Sarıkız efsanesine çeken Arı (2006)‘ya göre Alevi Türkmen inancında
ġamanizm‘in etkisi ile efsanelere, kutsal mekân (dağ gibi) ve insanlara
daha fazla önem verilmesidir. Bununla birlikte Kazdağı‘nın
Türkmenlerce bu kadar kutsal anlamlar taĢımanın bir diğer nedeni de
buralarda Sarı Saltık Dede‘nin bir makamının bulunmasıdır (Ayhan,
2011).
Günümüzde Edremit Körfezi’nde Nüfus
Günümüzde ise Edremit Körfezi, özellikle Kazdağı Milli Parkı
çevresinde farklı bir nüfus hareketi gözlemlenmektedir. Kırsal kalkınma
pratikleri açısından milli parkın ortaya çıkardığı çekicilikler yerel halkı
dıĢa göç açısından olumsuz etkilemiĢ, Yörük köylerinde mülkiyet
satıĢıyla göçe, Türkmen köylerinde ise kültürel nedenlerle durağan bir
tabloya neden olmuĢtur.

Yasin KOÇ, Abdullah SOYKAN • 665

Kazdağı Milli Parkı sınırında yer alan PınarbaĢı, Mehmetalanı,
TahtakuĢlar, Beyoba gibi köylerde yaĢayan yerel halkın, Kazdağı‘nın
oksijenin bol olduğuna dair yaygın bir inancın ortaya çıkmasıyla
ekonomik durumu iyi olan genellikle Ġstanbul gibi büyük Ģehirlerden
gelen refah göçmenlerine arazi satıĢlarıyla baĢta Zeytinli olmak üzere
Akçay gibi daha büyük Ģehir merkezlerine göç ettikleri bilinen bir
gerçektir.
Milli Park olgusunun 1993 yılından sonra ortaya çıkmasıyla zaten
ekonomik faaliyetleri kısıtlanan Yörük köyler arazi veya ev satıĢlarıyla
bilhassa en yakındaki Edremit Ģehrine veya Zeytinli‘ye göç etmeye
baĢlamıĢlardır. Arı ve Soykan (2006)‘a göre milli park ilanından sonra
çevre yerleĢmelerdeki nüfus, ekonomik olarak milli park
uygulamalarından Ģu Ģekilde etkilenmiĢtir:
-Ormancılık (kesim, aralama, bakım ve bunlarla ilgili iĢlerde
çalıĢanlar) faaliyetleri,
-KüçükbaĢ hayvancılığı,
-Yapacak ve yakacak odun toplamayı,
-Yerel kullanım amaçlı bitki toplamayı olumsuz etkilenmiĢtir.
Ġlgili çalıĢmada yöredeki ekonomik faaliyetler açısından önemli
bulgulara ulaĢılmıĢtır. Nitekim yörede önemli bir geçim kaynağı olan
geleneksel olarak, otlatmayla yapılan küçükbaĢ hayvan besiciliği, milli
park sonrası önemli bir Ģekilde gerilemiĢtir. Çizelge 2‘de görüldüğü gibi
bölgede küçükbaĢ hayvancılığı yıllar içinde, özellikle milli park sonrası
geldiği noktayı gösteren önemli bir nicel veri olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Çizelge 2‘den da anlaĢıldığı gibi hayvancılık faaliyetleri
önemli derecede gerilemiĢtir.
YerleĢme Adı
Ortaoba
Mehmetalanı
PınarbaĢı
Beyoba
Zeytinli
Kızılkeçili
Çamlıbel
Yassıçalı
TahtakuĢlar
Kavlaklar
Avcılar
ArıtaĢı
Toplam

Milli Park Öncesi (1990)
1000
100
500
650
1000
600
1000
60
90
50
150
750
5950

Milli Park Sonrası (2005)
600
50
25
220
250
50
40
25
80
25
10
150
1525
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Çizelge 2. Milli Park Öncesi ve Sonrası Milli Park Çevresindeki
YerleĢmelerde KüçükbaĢ Hayvan Sayıları. Kaynak: Arı ve Soykan
(2006).
Çizelge 2‘den de görüldüğü gibi küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği milli
park ilanından sonra ciddi Ģekilde gerilemiĢtir. Arı ve Soykan (2006)‘ın
ilgili çalıĢmada belirttiği gibi bölge halkı küçükbaĢ hayvan
yetiĢtiriciliğindeki bu düĢüĢün milli park sonrası uygulamalardan
kaynaklandığını düĢünmektedirler. Yörük yerleĢmeleri olan Kızılkeçili,
PınarbaĢı ve Beyoba köylerindeki arazi satıĢları bu açıdan dikkat
çekicidir. Arazilerini burada satan yerel insanlar Akçay veya Edremit‘te
turizm sektöründe çalıĢmakta, yaĢam alanı olarak ise bir geçiĢ sahası olan
Zeytinli‘yi kullanmaktadırlar. Bilindiği gibi Edremit ilçesi son yıllarda
Türkiye‘nin önemli bir turizm merkezi olarak öne çıkmıĢtır. Bu açıdan
Edremit, bilhassa Akçay turizm sektörü açısından yöre insanını iĢ
imkânları açısından kendine çekmektedir. Yine bölgede yer alan en
büyük kırsal yerleĢmelerden biri olan Kızılkeçili köyünde çeĢitli görüĢme
ve gözlemler yapılmıĢtır. Kızılkeçili köyünde göze çarpan ilk Ģey doğal
peyzajda meydana gelen değiĢimler ve köye yeni eklenen yerleĢim
alanlarıdır. Özellikle köye giriĢte köyün kültürel dokusuyla uyuĢmayan,
görselliğe ve lükse yönelik yapılar dikkati çekmektedir

ġekil 4. Kızılkeçili Köyü GiriĢinde Ortaya Çıkan YerleĢmeler

Kızılkeçili ve PınarbaĢı gibi köylerde dıĢarıdan gelen nüfusun ortaya
çıkardığı önemli sorunlardan biri de kaynakların kullanımı ile ilgilidir.
Özellikle sosyal ve çevresel sorunların dıĢarıdan gelen, yörenin kültürel
ve ekolojik özelliklerine yabancı insanlarla yöre insanı arasındaki
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iliĢkinin dıĢında, dıĢarıdan gelen söz konusu nüfusun doğal ve kültürel
kaynaklara etkileri önemli bir sorun teĢkil etmektedir.

ġekil 5. Pınarbaşı Köyüne Son Yıllarda Eklenen Lüks Bir Yapı

ġekil 6. Pınarbaşı‟nda Köye Dışarıdan Gelenler Tarafından Yapımı Devam
Eden Demir Korkuluklarla Çevrili Lüks Bir Konut

PınarbaĢı köyünün yoğun talep görmesindeki en önemli faktörlerden
biri söz konusu yerleĢmedeki yerel halkın Türkmen köylerinden farklı bir
mülkiyet anlayıĢına sahip olmaları ve milli parkla beraber ekonomik
faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle birlikte ev veya tarım arazilerini
satmaya baĢlamalarıdır. Köyün Körfez bölgesine karĢı manzarası,
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Edremit ilçesine yakınlığı, milli parkın hemen yanında olması, köy
yolunun asfalt olması dıĢarıdan gelen nüfus için önemli çekici
unsurlardır.
DıĢarıdan gelen ekonomik durumu iyi bir nüfusun doğal kaynaklar
açısından son derece zengin olan bu alana gelmesi bölge önemli bir nüfus
değiĢimine neden olmaktadır. Özellikle milli parkla birlikte ekonomik
faaliyetleri kısıtlanan yerel insanların yakında yer alan Ģehir merkezlerine
göç etmesi yoğun olarak görülen bir durumdur. Örneğin yaptığımız alan
çalıĢmasında Beyoba ve PınarbaĢı köydeki gençler, köy hayatının bir Ģey
ifade etmediğini, Zeytinli veya diğer Ģehir hayatının daha çekici ve cazip
olduğunu dile getirmektedirler. Gençlere göre köyde kalmak için ne bir
ekonomik gerekçe ne de sosyal gerekçe bulunmaktadır. Köyde kızların
Ģehirden ev istemelerinin de bu durumda etkili olduğunu
düĢünmektedirler.
SONUÇ
Edremit Körfezi geçmiĢten günümüze pek çok kültüre ev sahipliği
yapmıĢtır. Bir tarafta verimli tarım alanları bir tarafta Ege Denizinin
ticarete imkân vermesi bölgenin önemli bir cazibe merkezi olmasını
sağlamıĢtır. Bu durum Edremit Körfezi ve çevresinde Kazdağı gibi
mitolojiyle iç içe geçmiĢ kültürel değerler taĢıyan mekânların ortaya
çıkmasını sağlamıĢtır. Zengin biyolojik çeĢitliliğine ek olarak masallarla,
mitolojik unsurlarıyla ve yörede yaĢayan Alevi Türkmen gurupların
inançlarıyla eĢsiz bir kültürel havza özelliği gösteren bölge günümüzde
de önemini korumaktadır.
Özellikle deniz-kum-güneĢ üçlüsü ve 2000‘li yıllardan sonra ise
ekolojik turizm olgusunun geliĢmesiyle birlikte Kazdağı‘nın oksijeni bol
olduğuna dair inanç baĢta PınarbaĢı, Çamlıbel ve Kızılkeçili olmak üzere
milli parkla iç içe geçmiĢ Sünni Yörük köylerden dıĢarıdan gelen
ekonomik durumu iyi bir nüfusa arazi satıĢlarına, böylelikle kültürel
peyzajda da değiĢikliklere neden olmaktadır. Zeytinlik ve diğer
mülklerini dıĢardan gelen bu ―refah göçmenleri‖ne satan yerel halk daha
iyi yaĢam koĢulları için yakınlarda yer alan Ģehir merkezlerine göç
etmektedirler. Özellikle tarımsal faaliyetleri etkileyen bu nüfus
hareketinin aynı zamanda doğal kaynakların korunması, sürdürülebilirliği
üzerinde etkilerinin ortaya konulması önemle üzerinde durulması gereken
bir konudur.
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GĠRĠġ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‘nin (TOBB) ortaya çıkması ve
geliĢmesinde; ekonomik, toplumsal, sosyal ve tarihsel geliĢimlerin etkili
olduğu görülür. Tarihsel süreç içerisinde ilk meslek yapılanmalarının on
dokuzuncu yüzyılda Sanayi Devriminin toplumlarda oluĢturduğu etki
sonucunda geliĢme gösterdiği söylenebilir.
Ülkemizde
yasal
düzenlemeler
doğrultusunda
meslek
örgütlenmelerinin oluĢturulmasına iliĢkin düzenlemelerin 1908 yılında
yapıldığı görülür. ―Dernek kurma hak ve özgürlüğü‖ doğrultusunda
toplumsal dönüĢümün olağan bir sonucu olarak örgütsel yapılanmalar
oluĢmaya baĢlamıĢtır. Osmanlı Devleti‘nin son dönemlerinde Batıcılık
anlayıĢı doğrultusunda, Avrupa ülkelerindeki benzer yapılanmalar
benimsenmeye baĢlamıĢtır. Osmanlı Devleti‘nin yaĢadığı gerilemeyi
durdurma konusunda yapılan uygulamalar günümüz kurum ve
kuruluĢlarının kurulmasını ve geliĢmesini sağlamıĢtır. Bu doğrultuda
TOBB‘ un kurulmasına zemin oluĢturacak olan ―Cemiyetler Kanunu‖
düzenlemiĢtir. 16 Ağustos 1909 tarihinde kabul edilen Cemiyetler
Kanunu ile dernek kurmak yasalaĢmıĢ ve anayasal güvence altına
alınmıĢtır.1
2 Mayıs 1925 tarihinde 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu
ile meslek odalarının kurulması kabul edildi.1943 yılında Ticaret ve
Sanayi Odalarını kapsayacak Ģeklide yeni bir düzenlemeye gidilerek 4355
sayılı kanun hazırlandı. Bu kanunla tüccar, sanayici ve esnaf gruplarının
ayrı faaliyet gösterebilmesine imkân sağlandı. Bu düzenlemelerin bir
sonucu olarak 15 Mart 1950 tarihinde 5590 sayılı kanunla Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği kuruldu.
Ulusal ve uluslararası alanda kısa sürede tanınan TOBB ülkenin
önemli kurumları arasındaki yerini aldı. DüĢünsel temelinde, ülkenin
toplumsal ve ekonomik sorunlarına iliĢkin çözüm arayıĢlarının yer aldığı
Birlik, Türkiye‘nin geliĢen ekonomisi ve ticari faaliyetleri doğrultusunda
hazırladığı raporla hem özel sektörün hem de hükümetin görüĢlerine
önem verdiği kurumlardan biri haline geldi.
ÇalıĢma da, Türkiye‘ de yaĢanan geliĢmeler sonucu TOBB
bünyesinde yapılan çalıĢmalar Birlik baĢkanı Üzeyir Avunduk‘un genel
Zafer Toprak, ―1909 Cemiyetler Kanunu‖, Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e Türkiye Ansiklopedisi, C. 1,
ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 1983, s. 205.
1
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kurulda yaptığı konuĢmalar doğrultusunda, TOBB bünyesinde çıkarılan
―BaĢkanların Genel Kurul KonuĢmaları‖ isimli eser dikkate alınarak
hazırlanmıĢ ve bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‘nin 19501955 dönemleri arasında yaptığı faaliyetler incelenmiĢtir.
1. TÜRKĠYE’NĠN
EKONOMĠ
POLĠTĠKALARINDA
1950-1955
MEYDANA GELEN GELĠġMELER

VE
TĠCARET
YILLARI
ARASI

Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın sona ermesiyle Amerika ve Sovyetler Birliği
iki büyük güç olarak ortaya çıktı. Bu büyük güçler kendi eksenleri
etrafında oluĢturdukları bloklar doğrultusunda birbirlerine karĢı üstünlük
sağlama yarıĢına girdi. ―Soğuk SavaĢ‖ olarak adlandırılan bu durum
dünya genelinde etkisini gösterdi. SavaĢta büyük kayıplar yaĢayan
Avrupalı devletler, Avrupa‘da kalıcı bir barıĢ çözümüne hız verdi.2
SavaĢın etkisiyle bozulan dünya ekonomisi bu iki bloğun stratejileri
doğrultusunda kendini toparlamaya çalıĢtı.
Türkiye Ġkinci Dünya savaĢında yer almamıĢ olsa da, olası tehlikelere
karĢı hazır asker bulundurması ve savunmaya ağırlık vermesi, savaĢ
nedeniyle ekonomi ve ticari hayatın olumsuz yönde etkilenmesine ve
mali yükün artmasına neden oldu.3 Ekonomide yaĢanılan geliĢmeler ve
Sovyetler Birliği‘nin Türkiye üzerinde yayılmacı politikalar yürütmesi4
Türkiye‘nin Batılı devletlerle daha yakın iliĢkiler kurmasını ve Amerikan
eksenli politikalara ağırlık vermesini sağladı. DıĢ politika da izlenen Batı
yönlü yaklaĢımlar ekonomi de serbest piyasa uygulamalarının kendini
göstermesiyle karĢılık gördü. Bu durumun ortaya çıkmasında dünya
genelinde serbest piyasa anlayıĢının yayılım göstermesinin de etkili
olduğu ileri sürülebilir.
Küresel alanda liberal politikaların kendini göstermesiyle pek çok ulus
ABD ve Avrupa yönlü iktisat politikalarına uyum sağlamayı tercih etti.
Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra oluĢan Yenidünya düzeni etkisini
Türkiye‘de de gösterdi. Daha devletçi politikaların etkin olduğu
uygulamalar Demokrat Parti (DP) tarafından yoğun bir Ģekilde eleĢtirildi.
Ekonomik kalkınmanın özel sektör yoluyla gerçekleĢeceği düĢüncesi
savunuldu. Gerek ülke içinde gerekse uluslararası alanda ortaya çıkan
Pascal Fontaine, AB Nedir?, Avrupa Komisyonu Basın ve ĠletiĢim Genel Müdürlüğü Yayınları,
Brüksel 2007, s. 9.
3
Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, s. 88.
4
Ahmet Cemil Ertunç, Cumhuriyet‟in Tarihi, Pınar Yayıncılık, Ġstanbul 2004, s. 365.
2
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geliĢmeler yeni iktisadi uygulamaların yolunu açtı.5 14 Mayıs 1950
seçimleriyle iktidara gelen Demokrat Parti, ithalata getirilen kısıtlamaları
kaldırarak, kredi faizlerini düĢürmüĢ ve özel sektörün kredi kullanımını
teĢvik etmiĢtir. Küresel sermayeyi teĢvik amaçlı yasal mevzuat
hazırlanmıĢtır.6 Bu dönem itibariyle sanayi alanındaki geliĢmeler
desteklenmiĢ, bu kapsamda baĢta madencilik olmak üzere Ģeker, çimento
ve dokuma sektörlerine ağırlık verilmiĢtir. Atılan bu adımlar sanayi
geliĢimini her ne kadar arttırmıĢ olsa da, tarım sektörünün Gayri Safi
Milli Hasıla (GSMH) da ki payını7 geçememiĢtir.
Türkiye‘de 1950‘li yılların ekonomisi incelendiğinde, yeni
yaklaĢımlarla birlikte ekonomide bir canlanma yaĢanmıĢtır. Demokrat
Parti‘nin ilk dönemlerinde iktisadi alanda yaĢanan bu geliĢmeler; iklim
koĢullarının iyi geçmesi ve tarımsal üretimin desteklenmesi, Kore SavaĢı
nedeniyle tarımsal ürünlere dıĢ talebin artması, Marshall Planı ile
Amerika‘nın Sovyet tehdidine maruz kalan ülkeleri ve bu doğrultuda
Türkiye‘yi desteklemesi,8 borçlanma olanaklarının artması gibi hususlar
ekonomide yaĢanan geliĢmelerin nedenleri arasında sayılabilir. Yine bu
dönemde ithalata getirilen kısıtlamaların kaldırılması dıĢ ticaret hacminin
artmasına neden olmuĢtur. Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın sona ermesiyle
ekonomi ve ticari hayatı geliĢtirmeye yönelik uluslararası örgütlerin
kurulması (Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel AnlaĢması gibi)9 dıĢ ticaret hacminin büyüme nedenleri
arasında belirtilebilir.
2. ÜZEYĠR
AVUNDUK’
UN
GENEL
KONUġMALARI DOĞRULTUSUNDA ÖNE
KONULAR

KURUL
ÇIKAN

Türkiye‘deki oda ve borsaların bir üst kurulu olan TOBB‘ un ilk
baĢkanı Üzeyir Avunduk (7 ġubat 1952- 3 Eylül 1959) oldu. Ankara
Ticaret Odası ikinci baĢkanı olan Avunduk, 7 ġubat 1952 tarihinde
TOBB‘a baĢkan olarak seçildi. Türkiye‘de çok partili demokrasi
anlayıĢına geçilen bir dönemde baĢkan olan Avunduk, gerek ülke içinde
Kadir Kasalak, Sistem YaklaĢımı ve Atatürk, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 14, Isparta, 2006, s. 67.
6
Resmi Gazete, ―5821 Sayılı Yabancı Sermaye Yatırımlarını TeĢvik Kanunu‖, 09.08.1951.
7
Abdullah Takım, Demokrat Parti Döneminde Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Sonuçları, Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi, C. 67, No: 2, 2012, s. 173.
8
Eroğlu, a.g.e., s.116.
9
Eroğlu, a.g.e., s. 99.
5
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gerekse ülke dıĢında meydana gelen geliĢmeler doğrultusunda mütalaa ve
görüĢlerini TOBB‘da yapılan çalıĢmalar doğrultusunda dile getirdi.
Bu dönem itibariyle (1950-1955) meydana gelen iktisadi ve ticari
geliĢmeler doğrultusunda Üzeyir Avunduk‘ un TOBB genel kurulunda
ifade ettiği konular arasında; gelir kurumlar ve vergi usul kanunu,
muamele vergisi, Yugoslav Ticaret heyeti, sigorta iĢi, Milletlerarası
Ticaret Odası Türkiye Mili Komitesi, dıĢ ticaret rejimi, gıda maddeleri
tüzüğü, devlet müesseselerinin ithal malı mübayaaları, iĢ kanunu, fon
mevzuu, yabancılarla temas, Milletlerarası Ticaret Odası, dıĢ
memleketlere yapılacak iĢ seyahatleri ve birliğin yayın faaliyetleri gibi
hususlar belirtilebilir.
2.1. Gelir Kurumlar ve Vergi Usul Kanunu
Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra yürürlükte olan Kazanç Vergi
Sistemi‘nin yapılan düzenlemelerle daha karmaĢık ve verimsiz bir hale
gelmesi üzerine 1950 yılından itibaren Gelir ve Kurumlar Vergisine
geçildi. Bu yıldan itibaren kurumların vergilendirilmesi Kurumlar Vergisi
Kanunu‘na göre yapılırken, gerçek kiĢilerin vergilendirilmesi Gelir
Vergisi Kanunu‘na tabi tutuldu. Yapılan yeni düzenlemeyle vergi,
mükelleflerin bütün gelirleri üzerinden hesaplanacaktı.10 Mükellefin
yaptığı beyanname esas alınmak suretiyle yeni bir düzenleme yapılmıĢtı.
Uygulanmaya konulan bu yeni vergi kanunda, zaman içinde ihtiyaçlara
göre bir takım değiĢikliklere gidildi.
Hükümetçe yapılması düĢünülen değiĢikliklere yardımcı olması
açısından TOBB bünyesindeki bir komisyon tarafından rapor hazırlanmıĢ
ve hazırlanan bu rapor Büyük Millet Meclisine sunulmuĢtur. Yapılan bu
düzenlemeyi Avunduk 4 Nisan 1953 yılında genel kurulda yaptığı bir
konuĢmada Ģu sözlerle ifade etmiĢtir; ―Meclis Ticaret Komisyonu bu
bahiste Birliğimizin mütaalasını almakta faide mülahaza eylediği için
aldığı bir kararla ve 5590 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak bizi
Komisyona davet eyledi. Birliğimize karşı gösterdiği yüksek teveccüh ve
itimattan dolayı adı geçen Komisyona şükranlarımızı huzurunuzda
tekrarlamayı zevkli bir vazife biliriz.”11

Mahmut Ġnan, ―Türkiye‘de Kazanç Vergisinden Gelir ve Kurumlar Vergisine GeçiĢ Süreci: 1946 –
1960 Dönemi‖,Maliye Dergisi, Sayı 158, Ocak – Haziran 2010, s. 353.
11
Nart Bozkurt, Başkanların Genel Kurul Konuşmaları, TOBB Yayınları, C.1, Ankara, 2011, s. 14.
10
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2.2. Muamele Vergisi
Birinci Dünya SavaĢının son yıllarında hazırlanan bir vergi olan
Muamele Vergisi, Almanya ve Batı Avrupa ülkelerinde yaĢanılan
enflasyonla birlikte uygulanmaya baĢlanmıĢ zamanla birçok ülkede ve
Türkiye‘ye de karĢılık bulmuĢtur.12 Verginin mümkün olduğu kadar
düĢük tutulması ve tabana yayılması amaçlanmıĢtır.13
Hükümet tarafından Muamele Vergisi‘nin düzenlenmesiyle ilgili
yapılan çalıĢmalara 5590 sayılı kanun doğrultusunda TOBB‘da
katılmıĢtır. 1952 yılının Aralık ayında Ekonomi Komisyonu sözcüsü,
Kanun Raportörü, Ticaret Komisyonu sözcüsü ve bazı milletvekilleri
Birlik merkezinde yapılan toplantıya katılarak karĢılıklı fikir alıĢveriĢinde
bulundular. Yapılacak düzenlemelere iliĢkin ortak kararların alınması
TOBB‘un hükümet nezdinde önemini göstermesi açsından önemlidir.
Toplantı sonucu duyduğu memnuniyeti Avunduk genel kurul
konuĢmasında Ģu sözlerle ifade etmiĢtir; “Burada yapılan görüşmelerde
bu mütehassıs mebus arkadaşların görüşleri ile Birliğimizin görüşleri
arasında bariz ayrılıklar bulunmadığı hususunu tespit eylemiş
bulunduğumuzu bildirmekten haz duymaktayım.”14
2.3. Yugoslav Ticaret Heyeti
KuruluĢ amacı doğrultusunda Türkiye ekonomisi ve ticari hayatına
iliĢkin çalıĢmalar yapan TOBB, ülkemize gelen yabancı heyetlerle de ikili
görüĢmeler gerçekleĢtirmiĢtir. Bunlardan bir tanesi de 1953 yılında
ülkemize gelen Yugoslav Ticaret heyetidir. 29 Ocak tarihinde Birliğe
gelen Yugoslav heyeti ile karĢılıklı ticari faaliyetler istiĢare edilmiĢtir.15
Türk–Yugoslav ticaret mübadeleleri mevzuunda tetkiklerde bulunmuĢ,
yapılabilecek faaliyetler hakkında değerlendirilmeler yapılmıĢtır.
Yugoslav Ticaret heyetinin TOBB‘u ziyaret etmesi Üzeyir Avunduk
tarafından
genel
kurul
konuĢmasında
Ģu
sözlerle
dile
getirilmiĢtir;“Malum olduğu veçhile bir Yugoslav Ticaret Heyeti Ocak
ayı ortalarında Türkiye‟ye gelerek yeniden başlayacak olan TürkYugoslav ticaret mübadeleleri mevzuundaki tetkiklerde bulunmuştur. Bu
Ġktisat Sözlüğü, ―Muamele Vergisi‖, https://www.iktisatsozlugu.com/nedir-1381
MUAMELE%20VERG%C4%B0S%C4%B0#.Xb9Lc2IzaUk (04.09.2019)
13
M. Orhan Dikmen, ―Türkiye‘de Muamele Vergisinin ĠnkiĢafı‖,
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/8671 (12.09.2019)
14
Nart Bozkurt, Başkanların Genel Kurul Konuşmaları, TOBB Yayınları, C.1, Ankara, 2011, s. 15.
15
Bozkurt, a.g.e., s. 15.
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heyet namına hareket ettiğini bildiren Federal Ticaret Odası Müşaviri
Vukoviç 29 Ocak 1953 tarihinde Birliğimize gelerek İdare Kurlu Başkan
vekilimizle görüşmelerde bulunmuştur.”16
2.4. Oda ve Borsa Mensuplarının Sigorta ĠĢi
Oda ve Borsa üyeleri tarafından Birlik yönetimine sigorta iĢlerinin
Birlik bünyesinde oluĢturulacak bir birim tarafından yapılmasıyla ilgili
genel bir talep iletilmiĢtir. Avunduk üyeler tarafından belirtilen bu
hususla ilgili bir çalıĢma yapıldığını fakat Ġstanbul Ticaret Odası‘nın bir
Ģirketle yapmıĢ olduğu akdin bakanlık nezdinde devam ettirilmesi
gerektiğine iliĢkin durumu17 genel kurulda üyelere dile getirmiĢtir.
2.5. Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Mili Komitesi’nin
Kurulması
Üzeyir Avunduk, Birinci Genel Kurul konuĢmasında kanun gereği
Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Komitesi‘nin Birlik tarafından
kurulması gerektiğini belirterek, serbest tüccarlarla yapılacak görüĢler
doğrultusunda ilgili komitenin kurulacağını ve statüsünün belirleneceğini
dile getirmiĢtir.
2.6. DıĢ Ticaret Rejimi Üzerindeki ÇalıĢmalar
DıĢ ticaret alanında ortaya çıkan geliĢmeler 22 Eylül 1952 tarihinden
itibaren Birliğin idare kurulu tarafından incelenmeye alınmıĢtır. Birlik bu
konuda yaptığı çalıĢmaları hükümete rapor olarak sunmuĢ18 konuya
iliĢkin
çalıĢmalar
Birinci
Menderes
Hükümeti
tarafından
değerlendirilmiĢtir. Birlik tarafından belirtilen fikirlerin hükümet
nezdinde karĢılık gördüğü Avunduk tarafından genel kurulda dile
getirilmiĢ ayrıca bir değerlendirmeye yer verilmemiĢtir.
2.7. Gıda Maddelerine ĠliĢkin Tüzük Hazırlığı
Demokrat Parti Hükümeti‘nin iktidara geldikten sonra yaptığı
düzenlemelerden biri gıda maddelerine iliĢkin tüzük oldu. Fakat yapılan
yeni düzenleme Birlik üyelerinden bazıları için yasal sıkıntı ve
zorlukların yaĢanmasına neden oldu. Bu durum karĢında TOBB, tüzükle
ilgili değiĢiklik yapılması için Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine ve
16

Bozkurt, a.g.e., s. 15.
a.g.e., s. 16.
18
a.g.e., s. 16.
17
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ayrıca Ekonomi ve Ticaret Vekâletine baĢvuruda bulunmuĢtur. Avunduk;
―Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından keyfiyetin Sağlık ve Sosyal
Yardım Vekâletin yazılması üzerine oradan aldığımız bir yazıda mevzuun
dikkatle incelenmekte olduğu ve gereğinin yapılacağı Birliğimize
bildirildi.‖19 Sözleriyle Vekâletler nezdinde yapılan temasları genel kurul
konuĢmasında dile getirerek üyelere bilgi vermiĢtir.
2.8. Devlet Müesseselerinin Ġthal Malı Mübayaalarına ĠliĢkin
ÇalıĢma
Resmi kurumların ithal mal alımları Maliye Vekaleti tarafından 1947
yılında düzenlenen ve Vekiller Heyeti kararı doğrultusunda uygulanan
esaslara göre yapılmaktaydı. Bu kurumlar ilgili genelgeye göre 25.000
lirayı aĢan alımlarda Maliye Vekaleti‘nin onayını almalıydılar. Eğer onay
verilmez ise ithal mal alımı yapılamamaktaydı. Yapılan uygulamanın
piyasaları olumsuz etkilediği ve hükümet politikalarına aykırı görüldüğü
Birlik üyeleri tarafından TOBB yönetimine bildirilmiĢtir. Genel kurul
konuĢmasında Avunduk bu konuya da değinerek20 Birlik tarafından
hazırlanan bir raporun Ekonomi ve Ticaret Vekaleti‘ne gönderildiğini
üyelere ifade etmiĢtir.
2.9. ĠĢ Kanunu Hakkında Yapılan ÇalıĢma
Demokrat Parti hükümeti iktidara geldikten sonra ĠĢ Kanunu‘nun
geniĢletilmesine iliĢkin çalıĢmalara baĢladı.21 Bu kapsamda fikir alıĢ
veriĢi yaptığı önemli kurumlardan biri de TOBB oldu. DP hükümetinin
mütaalasını istediği Birlik, üyelerinin görüĢleri doğrultusunda çalıĢma
hayatı içerisinde yapılabilecek düzenlemelerle ilgili bir rapor hazırladı.
Genel kurul konuĢmasında bu konuya da değinen Avunduk22 iĢ kanunu
hakkında tadil tasarısının hazırlandığını ve ÇalıĢma Vekaleti‘ne
sunulduğunu ifade etmiĢtir.
2.10. Fon Konusu Hakkında Yapılan ÇalıĢma
Avunduk birinci genel kurul konuĢmasında üyelerle ilgili hususlara
değinmiĢtir. Üyelerin fona iliĢkin borçları, yapılacak binalar için fondan
19

a.g.e., s. 17.
Bozkurt,a.g.e., s. 17.
21
Yıldırım Koç, ―Demokrat Parti, 27 Mayıs ve ĠĢçi
http://www.yildirimkoc.com.tr/usrfile/1323203853a.pdf (12.09.2019)
22
Bozkurt,a.g.e., s. 17.
20

Sınıfı‖,

Teori

dergisi,
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para tahsisi gibi konuları dile getirmiĢtir. Ayrıca üyelerin aidat
ödemelerine
iliĢkin
ortaya
çıkan
sorunların23
incelenerek
değerlendirileceğini ifade etmiĢtir.
2.11. DıĢ Ticaret Rejimi Hakkında Yapılan ÇalıĢma
DP‘nin, iktidara geldiği ilk yıllarda yaptığı önemli uygulamalardan
biri dıĢ ticaret alanında oldu. 1950-1952 yılları arasında ithalat %65
oranında serbest bırakıldı. Birkaç kalem mal dıĢında ithalata getirilen
kısıtlamalar kaldırılarak daha liberal uygulamaların yer aldığı dıĢ ticaret
politikası izlenmeye baĢlandı.24 Bu dönem dıĢ ticaret alanında hükümetçe
yapılması düĢünülen düzenlemelerle ilgili olarak TOBB‘dan görüĢ
istendi. Konuya iliĢkin genel kurulda bilgi veren Avunduk, genel kurul
konuĢmasında birinci sınıf ihtiyaç maddelerine önem verilmesi, darlığı
tespit olunan diğer maddelerin temin edilmesi ve tescillerinin yapılmasına
iliĢkin hususların25 Birlik tarafında bildirdiğini dile getirmiĢtir.
2.12. Clarence Randall’ın TOBB Ziyareti Hakkında Değerlendirme
KuruluĢ kanunu doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda ekonomi
ve ticari hayata iliĢkin görev ve sorumlulukları olan TOBB, bu dönem
itibariyle uluslararası alanda bazı temaslarda bulunmuĢtur. Bu kapsamda
kurulan temaslardan biri Amerika BirleĢik Devletleri DıĢ Ticaret
Komisyonu BaĢkanı Clarence Randall‘dır.26 Türkiye‘ye gelen Randall,
TOBB‘a ziyarette bulunmuĢtur. Yapılan ziyarette, Türkiye‘de yabancı
sermayenin durumu ve teĢviki ile ilgili konular hakkında görüĢülmüĢ,
Türkiye ve Amerika arasında ticaret hacminin geliĢtirilmesine yönelik
değerlendirmeler yapılmıĢtır.
Avunduk, genel kurul konuĢmasında Ġngiliz Ticaret Odaları ve
Borsaları üyelerinden gelen bir heyetin de TOBB‘ u ziyaret ettiğini27 ve
Birliğin uluslar arası alanda tanınırlığının arttığını dile getirmiĢtir.
2.13. Milletlerarası Ticaret Odası Hakkında Değerlendirme
TOBB BaĢkanı Avunduk genel kurul konuĢmasında Milletlerarası
Ticaret Odası Umumi Kâtipliği ile kurulan temaslar hakkında bilgi
23

Bozkurt,a.g.e., s. 18.
Abdullah Takım, ―Demokrat Parti Döneminde Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Sonuçları‖,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 67, No: 2, 2012, s. 174.
25
Bozkurt, a.g.e., s. 18.
26
a.g.e., s. 23.
27
a.g.e., s. 24.
24
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vermiĢtir. Türkiye Milli Komitesinin statüsünün belirlenmesi, Viyana‘ da
toplanan Milletlerarası Ticari davalarda görev alınması28 gibi hususlara
değinmiĢtir.
2.14. Üyelere Yapılan DıĢ Pazar Desteği
Yerli yatırımcıya yapılan destekle ülke ekonomisinin geliĢme
kaydedeceğini genel kurulda ifade eden Avunduk, Birlik üyelerine yeni
pazarlar bulma ve mevcut dıĢ pazarları geliĢtirme yönünde yapılan
faaliyetler hakkında bilgi vermiĢtir. Bu doğrultuda; Ġstanbul ve Ġzmir
tacirlerinin Ġngiltere‘ye yaptıkları iĢ seyahati, Berlin‘e Birlik içinde
belirlenen üyelerin iĢ seyahati, Ġsviçre‘ye bazı Birlik üyelerinin
gönderilmesi ve Batı Avrupa ülkeleriyle29 yapılabilecek ticari faaliyetler
hakkında değerlendirmelerde bulunmuĢtur.
2.15. Birliğin Yayın Faaliyeti Hakkında Değerlendirme
Ticari ve iktisadi konuların ağırlıklı olarak yer aldığı Türkiye Ġktisat
Gazetesi‘nin çalıĢmaları hakkında genel kurulda bilgi veren Avunduk,
gazetenin kısa sürede birçok kurum tarafından takip edilmeye
baĢlandığını dile getirerek30 bu durumdan duyduğu memnuniyeti ifade
etmiĢtir.
SONUÇ
Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra yenidünya düzeni nin geliĢtiği bir
dönemde kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye‘de çok
partili siyasi hayata geçilen bir dönemde faaliyetlerine baĢlamıĢtır. 15 Mart
1950 tarihinde 5590 sayılı kanunla kurulan TOBB, iktisadi ve ticari alanlar
baĢta olmak üzere hazırladığı raporlarla kısa sürede ülkenin önemli
kurumlarından biri oldu. Hükümete sunduğu raporlarla bir nevi danıĢma
kurulu gibi iĢlev gören Birlik uluslararası alanda da Türkiye‘yi temsil
etmiĢtir.
Birliğin ilk baĢkanı Üzeyir Avunduk yönetiminde 1950 ve 1955 yılları
arasında yapılan faaliyetler incelendiğinde; Vergi kanunları, sigorta iĢleri,
dıĢ ticaret rejimi, yabancı sermayeyi teĢvik, gıda maddeleri tüzüğü, ithal
mal mübayaaları, iĢ kanunu, Milletlerarası Ticaret Odası iliĢkileri, yayın
faaliyetleri gibi birçok alanda çalıĢma yapıldığı ve bu konularla ilgili
raporların hükümete sunulduğu görülür.

28

a.g.e., s. 24.
Bozkurt, a.g.e., s. 24-25.
30
a.g.e., s. 25.
29
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GĠRĠġ
Son yıllarda kullanım alanı hızla geniĢleyen internet, bağımlılık alanı
açısından dikkat edilmesi gereken bir konu haline gelmiĢtir. Problemli
internet kullanımı kiĢilerin internet kullanımını kontrol etmede yaĢadığı
sıkıntı ve dürtüsel Ģekilde kullanma ile meydana gelen ev ve iĢ yaĢamı
gibi hayatın büyük çoğunluğunu kaplayan yaĢam alanlarında iĢlevselliğin
bozulması olarak kavramsallaĢtırılmaktadır (Kim ve Davis, 2009).Young
(2004) ise internet bağımlılığını; kiĢilerin internet kullanımını kontrol
edememesi, internet dıĢında harcanan zamanın artık önemli olmaması,
uzak kalındığında öfke ve saldırgan davranıĢların ortaya çıkması ve
bunların sonucunda kiĢinin ev, iĢ ve sosyal hayatında iĢlevselliğin
zamanla bozulması olarak tanımlamıĢtır. Günümüzde ―patolojik internet
kullanımı‖, ―problemli internet kullanımı‖ ve ―aĢırı internet kullanımı‖
Ģeklinde farklı Ģekillerde ifade edilen ve çoğunlukla ―Ġnternet
Bağımlılığı‖ Ģeklinde isimlendirilen kavram henüz Mental Bozuklukların
Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-5‘e (DSM-5) yeni bir tanı kategorisi olarak
yer almamıĢ ancak bununla ilgili olarak ―Ġnternette Oyun Oynama
Bozukluğu‖ adı altında ―Ġleri ÇalıĢma Gerektiren Durumlar‖ baĢlığında
kendine yer bulmuĢtur (APA, çev., 2014). Özellikle ergenlerin ve genç
yetiĢkin bireylerin internet kullanımındaki ciddi düzeydeki artıĢ ve buna
yönelik farkındalığın henüz geliĢmediği göz önüne alınırsa internet
bağımlılığı için özellikle bu yaĢ grubunun risk altında oldukları
görülmektedir. (Spada, 2014).
Ülkemizde internet kullanım oranlarına bakılacak olunursa; TÜĠK
verilerine göre 2019 yılının ilk üç ayına ait (Ocak-Mart) internet
kullanımı Türkiye‘de 16-24 yaĢ arası gençler için %90,7‘dir. Genç
erkeklerde bu oran 94,7 iken genç kadınlarda %86,5‘tir. Bu bulgular
internet kullanımının ne kadar yoğun olduğunu kanıtlamaktadır. Ġnternet
bağımlılığı hakkında ülkemizde üniversite öğrencileri ile yapılan geniĢ
örneklemli bir çalıĢmada öğrencilerin %8,6‘sı belirlenen bağımlılık
kriterlerini karĢıladığı gösterilmiĢtir (Alaçam, AteĢçi, ġengül ve
Tümkaya, 2015). Polat, Kök ve Tekeli (2019) ise 12-18 yaĢ arası ortaokul
ve lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile akademik baĢarı arasındaki
iliĢkiyi incelemiĢ ve katılımcıların %15‘inin internet bağımlılığı
kriterlerini karĢıladığını, %30‘unun ise yüksek risk grubunda olduğunu
ortaya çıkarırken, internet bağımlılığı puanları arttıkça akademik
baĢarının düĢtüğünü göstermiĢlerdir. Bu oranlara bakıldığında internetin
olumsuz etkilerinin de dikkate alınması ve bu amaçla internet
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bağımlılığının dinamiklerini kavrayarak yatkınlaĢtırıcı faktörler ve risk
faktörlerinin araĢtırılmasına yönelik çalıĢmaların yapılmasının önemli
olduğu düĢünülmektedir.
Günlü ve Ceyhan‘ın (2016) ergenlerde intenet kullanımı ve iliĢkili
değiĢkenleri incelediği çalıĢmasında, ergenlerin günde ortalama üç buçuk
saatten fazla internet kullandıkları, internet kullanım süresi arttıkça
problemli internet kullanımının arttığı ve öncelikle internet için cep
telefonunu daha sonra bilgisayarın kullanıldığı ortaya çıkarılmıĢtır.Aynı
çalıĢmada ergenlerin ne amaçla internet kullandıkları sorulmuĢ ve ilk
sırada eğlence, ikinci sırada iletiĢim, üçüncü sırada bilgi elde etme amaçlı
kullandıkları görülmüĢtür. Son olarak internette oyun oynayan ergenler
ile oynamayan ergenlerin arasında problemli internet kullanımı açısından
anlamlı bir fark çıkmıĢtır. Oyun oynayan ergenlerin internet bağımlılığı
puanları oynamayanlara göre daha yüksek bulunmuĢtur. Ġnternet
bağımlılığı üzerine yapılan araĢtırmalarda cinsiyetler arasında bir farkın
bulunmadığını öne süren araĢtırmalar ( Weinstein ve ark., 2015) olduğu
gibi cinsiyetler arası farkların bulunduğu araĢtırmalar da mevcuttur ve bu
araĢtırmalarda erkeklerin internet bağımlılığı puanları kadınlara göre
anlamlı derecede daha yüksek bulunmuĢtur. ( Younes ve ark., 2016;
Günay, Öztürk, Ergun-ArslantaĢ ve Sevinç, 2018; Li, Hou,Yang, Jian ve
Wang, 2019). Türkiye‘de yapılan bir meta-analiz çalıĢmasına göre benzer
Ģekilde problemli internet kullanımında erkeklerin kızlara göre anlamlı
düzeyde daha yüksek puanlar aldığı rapor edilmiĢtir (AkbaĢ, Atalan-Ergin
ve Tatlı, 2019). Ġnternet bağımlılığı konusunda cinsiyet farklılıklarına
kültürel olarak bakılacak olunursa, Çin ve Ġngiltere‘nin içinde olduğu bir
araĢtırmada bu farkın Ġngiltere‘de daha belirgin olduğu öne çıkmıĢtır.
Bunun nedeni olarak araĢtırmacılar Çin‘de Ġngiltere‘den farklı olarak
çocukların internet kullanımının daha geç bir yaĢta okul çağında baĢladığı
ve her iki cinsiyetin de eĢit fırsatlara sahip olmasından dolayı cinsiyet
farklılığının oluĢmadığını savunmuĢlardır (Li ve Kirkup, 2007). ÇeĢitli
ülkelerde yapılan araĢtırmalara göre internet kullanımı ve bağımlılığında
cinsiyet bakımından çocukların eğitime baĢlama yaĢı, bilgisayarla ve
internetle karĢılaĢma koĢulları gibi faktörler önemli görünmektedir.
Ġnternet Bağımlılığı ile Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar
Alan yazındaki araĢtırmalar genellikle internet bağımlılığının çeĢitli
psikolojik bozukluklar, bozukluklarda var olan davranıĢsal ve sosyal
belirtiler ile olan iliĢkilerini incelemektedir. Çoğunlukla depresyon,
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anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yalnızlık gibi
değiĢkenlerin incelendiği araĢtırmalara rastlanmıĢtır.
12-19 yaĢları arasında ergenler ile yapılan bir çalıĢmada internet
bağımlılığı ile yalnızlık arasında pozitif yönde iliĢkinin olduğu
gösterilmiĢtir (Pontes, Griffiths ve Patrão, 2014). Üniversite öğrencileri
ile yapılan bir çalıĢmada ise depresif belirtiler ile internet bağımlılığı
düzeyi arasında pozitif yönde iliĢki bulunmuĢtur (Günay, Öztürk, ErgunArslantaĢ ve Sevinç, 2018). Lise öğrencileri ile yapılan baĢka bir
çalıĢmada ise internet bağımlılığı ile saldırganlık davranıĢları arasında
pozitif yönde anlamlı bir iliĢki ortaya çıkarken empati düzeyi ile internet
bağımlılığı arasında bir iliĢki bulunamamıĢtır (Kocaman, Aktepe ve
Sönmez, 2017). Sosyal anksiyete düzeyi ile internet bağımlılığı iliĢkisine
bakıldığında genellikle aralarında pozitif yönde anlamlı bir iliĢkinin
bulunduğu görülmektedir (Ko ve ark., 2014; Weinstein ve ark., 2015).
Ġnternet bağımlılığı, depresyon, anksiyete ve obezite arasındaki iliĢkileri
ortaya çıkarmak için yapılan bir araĢtırmada ise 12-18 yaĢ arası ortaokul
ve lise öğrencilerinden ölçümler alınmıĢtır. Ġnternet bağımlılığı ile
depresyon ve anksiyete beklendiği üzere pozitif yönde iliĢkili
bulunmuĢtur. Ancak obezite ile internet bağımlılığı arasında arasında
anlamlı bir bir iliĢki bulunmamıĢtır (Li, Hou,Yang, Jian ve Wang, 2019).
ÇeĢitli fakültelerde okumakta olan üniversite öğrencileri ile
gerçekleĢtirilen baĢka bir çalıĢmada ise olası internet bağımlılığı ile uyku
bozukluklarından biri olan insomnia, depresif belirtiler, anksiyete düzeyi
ve düĢük özsaygı ile pozitif yönde iliĢkili bulunmuĢtur (Younes ve ark.,
2016). Hindistan‘da çoğunluğunu kadınların oluĢturduğu çeĢitli
üniversitelerden seçilmiĢ ergenlerle yapılan çalıĢmada internet bağımlılığı
ile stres düzeyi, depresif belirtiler ve anksiyete düzeyi arasında güçlü
pozitif iliĢkiler bulunmuĢtur ( Saika, Das, Barman ve Bharali, 2019).
Ġnternet bağımlılığı ile obezite arasındaki iliĢkiler son yıllarda birçok
araĢtırmacının ilgi odağı haline gelmiĢtir. Nörobiyolojik çalıĢmalar
obezite ve bağımlılığın altında yatan mekanizmaların bazı yönlerden
ortaklık taĢıdığını göstermektedir. Obezitede bahsedilen ise yeme
bağımlılığıdır. (Volkow, Wang, Fowler ve Telang). 14-18 yaĢ arasındaki
lise öğrencilerinde internet bağımlılığı, yeme bağımlılığı ve özsaygı
arasındaki iliĢkileri inceleyen bir araĢtırmaya göre internet bağımlılığı
puanları yüksek olanların yeme bağımlılığı puanları da anlamlı olarak
yüksek bulunmuĢtur. DüĢük özsaygı ise yapılan analizlere göre internet
bağımlılığı ve yeme bağımlılığı için pozitif yönde iliĢkili bulunmuĢtur ve
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her özellikle iki bağımlılığın birlikte bulunma durumu için de risk faktörü
olarak değerlendirilmiĢtir. (Yıldırım, Sevincer, Kandeğer ve Afacan,
2018).
Ġnternette Oyun Oynama Bozukluğu
Çevrimiçi oyun genellikle laptop, cep telefonu, tablet vb. teknolojik
araçlarda, kiĢinin genellikle bir karaktere büründüğü ve diğer
karakterlerle birlikte bir ödüle ulaĢmak için oynadıkları üç boyutlu, çok
çeĢitli Ģekillerde kurgulanabilen oyunlardır (Barnett ve Coulson, 2010).
Son yıllarda internette çevrimiçi oynanan oyunların hızla yaygınlaĢması,
çocuklar ve gençler ile ilgili birtakım sorunları beraberinde getirmiĢtir
(Gentile ve ark., 2017). Ġnternet bağımlılığı ile internette oyun oynama
bozukluğu sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılsa da birbirlerinden ayrı
kavramlardır.(Widyanto ve Griffiths, 2006; Starcevic, 2013). Ġnternet
bağımlılığı ile ifade edilmeye çalıĢılan çevrimiçi oyunlar, çevrimiçi
sohbet programları ve çeĢitli sosyal ağlardır; ancak internette oyun
oynama bozukluğu yalnızca oyunu içerir (Kiraly ve ark., 2014).
Ġnternette oyun oynama bozukluğu (ĠOOB) tanısı için kiĢinin son 1
yılda iĢlevselliğinde önemli kayıplarla birlikte aĢağıda yer alan
maddelerden en az 5‘ini karĢılaması gerekmektedir. DSM-5‘te yer alan
ve önerilen tanı kriterleri Ģu Ģekildedir (APA, çev., 2014):
1. Ġnternet oyunları üzerine aĢırı biliĢsel aktivite
2. Ġnternetteki oyundan uzak kalındığında yoksunluk belirtileri
3. Tolerans (Aynı etkiyi göstermesi için giderek daha fazla zaman
geçirmeye ihtiyaç duyulması)
4. Oyun oynamayı bırakmada kontrolsüzlük, baĢarısız bırakma
denemeleri
5. Ġnternet oyunları dıĢındaki hobi ve etkinliklere eskisi kadar ilgi
duymama
6. Tüm psikososyal sorunlara karĢı aĢırı oyun oynama davranıĢının
devam etmesi
7. Ġnternette oyun oynama zamanı ile ilgili çevresindekilere,
terapisrine yaĢan söyleme, aldatma
8. Ġstenmeyen duygudurumdan veya olaylardan kaçınmak için oyun
oynama
9. Ġnternet oyunlarına katılmaktan dolayı bireyin kendisi için önemli
olabilecek iliĢki, iĢ, eğitim ya da kariyer fırsatlarını kaybetmesi
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ĠOOB ile ilgili prevelans çalıĢmalarına bakıldığında geniĢ çaplı bir
gözden geçirme çalıĢmasında ergen grupta görülme oranının %1,3 ile
%19,9 arasında değiĢtiği ve erkeklerin daha yüksek prevelans değerlerine
sahip oldukları görülmektedir (Mihara ve Higuchi, 2017). Saunders ve
arkadaĢlarının (2017) prevelans çalıĢmasına göre oyun bozukluğu coğrafi
bölgelerde farklılıklar göstermektedir. Batı ülkelerinde yaygınlığı %1-10
arasında; benzer olarak Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde %1-9
arasında raporlanırken Uzak Doğu ülkelerinde bu oran %10-15 arasına
çıkmaktadır. Türkiye‘de yapılan çalıĢmalarda ise genellikle internet
bağımlılığına odaklanılırken, oyun oynama bozukluğunu inceleyen
çalıĢmaların yeni çalıĢılmaya dikkat çekmiĢtir.
Han ve arkadaĢlarının (2009) DEHB tanısı almıĢ ve internette online
olarak oyun oynayan çocuklarla yaptığı bir araĢtırmada, DEHB için 8
haftalık farmakolojik tedaviden sonra oyun oynama düzeylerinde anlamlı
bir azalma görülmüĢtür. Yazarlar dolaylı olarak ortaya çıkan bu sonuca
göre online oyunların DEHB‘li çocuklar için bir kendi kendini tedavi
etme yöntemi olabileceği yorumunu yapmıĢlardır (Han ve ark., 2009).
Alanyazına bakıldığında ĠOOB ile birçok psikiyatrik bozukluğun iliĢkili
olduğu ortaya koyulmuĢtur. Ergenlerde ĠOOB, depresyon (Kiraly ve ark.,
2014; Männikkö, Billieux ve Kääriäinen, 2015; Strittmatter ve ark., 2015
); anksiyete bozuklukları (King., Delfabbro, Zwaans ve Kaptsis, 2013;
Männikkö, Billieux ve Kääriäinen, 2015), uyku ile iliĢkili sorunlar ( Choo
ve ark,2010; Rehbein, Kliem, Baier, Mößle ve Petry, 2015), madde
kullanım bozuklukları (Coëffec ve ark., 2015) ve DEHB (Strittmatter ve
ark., 2015; Dreier ve ark., 2017) ile pozitif yönde iliĢkilidir.
Problemli Akıllı Telefon Kullanımı
Bir akıllı telefonun aĢırı kullanımı ile kendini gösteren ve bireylerin
günlük yaĢamlarındaki iĢlevselliklerini bozmakta olan kavram
günümüzde problemli akıllı telefon kullanımı olarak adlandırılmakta ve
bir davranıĢ bağımlılığı olarak araĢtırılmaktadır (Billieux, Maurage,
Lopez-Fernandez, Kuss ve Griffiths, 2015). Sağlıklı akıllı telefon
kullanımında bireyler madde bağımlılığı semptomlarına benzer Ģekilde
telefonlarını kullanamadıklarında yoksunluk, memnun hissetmek için
giderek artan bir Ģekilde telefonlarını kullanma yani tolarans, araba gibi
tehlikeli olabilecek araçları sürerken kullanım ve sosyal iliĢkilere
katılmak için aĢırı Ģekilde telefonlarını kullanım gibi uyumsuz belirtileri
göstermezler ancak problemli akıllı telefon kullanımına sahip bireylerde
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bu belirtiler gözükmektedir (De-Sola Gutiérrez, Rodríguez de Fonseca ve
Rubio, 2016).
Akılı telefon kullanımı ile psikolojik bozuklukların iliĢkisini inceleyen
geniĢ örneklemli bir çalıĢmada akıllı telefon kullanan katılımcıların
%7,5‘i bağımlı grubunda yer almıĢ; akıllı telefon bağımlılığı puanları ile
depresyon, anksiyete, sigara içme ve alkol kullanımı pozitif yönde iliĢkili
bulunmuĢtur. Bağımlılık grubunda bulunan kiĢiler diğerlerine göre
anlamlı olarak daha yüksek oranda depresyon, anksiyete, DEHB
semptomları sergilemenin yanında daha yüksek oranda sigara ve alkol
kullanımı rapor etmiĢlerdir. Tüm değiĢkenler kontrol edildikten sonra
ADHD güçlü bir Ģekilde akıllı telefon bağımlılığı ile iliĢkili bulunmuĢtur.
AraĢtırmacılar DEHB‘li olan ergenlerin davranıĢlarını kontrol etmekte
zorlandıklarını ve ödüllendirmeye karĢı hassas olduklarını söylemiĢler ve
bu nedenle akıllı telefon kullanımında gerçekleĢen hedefin kontrol
altında olmasının ve kendini ifade etme özgürlüğünün
yüksek
motivasyon ve ödül sağlayabileceğini öne sürmüĢlerdir (Kim ve ark.,
2019). Bir baĢka çalıĢmada ise ortalama 20 yaĢındaki üniversite
öğrencilerinin problemli akıllı telefon kullanımları ile sosyal anksiyete
düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki görülmüĢtür (Wolniewicz,
Tiamiyu, Weeks ve Elhai, 2018). Problemli akıllı telefon kullanımı ile
depresyon arasındaki iliĢkiler de birçok araĢtırma ile alanyazında yerini
almıĢtır (Özen ve Topçu, 2017; Elhai, Dvorak, Levine ve Hall, 2017;
Elhai ve ark., 2018). 15-24 yaĢ arası üniversite öğrencilerinde problemli
akıllı telefon kullanımı ile ilgili değiĢkenlerin incelendiği baĢka bir
araĢtırmada ise aleksitimi ve akıllı telefon kullanımının iliĢkili olduğu ve
bu iliĢkiye depresyon, anksiyete ve stresin aracılık ettiği bulunmuĢtur
(Gao ve ark., 2018). AraĢtırmacılar bu sonucu, aleksitimi düzeyi yüksek
olan bireylerin karĢılarındaki insanların duygularını anlamakta zorluk
çektikleri için gerçek dünyada sosyal etkileĢimlerinin azaldığı, zamanla
sosyal becerileri uyumsuz hale geldiğinden dolayı yüzeysel ve kendilerini
az kelime ile ifade edebilecekleri akıllı telefonları ile duygu algılarını
tamamlamaya çalıĢtıkları Ģeklinde yorumlamıĢlardır (Gao ve ark, 2018).
Liu ve arkadaĢları (2017) ise ergenlerde problemli internet kullanımı
arttıça uyku kalitesinin azaldığını ve bu iliĢkide ruminasyonların aracılık
ettiğini ortaya çıkarmıĢlardır. EndiĢe ve öfke reaksiyonunun da de
üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalıĢmada problemli akıllı telefon
kullanımı ile iliĢkili olduğu ortaya koyulmuĢtur (Elhai, Rozgonjuk,
Yıldırım, Alghraibeh ve Alafnan, 2019).
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Sosyal Medya Bağımlılığı
2018 yılı TÜĠK verilerine bakıldığında nüfusun %73‘ü internet
kullanmakta ve internet kullanım amaçlarında ilk sırada %84,1 ile sosyal
medya gelmektedir.Sosyal medya sitelerinin kullanımı MySpace ve
Facebook kurulduğundan bu yana çok büyük bir hızla artmıĢtır (McCrae,
N., Gettings, S. ve Purssell, 2017). Türkiye‘de 2018 yılında yapılan bir
araĢtırmaya göre her 10 kiĢiden 8‘inin en az bir sosyal medya hesabı
olduğu, 15-24 yaĢ grubunun günde ortalama 5 saatlerini sosyal medyada
harcadıkları bilinmektedir ( ġakar, 2019). Geleneksel bilgisayarlar veya
modern akıllı telefonlar farketmeksizin, genç insanlar sosyal medyayı
zaman ve mekan tanımadan günün her saatinde kullanmaktadırlar
(McCrae, N., Gettings, S. ve Purssell, 2017).
Ergenlik dönemi genellikle otorite figürü ile çatıĢmaların yaĢandığı ve
kiĢinin kendini ait hissedebileceği bir grup aradığı dönemdir (Santrock,
2011). Sanal dünyada ise otorite figürü bulunmaz ve ergenlerin sanal
ortamlarda bunun da etkisi ile daha fazla zaman geçirdikleri
düĢünülmektedir (Andreassen, 2015). Ergenler sanal ortamları kendi
problemlerini çözme amacı ile bir baĢ etme mekanizması olarak
görmektedirler (Yen, Ko, Yen, Chen ve Chung, 2008). Ancak bu sanal
ortamlardan biri olan sosyal medya kullanımının aĢırı olmasının
ergenlerde gerçek sosyal ortamlardan uzaklaĢmasına, yalnızlaĢmasına
neden olduğu bilinmektedir (Van den Eijnden, Lemmens ve Valkenburg,
2016). Sanal ortam söz konusu olduğunda sosyal bağlılık kavramı , yani
kiĢinin dahil olduğu tüm duygusal ve sosyal iliĢkilerinin içinde kendini o
iliĢkinin ne kadar parçası olarak hissettiğine dair algısı öne çıkmaktadır
(Lee ve Robins, 1998). Maslow‘un (2001) temel ihtiyaç olarak gördüğü
sosyal bağlılık için internet ve sosyal medya insanları bir araya getirmek
açısından kolaylaĢtırıcı etkiye sahip olduğu için yararlı olabilir, ancak
internetin problemli olarak kullanılmaya dönüĢmesi sosyal bağlılık
kavramını olumsuz yönde etkilemeye baĢlayabilir (Chayko, 2014).
KiĢilerin sosyal bağlılık düzeyinin düĢmesinin, kendilerine ve ötekine
karĢı negatif bakıĢ açısına sahip olması, yüksek anksiyeteye sahip olması
ve düĢük özsaygı ile iliĢkisinin olduğu bilinmektedir.(Lee ve Robins,
1998). Özetle sosyal medyanın problemli kullanımı sosyal bağlılık
düzeyini düĢürerek, bireylerin psikolojik iyi oluĢlarına zarar
verebilmektedir. Alanyazına bakıldığında da lise öğrencileri ile
gerçekleĢtirilen ve tüm internet bağımlılığı türlerinin araĢtırıldığı bir
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çalıĢmada sosyal medya bağımlılığının sosyal bağlılığı beklendiği üzere
negatif yönde yordadığı gözlenmiĢtir (Savcı ve Aysan, 2017).
Ergenlerde ve genç yetiĢkinler problemli Facebook kullanımı ve
depresyon, anksiyete belirtileri gibi psikolojik sıkıntılar ile yaĢam
doyumu gibi psikolojik iyi oluĢ arasındaki iliĢkileri inceleyen büyük
ölçekli bir meta-analiz çalıĢmasında Facebook kullanımı problemli
boyuta ulaĢtıkça psikolojik sıkıntıların arttığı ve psikolojik iyi oluĢun
azaldığı gözlenmiĢtir (Marino, Gini, Vieno ve Spada, 2018). 12-16 yaĢ
arasındaki ergenlede sosyal medya ile depresyon arasındaki iliĢkiyi
inceleyen bir araĢtırmada özellikle teknoloji tabanlı sosyal karĢılaĢtırma
ve geri bildirim arayıĢı üzerinde durulmuĢ ve kızlarda sosyal
karĢılaĢtırma ve geri bildirim arayıĢı ile depresif belirtiler arasındaki
iliĢkinin erkeklere göre çok daha güçlü olduğu görülmüĢtür (Nesi ve
Prinstein, 2015). Ġnstagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya
sitelerinde kızların erkeklere göre daha fazla fotoğraf yayınladıkları
bilinmektedir. Kızların kendi değerlerlerini belirlemek amacıyla daha
fazla çevrimiçi dünyada karĢılaĢtırma yapmaları ve bunun psikolojik
sağlığı tehdit edici seviyelere gelmesi sosyal medya kullanımı üzerinden
olası gözükmektedir (Stefanone, Lackaff ve Rosen, 2011).
TARTIġMA
Ġnternet bağımlılığı için yapılan araĢtırmalara bakıldığında dünyanın
çeĢitli yerlerinde kulanılan 10‘dan fazla farklı ölçeğin kullanıldığı
görülmüĢtür (Petry ve ark., 2014; Pontes, 2016). Bu nedenle çıkan farklı
oranların nedenlerinden birinin standart bir ölçek kullanılmaması olduğu
düĢünülmektedir. Az sayıda güvenilir ölçeğin belirlenmesinin ve
kullanılmasının bu alanda yapılacak araĢtırmaların daha güvenilir
sonuçlar vermesi ve kültürler arası karĢılaĢtırmalar yapılabilmesi için
kritik öneme sahip olduğu düĢünülmektedir. Bunun yanında yapılan
araĢtırmaların enlemesine kesitsel ve korelatif çalıĢmalar olması internet
bağımlılığının veya bahsedilen diğer problemli kullanımların neden mi
yoksa sonuç değiĢkeni mi olduğunu açıklamamaktadır. Bu nedenle
etiyolojisine yönelik bilgilerin daha iyi ele alınması için problemli
internet kullanımı ile ilgili boylamsal araĢtırmaların yapılmasının, kontrol
gruplu araĢtırmaların yapılmasının yararlı olacağı düĢünülmektedir.
Alanyazında internet bağımlılığı ile birlikte sosyal medya bağımlılığı,
internette oyun oynama bozukluğu, akıllı telefon bağımlılığı gibi farklı
alanlarda araĢtırmalar yapılmakta iken Türkiye‘de genellikle internet
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bağımlılığına odaklanan çalıĢmalar yapılmaktır. Ancak problemli
kulanımlar birbirine benzer olarak varsayılsa da görüldüğü gibi
birbirlerinden bazı konularda ayrıĢmaktadırlar. Henüz bir psikopatoloji
olarak DSM-5‘te yer almamasına rağmen internet bağımlılığı ve
bahsedilen diğer bozukluk/bağımlılıklar için yapılan araĢtırmalara göre
olumsuz etkiler bireyler üzerinde görülmektedir. Ruh sağlığı alanında
kültüre özgü değiĢkenlerin incelenmesi için Türkiye‘de de nitelikli
araĢtırmaların sayısının arttırılmasının önemli olduğu düĢünülmektedir.
Bu derleme makalenin amacı da ergenlerde problemli internet
kullanımının psikolojik bozukluklara etkisini göstermektir. Bu Ģekilde
çalıĢmalarla risk grupları ve yatkınlaĢtırıcı faktörler incelenip, gerekli
önleme ve müdahale çalıĢmalarının planlanmasında profesyonellerin hız
kazanacağı düĢünülmektedir. Psikolojik bozuklukların altında yatan
mekanizmalar anlaĢıldıktan sonra koruyucu faktörlerle birlikte özellikle
ergenlerde önleme programlarının alanda çalıĢan profesyoneller
taarafından uygulanmasının prevalansı düĢürmede son derece kritik
olacağı düĢünülmektedir. Ġnternet kullanımı hakkında araĢtırmaların
yapılması problemli kullanımların sonuçları hakkında farkındalığı
arttırabilir ve ebeveynler bunlara yönelik önlemler alabilir. Özellikle
ergenlik dönemi söz konusu olduğunda yetiĢkinlik dönemi için bu tür
önlemlerin alınmasının kiĢinin yaĢam kalitesini doğrudan etkilediği
düĢünülmektedir. Bu nedenle alanda yapılacak bu tür araĢtırmaların
desteklenmesi ve internet, akıllı telefon, sosyal medya ve çevrimiçi
oyunların kullanımı problemli hale dönüĢmemesi için ebeveynlerin,
okulların ve ruh sağlığı uzmanlarının iĢbirliği halinde hareket etmeleri en
doğrusu olacaktır.
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1. GiriĢ
Osmanlı Devleti‘nin Batı ile münasebetlerinde aldığı yenilgiler ve bunun
sonucu ortaya çıkan toprak kayıpları Türk modernleĢme sürecini baĢlatmıĢtır.
ModernleĢme sürecinin baĢlangıç tarihini 18. yüzyıl olarak belirlemek mümkündür.
Alınan yenilgilerle birlikte baĢta bürokrasi olmak üzere Türk aydınları ve önde
gelen kesimler bu baĢarısızlığın nedenleri üzerinde kafa yormuĢlardır.
BaĢlangıçtaki düĢünce, askeri alanda gerekli düzenlemeler yapılırsa; devletin Batı
karĢısında aldığı yenilgilerin önüne geçilebileceği Ģeklindeydi. Bu nedenle de ilk
yenileĢme/modernleĢme faaliyeti askeri alanda yaĢanmaya baĢlamıĢ, daha sonra
siyasal ve toplumsal alana kaymıĢtır. Osmanlı Devleti‘nde olduğu gibi Türkiye
Cumhuriyeti döneminde de modernleĢme süreci devam ettirilmiĢ ancak yöntemsel
açıdan farklı bir yol takip edilmiĢtir. Yöntemsel farklılık Türkiye‘de özellikle
toplumsal alanda oldukça önemli sarsıntılara yol açmıĢtır.
Bu çalıĢma, Türk modernleĢmesi sürecinde ortaya çıkan modernleĢtirme
çalıĢmalarının bireysel düzeydeki etkisini ortaya koymak ve bunun kimliğe etkisini
anlamayı amaçlamaktadır. ġasa‘nın ―modern olmadan modern olmanın
eleĢtirisine‖ doğru yaĢadığı değiĢimde aidiyet buhranının konu edildiği bu çalıĢma,
ġasa‘nın yaĢadığı aidiyet buhranının temel sebeplerini tartıĢmayı amaçlamaktadır.
Öncelikle ġasa‘nın hayatının önemli bir bölümünde tecrübe ettiği modernleĢme
sürecindeki aidiyet buhranı ortaya konulacak daha sonra da bu soruna yol açan
etmenler tartıĢılacaktır.
ġasa‘nın ele alınmasının temel nedenlerine bakıldığında öncelikle onun Türkiye
Cumhuriyeti‘nin kuruluĢunun ilk çeyreğinde hayata gözlerini Ġstanbul‘da açmıĢ
olması önemli bir nedendir. ġasa, Osmanlı Devleti‘nin baĢkentliğini yapmıĢ olan
Ġstanbul‘da dünyaya gelmiĢ ve ömrünün büyük bir kısmını bu Ģehirde geçirmiĢtir.
Ġstanbul günümüzde de Türkiye‘nin hem ekonomik hem de kültürel alanda önemli
bir merkezidir. Bununla birlikte ġasa‘nın yakınları, gerek bürokrasi ve gerekse
ticarette Ġstanbul‘un önde gelen ailelerinden biridir. Ayrıca yakınlarından Mehmet
Muzaffer PaĢa Osmanlı bürokrasisinde; Rauf Orbay da hem Osmanlı hem de
Türkiye Cumhuriyeti bürokrasi ve siyasetinde önemli Ģahsiyetlerdir. ġasa‘nın ailesi
ve yakınlarının diğer çevrelerle olan bağlantılarıyla birlikte ġasa da Ġstanbul‘un
entelektüel ve sinema çevreleri ile bağları bulunmaktadır. Dahası ġasa
modernleĢmeyi ciddi bedeller ödeyerek deneyimlemiĢtir.

706 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

AraĢtırmada ġasa‘nın yaĢadığı aidiyet buhranı ile ilgili veriler, nitel araĢtırma
yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Veriler, ġasa‘nın Bir Ruh Macerası (2019 A)
kitabından doküman incelemesiyle elde edilmiĢ, içerik analiziyle de
çözümlenmiĢtir. ġasa‘nın hayatını ele alan bu kitap, biyografi tarzında yazılmıĢ,
ġasa‘nın ruhi yönden yaĢadığı değiĢimi ortaya koymuĢtur. ÇalıĢmanın esas
inceleme dokümanı Bir Ruh Macerası kitabı olmasına rağmen, yazarın diğer
eserleri, özellikle Delilik Ülkesinden Notlar (2019), YeĢilçam Günlüğü (2010),
ġebek Romanı (2019) ve Kendisi adına açılan facebook sayfası, Arslan‘ın (2016)
editörlüğünde ġasa‘nın hayatını ve eserlerini değiĢik yönlerden ele alan Hayret
Perdesini TemaĢa adlı eserden de yararlanılmıĢtır. Bunlara ek olarak literatürde
Türk ModernleĢmesi ile ilgili yapılan çalıĢmalar da taranarak elde edilen ikincil
verilerle birlikte tartıĢılmıĢtır.

2. Türk ModernleĢmesi
Osmanlı Devleti 17. yüzyılın baĢlarına kadar dünya siyasetinde güçlü bir devlet
olarak varlığını devam ettirmiĢtir. Ancak 15. yüzyılın sonlarında baĢlayan coğrafi
keĢiflerin de verdiği ivme ile geliĢen kapitalizm, Avrupa‘da ModernleĢme sürecini
baĢlatmıĢtır. Avrupa‘da devletlerarasında rekabetin etkisi ile geliĢen bu süreç
Osmanlı Ġmparatorluğunu da etkilemiĢtir. Batı karĢısında alınan yenilgilerle ortaya
çıkan gerileme (Mardin, 1994: 10), Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda önemli sorunlara
yol açmıĢtır.
YaĢanan sorunlara bulunan çözümlerden biri, devletin güçlü olduğu
dönemlerdeki cari olan sisteme geri dönmekti. Bu çerçevede 17. yüzyıl boyunca bu
sisteme geri dönülmesi hedeflenmiĢtir. Konu ile ilgili olarak hacmi küçük olmasına
karĢın dönemi resmetmesi bakımından önemli bir eser olan Koçi Bey Risalesi,
Osmanlı Devleti‘nin içine düĢtüğü krizi ve bu krize sunduğu çözüm yollarını
göstermesi bakımından ilginçtir (Koçi Bey, 1972:72-74). Koçi Bey‘e göre devlet,
yükselme döneminde iyi iĢleyen bir sisteme sahiptir. Oldukça mükemmel bir
sistem olduğu için Osmanlı Devleti imparatorluk haline gelerek dünyanın önde
gelen bir devleti olmuĢtur. Ancak daha sonra devletin üzerine yükseldiği ―Dirlik
Sistemi‖ Koçi Bey‘e göre, bazı grupların çıkarı lehine, bilinçli bir Ģekilde
bozularak iltizam sisteminin yaygınlaĢtırılmasına yol açmıĢtır. Ġltizam usulüyle
merkezi yönetim ciddi zaaflara uğratılmıĢtır. Bu tespitler çerçevesinde Koçi Bey,
geleneksel olarak oluĢturulan yapının korunmasının önemi üzerinde durmaktadır.
Bu dönemde gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan değiĢiklikler, 16. yüzyılın Ģanlı
dönemlerine dönüĢ çabası olması nedeniyle ―Islahat‖ kavramıyla açıklanmaktadır.
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Islahat 17. yüzyıl boyunca Genç Osman (II. Osman) IV. Murat ve Köprülüler
döneminde yapılan düzenlemelerin temel yöntemi olmuĢtur.
Ancak Ġkinci Viyana KuĢatması Osmanlı Devleti açısından bir dönüm noktası
olmuĢtur. Ġlk kez büyük miktarda toprak kayıplarının yaĢandığı bu savaĢ, Osmanlı
Devleti‘nin Batı karĢısında zayıflığını ortaya koymuĢtur. Güçlü ve mağrur bir
imparatorluğun Batı karĢısında aldığı yenilgilere çözüm bulma arayıĢı Osmanlı
Devleti‘nde farklı bir açıdan (Erkilet, 2017) değiĢime zorlamıĢtır. Bu değiĢim
arayıĢı, ıslahat kavramı ile açıklanan Ģanlı dönemlere dönmek yerine, mağlup
olduğu Batı karĢısında bir hayranlığı da beraberinde getirmiĢtir. 1718 yılından
itibaren Osmanlı Devleti Batı hayranlığının bir belirtisi olarak sorunları görmek ve
köklü çözümler aramak yerine güdümlü bir değiĢme sürecine bağlı olmuĢtur. Lale
Devri olarak isimlendirilen bu dönemde değiĢim, toplumsal alana doğru yönelmiĢ
ancak Saray ve askeri alandaki düzenlemelerle sınırlı kalmıĢtır.
Daha sonra 1774 yılında Kırım‘ın kaybedilmesi ile sonuçlanan Küçük Kaynarca
AntlaĢması, Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası olmuĢtur. Bu savaĢla ilk kez
Müslümanlarla meskûn bir eyalet kaybedilmiĢtir. Kaybedilen Kırım Hanlığı
Osmanlı Devleti için değiĢimi kaçınılmaz hale getirmiĢtir. III. Selim‘in tarafından
yapılan değiĢimler, eskiye dönmek yerine Batılı ülkeler model alınarak
gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Askeri alanla birlikte idari alan da yenileĢmenin
kapsamı içerisine almıĢtır. Ancak III. Selim döneminde yapılan yenilikler yeniçeri
ocağı ve menfaatleri zedelenen çıkar çevreleri nedeniyle baĢarılı olamamıĢtır.
Bir diğer yenilikçi padiĢah, II. Mahmut‘la birlikte Osmanlı Devleti‘nde hem
idari hem de siyasi alanda reformlar yapılmıĢtır. Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının
verdiği güçle gerçekleĢtirilen yenilikler kabul görmüĢtür. Yenilikler askeri alanla
birlikte idari ve siyasi alanı da kapsamı içerisine almıĢtır. ModernleĢme süreci,
Osmanlı‘nın toplum yapısı ve millet anlayıĢını da değiĢtirmiĢtir. Din ve etnisiteye
dayalı sosyal yapı, özellikle Tanzimat ve Islahat ile eĢitlikçi bir anlayıĢa
dönüĢmüĢtür. Bu aynı zamanda Osmanlıcılık ideolojisinin yükseliĢini sağlamıĢtır
(Dursunoğlu, 2019: 78-79). 1839 Gülhane-i Hattı Hümayunla birlikte modernleĢme
toplumsal alana doğru kaymıĢtır. Bu alanlarda yapılan yeniliklerle Batılı anlamda
idari ve siyasi kurumlarla birlikte gerekli hukuki düzenlemeler yapılarak halkın da
yönetime katılması için gerekli mekanizmalar oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.
Birinci ve Ġkinci MeĢrutiyet‘le birlikte yenileĢmeye devam edilmiĢtir. Bu
süreçte ülkedeki siyasal kurumlar modernleĢtirilmiĢtir (Mardin, 1994:15-16). Batılı

708 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

anlamda ilk Anayasa olan Kanuni Esasi kabul edilmiĢti. Kanuni Esasi ile kuvvetler
ayrılığı ilkesi çerçevesinde padiĢahın yetkileri kısıtlanmıĢtı. Ülke meĢruti
monarĢiye doğru bir dönüĢüm geçirmiĢtir (Tanör 1996:74-80).
Osmanlı Dönemi‘ndeki değiĢim, ―kısmi modernleĢme‖ kavramı (VatandaĢ,
2013:71) ile tanımlanabilecek eksikliklerin adım adım değiĢtirilmesi Ģeklinde
olmuĢtur. BaĢlangıçta Osmanlı Devleti herhangi bir plandan yoksun bir Ģekilde
savaĢlarda yaĢanan kayıpların telafisi için değiĢim yaparken III. Selim‘le birlikte
yıkılma tehlikesi yaĢayan devleti kurtarmak amaçlanmıĢtı. Bu amaçla değiĢim
sistemli hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu çerçevede sadece askeri alanla
yetinilmemiĢ, bozulan merkezi idareyi kuvvetlendirmek için merkezileĢme
çalıĢmaları baĢlatılarak iltizam sistemi ile bozulan merkezi otorite yeniden tesis
edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda baĢta vergi olmak üzere ordunun
düzenlenmesi ve halka hizmet sunumunda devletin varlığı hissettirilmeye çabası
içerisinde olunmuĢtur. Ancak Turhan‘ın (Turhan, 1987:161) ifadesi ile yeterli
olmamıĢtır. Buna sebep olarak da Osmanlı Devleti döneminde yapılan reformlara
yönelik eleĢtiri getiren Shaw (1995:46), Osmanlı Devleti‘nin reformlarında eski
kurumlarla yeni kurumların bir arada bulunduklarını belirtmektedir. Reforme
edilen bir alanda önceki kurumun varlığının devam etmesi çıkarları zedelenenler
için önemli bir fırsat sunmaktaydı. Bu fırsatı değerlendiren çıkar çevreleri yeni
kurumları ortadan kaldırmakta zorlanmamaktaydır.
YenileĢme her toplumda olduğu gibi Türk toplumunda da bireysel ve toplumsal
düzeyde önemli huzursuzluklara yol açmıĢtır. Dönemin fikri yazılarına, hikâye ve
romanlarına yansıyan toplumun bazı kesimlerinin sorgulamadan Batı‘dan gelen her
Ģeyi alma eğilimi karĢısında bazı kesimler de Batı‘nın tekniğini alalım, kültürünü
almayalım Ģeklinde seçici bir yaklaĢım sergilenmesinin önemi üzerinde
durulmaktadır (Mardin, 1994:41). TartıĢmaların benzeri Rusya‘da da vardı. Her iki
ülkede de Batı üstünlüğü kabul edilmekle birlikte aynı zamanda bir rakip olduğu
gerçeğine dikkat çekilmektedir. Kültürel olarak Batı taklit edildiğinde toplumun
geleneksel değerlerinden kopacağı endiĢesi hâkimdir. Yani bir yanda geleneksel
değerleri savunan kesim diğer yan da BatılılaĢmayı savunan kesim Ģeklinde toplum
iki gruba ayrılmıĢ bir haldedir (Koyre, 1994:12-13).
Cumhuriyet dönemindeki değiĢim bir anda ve hızlı ve köklü bir Ģekilde
gerçekleĢtirilmiĢtir. Cumhuriyet Devrimlerinin ―muasır medeniyet seviyesine
ulaĢmak‖ olarak hedeflediği devrimlerde yöntem olarak modernleĢmenin temel
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kavramları ―akıl‖ ―bilim‖ ve ―ilerleme‖ ciddi derecede vurgu bulunmaktadır.
Fransız Aydınlanmasını kendisine model alan Cumhuriyet Dönemi modernleĢmesi
Laiklik ilkesi (AkĢin, 2003:115-118) çerçevesinde padiĢahlığın ve halifeliğin
kaldırılması, harf inkılabı, tekke ve zaviyelerin kaldırılması gibi değiĢiklikler;
toplumsal alanın köklü bir Ģekilde değiĢtirme çabası ile dinin toplumsal hayattaki
etkisi sınırlandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca ölçü birimlerinin Batılı ölçülere uygun
hale getirilmesi, kılık kıyafette yaĢanan değiĢimle birlikte toplumsal hayatta ciddi
sarsıntılar yaĢanmıĢtır. ―Muasır medeniyet seviyesine ulaĢmak‖
olarak
kavramlaĢtırılan hedef çerçevesinde yapılan devrimler literatürde ―topyekûn
modernleĢme‖ kavramı ile ifade edilmektedir.
Yöntemsel olarak farklılaĢmakla birlikte aynı amaç doğrultusunda hem Osmanlı
Devleti hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde yaĢanan modernleĢme
süreçlerinin bireysel anlamda etkisini anlamak bakımından Türkiye
Cumhuriyeti‘nin kuruluĢunun ilk çeyreğinde hayata gözlerini açan ġasa‘nın
deneyimleri önemli bir veri sunmaktadır.

3. Bulgular ve TartıĢma
Veri toplama sürecinde kodlama çalıĢması yapıldı. Kodlama çalıĢması
sonucunda verilerin Türk ModernleĢmesinde Bir Örnek Olay: AyĢe ġasa, ġasa‘nın
Hayatını Etkileyen KiĢi ve Kurumlar, ġasa‘nın YaĢadığı Kimlik Buhranı, Ģeklinde
alt temalara bölünmüĢtür.

a. Türk ModernleĢmesinde Bir Örnek Olay: AyĢe ġasa
ġasa 1941 yılında Ġstanbul‘da doğdu. Ailesinin beklentilerine uygun bir Ģekilde
ġasa, 1960 yılında Arnavutköy Amerikan Koleji‘nden mezun oldu, daha sonra
Boğaziçi Üniversitesi (Robert Koleji) Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme
Bölümünde eğitim aldı. 1960 yılında geliĢiminin baĢlangıcında olan sinemada
senaristliğine baĢladı. 1963‘ten itibaren Türk sinemasının önemli filmlerine imza
atan bir senarist olur. Murat‟ın Türküsü, Son Kuşlar, Ah Güzel İstanbul, Utanç,
Gramofon Avrat senaryosunu yazdığı filmlerin bazılarıdır. 1969 yılında hastalığı
nedeni ile sinemaya bir süre ara vermek zorunda kaldı. 30 yaĢında yakalandığı
Ģizofren hastalığı 48 yaĢına kadar sürdü. 1980‘li yıllarda yeniden senaryolar
yazmaya baĢladı. ÇeĢitli kitaplar yayınladı. 2014 yılında vefat etti.
ġasa‘nın ailesi Ġstanbul‘un oldukça zengin ve tanınmıĢ ailelerinden biridir. Aile
üyeleri, Osmanlı Devleti‘nde önemli görevler almıĢtır. Yakın akrabası olan Rauf
Orbay, Türkiye Cumhuriyeti döneminde önemli görevler almıĢ bir kiĢidir. ġasa‘nın
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anne ve babası, liberal değerleri benimsemiĢ çağdaĢ olan, yeni olan her Ģeyin iyi
olduğunu düĢünmektedirler. Geleneksel değerlere karĢı aynı Ģekilde kayıtsız kalma
hali söz konusudur. Ailede dini rükünler yerine getirilmemektedir. Dini
bayramlarda büyüklerin eli öpülmesi ritüeli ihmal edilmemektedir. Yani tam bir
Ģekilcilik hâkimdir. Anneanne ise dini değerleri yaĢamaya çalıĢmaktadır. Fırsat
buldukça torunu ġasa‘ ya dini konularla ilgili bilgi vermeye çalıĢmakta ve namaz
gibi bazı ibadetleri öğretmeye çalıĢmaktadır.
Bu çerçevede çocuklarının daha iyi yetiĢmesi problemi var. Bu sorunu aĢmak
için modern değerlerin kaynağı kabul edilen Batı‘yı iyi bilen mürebbiyelere (dadı)
ihtiyaç duymaktadırlar. ġasa‘nın çocukluğu II. Dünya SavaĢı dönemine denk
geldiği için Nazi Almanya‘sından kaçan mülteciler bu ihtiyaca cevap vermektedir.
ġasa‘ ya göre, o dönemde Ġstanbul‘un önde gelen aileleri çocuklarının eğitimi için
Batılı mürebbiyeleri görevlendirdiklerini belirtmektedir (2019 A:29).

b. ġasa’nın Hayatını Etkileyen KiĢi ve Kurumlar
ġasa‘nın çocukluğunda etkili olanlar: anne ve babası, çocukluğu
dönemi boyunca annelik rolü kendilerine tevdi edilerek, ġasa‘nın
eğitiminden sorumlu olan mürebbiyeler, yakın çevresinde bulunan
anneannesi ve anneannesinin kardeĢi Osmanlı-Türkiye bürokrasisinde etkili
görevlere gelmiĢ olan Rauf Orbay çocukluk dönemlerinde ġasa‘yı
etkilemiĢlerdir. Gençlik döneminde ise ġasa‘nın eğitim aldığı Arnavutköy
Amerikan Koleji, ġasa‘nın hayatında önemli etkilerde bulunmuĢtur. Ayrıca
ġasa‘nın gençliğinde sohbetlerinden etkilendiği ―manevi babam‖ dediği
Kemal Tahir de ġasa‘nın gençlik dönemlerinde fikriyatının oluĢmasında
etkili Ģahıslardan biridir. Tablo 2‘de ġasa‘nın çocukluk döneminde
hayatında etkili olan kiĢilerle ilgili olarak kitaptan elde edilen kodlar
sunulmuĢtur.
Bu kodlara göre ġasa‘nın hayatında en etkili olan kiĢilerin baĢında anne ve
babası gelmektedir. Ancak ġasa için durumun bu Ģekilde olmadığı anlaĢılmaktadır.
Anne ve babanın genel özellikleri ile ilgili kodlara bakıldığında modernliği,
modern olmayı, modern bir Ģekilde yaĢamayı ön planda tuttukları anlaĢılmaktadır.
Gerek anne ve gerekse baba modernlik konusunda oldukça hassastırlar.
Çocuklarını modern bir Ģekilde yetiĢtirme konusunda bir plana da sahip oldukları
anlaĢılmaktadır. Bu plan dâhilinde çocuklarının eğitimi için gerekli fedakârlıktan
kaçınmamaktadırlar. Bu çerçevede çocukları için modern mürebbiyeleri
hizmetlerine aldılar. Ayrıca mürebbiyeler modern Batılı kökenden geldiği için,
çocuklarının eğitimi konusunda mürebbiyelere tam bir itimat halinde oldukları

Sinan YAZICI • 711

anlaĢılmaktadır. Modern olmanın gereklerini yerine getirmeye ciddi derecede özen
göstermektedirler.
Burada söylenmesi zorunlu olan bir gerçeği belirtmekte yarar bulunmaktadır.
Gerek Osmanlı Devleti dönemi gerekse Türkiye Cumhuriyeti döneminde
modernleĢmenin zarureti konusunda doğru bir yaklaĢım sergilenmiĢtir. Ancak
bunun tarzı, yöntemi ve yönünü belirleme bakımında sergilenen yaklaĢım doğru
olmamıĢtır (Turhan, 1987:168). Bu durum bireysel düzeydeki modernleĢme
sürecinde de görülmektedir. ġasa‘nın anne ve babasının modern davranıĢ
konusundaki tutumları ile 1 Mart 1924 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan eski
kafalı, yeni kafalı tiplemesine uygunluk gösterdiği anlaĢılmaktadır. (akt. Özer,
2013:131). Gazetenin 4 ve 5. sayfalarında, eski kafalılarla yeni kafalıların gündelik
hayatı; yeme içme, oturma, arkadaĢlık iliĢkileri ve ibadet anlayıĢları gibi günlük
yapılan/yapılması muhtemel konularla ilgili yaptığı tiplemeye göre yeni kafalı:
―Yeni kafalıların hepsi memur değildir. Ġçlerinde boĢ gezenler, dans salonlarına
koĢanlar, bankalarda çalıĢanlar vardır. Oturmayı sevmezler, ağızlarında sigara daima
ayakta gezmeyi severler çünkü oturunca pantolonun ütüsü bozulurdu. ĠĢten çıktıktan
sonra öteberi almak için çarĢıya uğramazlar, Beyoğlu‘na çıkarlar tünel baĢından
Taksim Stadyumuna bütün caddeyi üç dört kez arĢınlardı. Ezan okunmuĢ
okunmamıĢ kim farkında, elektrikler yanar gece olur onlar daima mağazaların
camekânlarında ya da sinema kapılarında ağızlarında sigara dolaĢır dururlardı.
Apartmanlarına geldiklerinde kapıyı beyaz postallı Rum hizmetçi kız açar, onlar
bacı, dadı, sütnine bilmezler. Doğru Salona girerler kendilerini karĢılayan zevce,
hemĢire hatta anneleri ya dıĢarıdan geldikleri yahut çıkacakları için grand tuvalet
yani fevkalade tuvalettirler. Ev iĢlerini hizmetçilerine yaptırdıklarından onlara pek iĢ
düĢmemektedir. Yemek akĢam 8-9 arası yenir salona geçilir ve en genç kız veya ev
sahibesi piyano çalar, dans edilir, Ģarkı söylenir veya Beyoğlu‘na yeni gelen film,
operet, dram veyahut mevsim tuvaletlerinden bahsolunurdu…‖

Zengin bir aile olan ġasa‘nın ailesinin tutumları ile ilgili Tablo 2‘deki kodlarla
Resmi Gazetede yapılan tipleme uyumludur. Ayrıca Ġstanbul, Osmanlı Devleti‘nin
baĢkenti de olan bir kent olarak, modernleĢme ya da daha doğru bir deyiĢle Batılı
tarzda gündelik hayat konusunda deneyim sahibidir. II. Mahmut döneminden
itibaren Batılı büyükelçilikler, yabancılar aracılığı ile Ġstanbul, Batılı kültürel
unsurların aktarılmaya baĢlandığı bir mekân olma özelliğindedir. Bu nedenle o
dönemden itibaren modernleĢmeyle ilgili tartıĢmalar Batı‘dan alınması gerekenler
konusunda yoğunlaĢmıĢtır. Ancak daha sonra Cumhuriyet dönemi topyekûn
modernleĢme anlayıĢı çerçevesinde süreç farklı bir boyuta taĢınmıĢtır.
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Resmi Gazetede yayınlanan ―yeni kafa tiplemesi‖ ile ġasa‘nın anne ve babası
uyum içerisindedir. Öncelikle ġasa‘nın babası, eĢini yemek piĢirmesi, çocuk
bakması için değil; kendisine arkadaĢ olması için aldığını vurgulamaktadır. Bu da
annelik rolünü küçümsemesi anlamına gelmektedir. Sosyete toplantı ve balolara eĢi
ile birlikte iĢtirak etmesi, dillere destan partiler düzenlemeleri; evlerinde istihdam
ettikleri hizmetliler Türk olduğu halde, çocukların eğitimi ile ilgili mürebbiyelik
vazifesinin yabancılara verilmesi yukarıda tanımlanan yeni kafalı tipine uygun
birey yetiĢtirme çabasının bir sonucudur. Benzer bir Ģekilde ġasa‘nın anne ve
babasının dine mesafeli tavırları da yine yukarıdaki yeni kafalı tiplemesine
uygundur.
ġasa‘nın hayatında etkisi olan diğer grup ise ġasa‘ya annelik görevini ifa eden
mürebbiyelerdir. Bu kiĢiler, annelik vazifesini de üstlendikleri için, aslında,
ġasa‘ya model olma bakımından ilk sırada bulunmaktadırlar. Aile çocuklarını
mürebbiyelere tam bir itimatla teslim etmiĢlerdir. II. Dünya SavaĢı‘nda Nazi
Almanya‘sından kaçan mürebbiyeler ġasa‘nın hayatında önemli bir etkiye sahip
olmuĢtur. Yahudi kökenli Alman olan mürebbiye Katie, ġasa‘nın ilk
mürebbiyesidir. Yine çocukluk çağında Katie‘den sonra Barbara adında Hıristiyan
mürebbiyesi olmuĢtur. Bu mürebbiyelerin genel özellikleri ile ilgili elde edilen
kodlara göre; onların modern olan değerleri alafranga müzik, Alman kökenlerinden
ve aldıkları bilimsel mürebbiyelik eğitiminden kaynaklanan katı disiplinli bir
eğitim ve katı jimnastik hareketler gösterilebilir. Mürebbiyeler dini vecibeleri
yerine getirdiklerini dini bayram ve törenlerde kiliseye gittikleri ve bunu düzenli
olarak yaptıkları anlaĢılmaktadır. Yahudi kökenli olmasına karĢın Hıristiyan gibi
yaĢayan Katie ve Hıristiyan kökenli Alman olan Barbara Hıristiyanlığın
gereklerini, yerine getirirken aynı zamanda sorumlulukları altında olan ġasa‘yı da
dini törenlere götürmektedirler. ġasa‘nın mürebbiyelerinden almıĢ olduğu dini
etkiyle ilgili açıklamalar Tablo 3‘te sunulmaktadır.
ġasa‘nın hayatında etkili olan diğer insanlar anneannesi, annesinin dayısı Rauf
Orbay, halası, teyzesidir. Bunların genel özellikleri geleneklere bağlılık, dini
vecibeleri yerine getirme, alaturka müziği dinleme yerli Ģairlerimizin Ģiirlerini
okuma gibi yerli (geleneksel) özelliklerdir. Modern aile olmanın gereği olarak
konak kültürü ortadan kalkmıĢtır. Konak kültüründe geniĢ aile yapısı çerçevesinde
ailenin büyükleri ve eniĢteler de konakta yaĢamaktaydılar. Ancak modern aile
olmanın bir gereği olan çekirdek aile yapısı nedeniyle, ailenin diğer büyükleri ile
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ġasa‘nın ailesi ayrı konutlarda yaĢamaktadırlar. Diğer aile büyükleri de ġasa‘yı az
da olsa etkilemiĢlerdir.

c. ġasa’nın YaĢadığı Kimlik Buhranı
ġasa‘nın yaĢadığı kimlik buhranının tam olarak ortaya konulabilmesi için
ġasa‘yı etkileyenlerin etki derecelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Tablo 2‘de
ġasa‘yı etkileyenler ve hangi alanlarda etkilediklerine dair kodlar verilmiĢtir. Buna
göre anne ve babanın ġasa üzerindeki etkileri sınırlıdır. Annelik rolünün modern
ailede küçümsenmesi çerçevesinde Batılı/modern mürebbiyelere tam bir itimatla
çocuklarını teslim etmiĢler.
Bu süreçte kendileri modernleĢmeyi daha iyi bir Ģekilde yaĢama gayreti
içerisindedirler. Bunun gereği olan davetler, toplantılar ve geziler
gerçekleĢtirilmektedir. Toplantılara anne ile baba birlikte katılmaktadırlar. Ayrıca
modernleĢmenin kaynağı Batılı ülkelere geziler düzenleyerek bilgi ve görgülerini
artırma çabası gösterilmektedirler. Baba sportif faaliyetleri ihmal etmemektedir.
Sportif faaliyet baba için adeta bir ayin niteliğindedir. Çocukları anne ve baba
güvenli ellere teslim ettikleri için sıkıntıları bulunmamaktadır. Ancak ġasa‘nın bu
durumla ilgili olarak Ģunları ifade etmektedir:
―Merhamet duygularıyla dolu olan bir kadın (annem); o derece gözü kararmıĢ ki,
değiĢik bir Ģeye atlamaya çalıĢıyor. BaĢka bir standarda… Batı hayranlığı yanı baĢındaki
hakikati fark edemeyecek kadar bu insanları körleĢtirmiĢtir.‖

Mürebbiyelerin verdiği eğitimin hareket noktasının kendi gelenekleri veya
Kemal Tahir‘in deyiĢiyle ―yerli düĢünce kalıpları‖ çerçevesi olduğu
anlaĢılmaktadır. Ġlk mürebbiyesi Nazi baskısından kaçan Katie adında bir kadındır.
Bu mürebbiye üniversitede mürebbiyelik eğitimi almıĢ bir kiĢidir. Dili Almancadır.
Katie çocuklara Almancayı öğretmiĢtir. Öyle bir hale gelinmiĢtir ki, çocuk için
mürebbiye dili Almanca Türkçe‘nin yerini almıĢtır (2019 A:24). Mürebbiyeler
çocukların hayatında o kadar etkinler ki, onları kendi inançlarının mekânı olan
kiliseye bile rahatlıkla götürebilmektedirler. ġasa da kilisedeki ayinlere
katılmaktadır. Bu ayinler aracılığı ile çocuklar farklı bir kimliği benimseme
sürecine girmiĢlerdir. Kendi kültürlerinde Allah/Tanrı ifadesi Almanca Lieber Gott
ifadesi ile yer değiĢtirecek kadar diğer kimlik kabul edilmiĢtir. YaĢadığı bu süreci
ġasa Ģöyle ifade etmektedir:
Mürebbiye Barbara, Taksim‘deki kiliseye götürüyor bizi. Çarmıha gerilmiĢ Ġsa ikonu
önünde mum dikiyoruz; unutamadığım bir sahnedir. Ben bu sapsarı, üzeri kan pıhtılarıyla
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dolu bedenle müthiĢ bir özdeĢlik kurmaya baĢlıyorum. Demek ki, küçük çocukları böyle
endoktrine ediyorlar Hıristiyan dünyasında. Bugün bunu çok iyi anlıyorum, çünkü ben de
bu süreçten geçtim. Yani Ġsa‘nın bedeniyle, Ġsa‘nın varlığıyla Ġsa‘nın acısıyla özdeĢlik
kuruyorsun. Daha sonra bu, etkisi altında kalacağım Hıristiyan literatürünün de oturacağı
bir zeminin hazırlayıcısı oluyor. Bir suçluluk ve eziklik hali; süfli bir ruh hali…

Evde alaturka olan Ģeyler hoĢ karĢılanmamaktadır. Türk müziği ile ilgili
parçalar çaldığında mürebbiyeler ―anneannenin müziği‖ Ģeklinde bir yafta ile
yerli/geleneksel değerlere karĢı duruĢlarını göstermektedirler. Bu durumu ġasa

Ģöyle açıklamaktadır (2019 A:53):
―Yabancı mürebbiyelerin nezaretinde Batılı aĢılarla serada yetiĢen bir bitki gibi
bizi yetiĢtirmeye çalıĢıyorlardı… Adeta Charles Dickens‘in eserlerinde iĢlediği
yetimhanedeki çocuklara yapılan baskılara benzer bir baskı altında hissediyorum
kendimi. Kendi evimde yabancı gibiydim.‖

Batılı mürebbiyelerin gözetiminde eğitim alan ġasa, dini yönü bu Ģekilde inĢa
süreci içerisindeyken, süreç içerisinde mürebbiyelerin kendi hatıraları, hikâyeleri
ve masalları da ġasa‘yı etkilemiĢtir. Bu çerçevede mürebbiyelerin II. Dünya SavaĢı
esnasında Nazi baskısı nedeniyle savaĢta yaĢadıkları acılar, kendi kültürel ürünleri
olan masallar, Almanca okunan hikâyeler eklenince ġasa‘nın mürebbiyelerin
gelenekleri çerçevesinde yetiĢtirilmekte olduğu sonucuna ulaĢılabilir.
Süreç içerisinde diğer etmenlerden yakınlarının etkisine bakıldığında
anneannesinin ġasa‘yı hayatında bir kez kendi gelenekleri çerçevesinde camiye
götürdüğü ve abdest almayı ve namaz kılmayı öğrettiğini belirtmektedir. Anne ve
babanın ilgisizliği anneanne ve dayısı Rauf Orbay‘ı etkilemektedir. Ancak aynı
mekânı paylaĢma imkânına sahip olmadıkları için doğrudan müdahale olanağına
sahip değildirler.
ġasa, Amerikan Kız Koleji‘nin verdiği eğitimin de kendisini etkilediğini
düĢünmektedir. Verilen eğitime aktif bir Ģekilde katılmıĢ ve ciddi bir birikim elde
etmiĢtir. Kolej eğitiminde, Batı felsefesi ve edebiyatı ağırlıklı eğitim almıĢtır. Türk
düĢüncesi ve edebiyatı ile ilgili eğitimin yüzeysel bir düzeyde verilmiĢtir. Bu
nedenle de kendi kültürü hakkında yeterli bilgi edinemediğini düĢünmektedir.
Buraya kadar verilen bilgilerden ġasa‘nın hayatının en önemli dönemi olan
çocukluk dönemi baĢka mahfillerin insafına terk edilmiĢ, yerli düĢünce
çerçevesinde gerekli olan temel eğitim verilememiĢtir. Bunda anne ve babanın
modernleĢme ile ilgili düĢünceleri etkili olmuĢtur. Bu durum çocuğun farklı bir
gelenekle yetiĢerek kimlik buhranına sürüklenmesine neden olmuĢtur. Süreç
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içerisinde ġasa‘nın farklı bir kimliği benimseme süreci gerçekleĢmiĢ ve ġasa içinde
bulunduğu topluma yabancılaĢmıĢtır. ġasa‘nın çocukluk döneminde yaĢadığı tam
bir kültürel ĢartlanmıĢlık halidir. ġasa‘nın diğer aile büyükleri sınırlı da olsa kendi
değerleri ile ilgili bilgiler kazandırmaya çalıĢmıĢlardır. Ancak bu yeterli olmamıĢ
ve lisede aldığı eğitim onun kiĢiliğinin oluĢmasına katkı sağlamıĢtır. ġasa lise
yıllarında düĢünce olarak önce ateizme (nihilizme), daha sonra sosyalizme
kaymıĢtır.
1960‘lı yılların baĢları olarak ifade edilebilecek bu dönemde ġasa ailesi ile
sürekli çatıĢma halindedir. Bu dönemde ġasa, sinema yönetmeni olarak mesleğe
baĢlamıĢtı. Ancak mutlu değildi. ArayıĢını sürdürmekteydi. ArkadaĢları onu, sol
çevrelerin fikirlerine değer verdiği önemli bir fikir adamı ve romancı, Kemal
Tahir‘le tanıĢtırırlar.
ġasa‘nın hayatında esaslı bir tesiri olan Kemal Tahir‘in kısa da olsa tanınması
gereklidir. Kemal Tahir 1910 yılında Ġstanbul‘da doğmuĢtur1, 1938 yılında Tan
gazetesinde yazı iĢleri müdürü iken ―kitaplar vasıtası ile fikri telkinlerde bulunduğu
ve bu surette askeri isyana tahrik ve teĢvik ettiği‖ iddiasıyla müebbet hapis
istemiyle yargılanmıĢ ve yargılama sonucunda 15 yıl ceza almıĢtır. 1939 yılında
baĢlayan mahkûmiyeti Çankırı, Malatya, Çorum, NevĢehir hapishanelerinde devam
etmiĢtir. Hapis hayatı düĢüncesinin Ģekillenmesinde etkili olmuĢtur. Bu dönemde
Anadolu insanını yakından tanıma fırsatı bulan Kemal Tahir, 1950 yılında ilan
edilen genel afla tahliye olmuĢtur. Sosyalist bir düĢünür olan Kemal Tahir, tarih ve
sosyoloji biliminin önemini her fırsatta dile getiren bir fikir adamı olarak
sosyalizmin Türkiye‘de uygulanabilirliği üzerine çalıĢmalar yapmıĢ ve bazı fikirler
ileri sürmüĢtür. Marks‘ın Doğu toplumları üzerine kaleme aldığı Asya Tipi Üretim
Tarzının (ATÜT) geçerliliği hakkında araĢtırmalar yapmıĢtır. Bu çerçevede
Osmanlı Devleti‘ni Batılı Devletlerle karĢılaĢtırmıĢtır. Yaptığı çalıĢmalarla birlikte
Kemal Tahir, Türkiye‘nin toplum olarak kendisine has yapısı ve geleneğini
vurgulama gereği duyarak ―yerli olma‖nın ―yerli düĢünme‖nin ve ―yerli düĢünce
geliĢtirme‖nin önemi üzerinde durmuĢtur.
ġasa‘nın fikirlerinde önemli bir yer tutan ―yerlilik kavramı‖ Kemal Tahir‘in
onun üzerinde etkisinin bir sonucudur. (Ġbakorkmaz, 2003:58-60). ġasa YeĢilçam

1

http://www.tarihhaber.net/kemal-tahir-okuma-kilavuzu/ (E.T 07.11.2019)

716 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

Günlüğü (2010:47) adlı eserinde, Kemal Tahir‘den (Tahir, 2016:144) yaptığı alıntı
ile bunu göstermektedir.
Su katılmamıĢ yerli olmayınca hiçbir Ģey olunmaz. Ġnsan bile olunmaz. Çünkü
gerçekten namuslu olunmaz. Bilirsin BatılılaĢmaya yöneldiğimizden bu yana, biz
aydınlar halktan ayrılmıĢız. Çünkü batılılaĢma halktan değil saraydan gelmiĢtir.

Kemal Tahir‘in kendisi üzerindeki etkisini kabul eden ġasa, Yahudi-Hıristiyan
bir kimlikle yetiĢtirildiği çocukluk dönemi kimlik krizini aĢmasında Tahir‘in
etkisini ortaya koyar (ġasa, YeĢilçam Günlüğü, 2010:73):
―Sağlığında ve ölümünden sonra Kemal Tahir‘in kiĢiliği, yapıtları ve düĢüncesi
üstünde sürekli düĢünmeye çabalamıĢ biri olmama karĢın, bir sorun, kafamda sürekli
çözümsüzlüğünü korumuĢtu… Kemal Tahir‘in düĢüncesini ve yapıtlarını onca
güçlü, onca canlı ve kalıcı kılan tılsım nedir? Onun, bir sinemacı olarak beni bunca
etkilemiĢ olmasını, temelinde neyle açıklayabilirim?

ġasa‘nın üzerinde kimlik buhranının oluĢmasında ve kimliğini bulmasında etkili
olan kiĢi ve kurumlarla bunların etki derecesi Tablo 1‘de sunulmuĢtur.
Tablo 1. ġasa‘nın Kimlik Buhranının AĢamaları

YetiĢkinlik Dönemi

Gençlik Dönemi

Çocukluk Dönemi

Aile

Mürebbiye

Yakınlar

ModernleĢme çabasıyla Annelik rolü ile yerli
annelik rolünü ihmal
değerleri benimseme

Yerli düĢünceye Sahip
olma

Yahudi-Hıristiyan
Kimliğine katkı

Müslüman kimliğine
katkı

Yahudi-Hıristiyan
Kimliğini ĠnĢa

Okul Eğitimi

Kemal Tahir

ModernleĢme bakıĢ açısı YerlileĢme ve yerli
ile eğitim
düĢünceye dönüĢü inĢa
Yahudi Hıristiyan Kimliği
Sorgulama sürecine katkı Sorgulama Sürecine
katkı
Ateizm/nihilizm ve
Sosyalizmi benimseme

YerlileĢme ve yerli
düĢünceye dönüĢü inĢa
Müslüman kimliğin
oluĢmasına katkı

Tablo 1‘e göre ġasa‘nın hayatında etkili olan kiĢi ve kurumların farklı bakıĢ açılarına
sahip olduğu görülmektedir. Ailesi yerli değerlere mesafeli bir yaklaĢım içerisinde
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modernleĢme çabası içerisindedir. Bu durum ġasa‘nın kiĢiliğinin oluĢmasında olumsuz
etkide bulunmuĢtur. Mürebbiyelere tam bir güven içerisinde bulunmaları YahudiHıristiyan kimliğini güçlendirici etkide bulunmuĢtur. Yakınları olan anneanne, hala, teyze
ve Rauf Orbay ġasa üzerinde sınırlı ancak stratejik bir etkide bulunmuĢlardır. BaĢka bir
çalıĢmada ele alınan ġasa‘nın modernleĢmeyi eleĢtirisi ile ilgili çalıĢmada 2 bu açıklanmıĢtır.

ġasa‘nın kolej eğitiminde ġasa‘nın Yahudi- Hıristiyan kimlikten tamamen
ayrılarak önce ateizme daha sonra da modernleĢme sürecinde doğan ideolojilerden
nihilizme ve sosyalizme yönelmiĢtir. Bu süreçte Yahudi-Hıristiyan kimlik yerine
modernleĢme ile ortaya çıkan ideolojilerden nihilizm ve sosyalizmi benimsemiĢtir.
Daha sonra Kemal Tahir‘le tanıĢması ve onun sohbetlerine katılması ġasa‘yı farklı
bir sorgulama süreci içerisine atmıĢtır. Aslen sosyalist düĢünceyi benimseyen
Kemal Tahir uzun süren hapishane hayatında Anadolu insanını tanımıĢ, Osmanlı
Devleti‘nin üzerine yükseldiği Anadolu toplum yapısının farklı bir toplum yapısına
sahip olduğu fikrine dönmüĢ ve çalıĢmalarını bu çerçevede yapmıĢtır. Kemal Tahir
yaĢayarak öğrendiği bu durumu romanlarına aktarmıĢ ve kendisi ile sohbet
edenlere bu düĢüncelerini aktarmıĢtır. ġasa da bu düĢüncelerden etkilenmiĢ ve uzun
bir sorgulama sürecine girerek düĢünce yapısını yenileyerek ―yerli düĢünce‖
kavramının önemli temsilcisi olmuĢtur.

4. Sonuç
ÇalıĢma ġasa‘nın varoluĢ buhranına yol açan aidiyet sorununu Türk
modernleĢmesi çerçevesinde tartıĢmayı amaçlamaktaydı. Bu çerçevede ġasa‘nın
çocukluğundan itibaren farklı din ve düĢüncelerin etkisinde kalmıĢ ve bu nedenle
de Ģizofren hastalığına yakalanmıĢtır. Sürecin bu Ģekilde geliĢmesinde Türk
modernleĢmesinin gerek Osmanlı Döneminde ve gerekse Cumhuriyet Döneminde
yaptığı modernleĢtirme çabalarının önemli etkisi olduğu anlaĢılmıĢtır. Özellikle
anne ve babanın Türk modernleĢmesinin kendilerine vermiĢ tiplemeye uygun bir
Ģekilde modern olmaya özen gösterdikleri gerçeği çerçevesinde çocuklarının
eğitiminde tarafsız kaldıkları görülmüĢtür. Bunda annelik rolünü yadsımanın ve
Batılı mürebbiyelere olan güvenin önemli bir tesiri olmuĢtur.
Anne ve baba çocuklarını Batılı modern mürebbiyelere teslim ederek onun
farklı bir kimlikle yetiĢmesine ve kendi yerli kimliğini yadsımasına neden
olmuĢlardır. ġasa‘nın ayrıntılara dikkat eden ve meseleler hakkında detaylı bir
Ģekilde düĢünmeyi seven biri olması onun arayıĢ halinde olmasını etkilemiĢtir.
2

―ġizofreni hastalığına yakalandığında imdadıma anneannemin bana aldırdığı abdest ve
kıldırdığı iki rekât namaz kimliğini bulmasında kendisine yardımcı olduğunu belirtmiĢtir.
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Ayrıca Kemal Tahir gibi Anadolu‘nun çeĢitli illerinde 12 yıllık hapis hayatı
yaĢamak suretiyle, Anadolu insanını tanıma fırsatı bulan bir entelektüel Ģahsiyetle
tanıĢması, ġasa‘nın kendi kimliğini bulmasında yardımcı olmuĢtur. ġasa gibi
benzer süreçlere maruz kalan insanlarla ilgili çalıĢmalar yapılarak Türk
modernleĢmesinin Türk toplumuna kazandırdıkları ve maliyetleri hakkında
çalıĢmalar yapılmalıdır. Böylece konunun ayrıntılı bir Ģekilde ortaya konulması bir
zorunluluk halinde bulunmaktadır.
Bu çalıĢma, modernleĢmenin bireysel düzeyde ciddi kimlik krizlerine yol açtığı
ve aidiyet problemlerine neden olduğunu göstermektedir. ModernleĢmeye maruz
kalan bireyler, kendi toplumlarına yabancılaĢarak toplumda gerilimlere neden
oldukları/olabilecekleri sonucuna varılmıĢtır. Bu sonuçtan hareketle modernleĢme
kavramının temelleri üzerinde yeniden araĢtırmalar yapılması, modernleĢmeekonomi, modernleĢme-kültür, modernleĢme-din gibi kavramlar yeniden
karĢılaĢtırmalı olarak çalıĢılarak kimliklerin muhafazası ile modernleĢme
arasındaki bağlar üzerinde yeni çalıĢmaların yapılması gereği ortaya çıkmaktadır.
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M odernlik
M odern olmayı öne çıkarma
Annelik rolünü küçümseme
Anne yemek kokmamalı
Anne babaya arkadaĢ olmalı
Ben eĢimi ―bana arkadaĢ
olsun diye aldım; yemek
piĢirsin çocuk baksın diye
değil.‖
Çocukları modern olarak
yetiĢtirme kaygısı
Çocuklara yabancı dil olarak
Batı dil(ler)i öğretme
M ürebbiyelere çocukların
eğitiminde tam bir güven
Çocuklara ilgisizlik
Kahvaltılarda anne baba yok
M ürebbiyeler eĢliğinde
kahvaltı
Anne ve babanın modernlik
olarak yaptıkları Ģekilcilik
kaldırıldığında geriye basit bir
muhakeme tarzının kalması

M odernlik
Alafranga müzik dinlemek
Liberal değerleri savunma
Amerikan sistemine
hayranlık
Batı ülkelerine sık sık
seyahat
Spora aĢırı ilgi
Sosyete toplantılarına anne
ve baba birlikte aktif
katım.
Dillere destan partiler
Kökenlerini (Yerli olanı)
önemsiz görme
Din alt düzeyde bulunan
kapıcı müstahdem gibi
insanların bağlandığı hurafe
olarak kabul etme
Dini vecibeler törensel
düzeyde ( Dini
bayramlarda ibadet yerine,
el öpme geleneği)

Anne-Baba
M odernlik
Aile Disiplini
Türk müziğini
―Alaturka müzik‖
düĢüncesiyle
küçümseme
Katı jimnastik
hareketler
Alafranga müzik
Annelik rolünü yerine
getirme

Yerlilik (Geleneksel)
M ütedeyyin
Geleneklere bağlılık
Gericilik
Yobazlık
Fuzuli Ģiirleri
Alaturka Ģiirler

Diğer Aile Büyükleri (Anneanne,
Rauf Orbay, Hala ve Teyze vs.)

Yerlilik (Geleneksel)
M odernlik
Hıristiyan dini
vecibelerini yerine
getirmeye özen
gösterme
Dini törenlere aktif
katılma
Kilise ayinleri
Paskalya ġenlikleri
Çarmıha gerilmiĢ Ġsa
Figürü önünde bekleme
Ġsa ikonu üzerine mum
dikme
Sapsarı kan pıhtıları
Alafranga müzik

M ürebbiyeler

Tablo 2: ġasa‘nın Hayatını Etkileyenler (Kodlar)
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Modern insanlar olarak
yetiĢme kaygısı
Batılı ülkelere seyahat,
Roma Kiliselerini
ziyaret etmek
Alafranga müziği
benimseme
Batılı eğitmenlerinden
piyano ve bale dersleri
aldırma

Anne baba Etkisi

Anadilden önce
mürebbiye dili
Almancayı öğrenme
Ġyi derecede Almanca
bilme
―Lieber Gott‖
sözcüğüyle Tanrı‘yı
düĢünme
Almanca hikâye
kitapları
Nazi‘ler
Gestapo
SavaĢtan kaçan
insanlar
SavaĢ Hatıraları
Korku Filmleri
Cadı masalları

Çarmıha gerilmiĢ Ġsa
Figürü önünde
bekleme
Sapsarı kan pıhtıları
Ġsa ile özdeĢlik kurma
Hıristiyan literatürünü
özümseme
Alafranga müziği
benimseme
Kulağın alaturka
müziğe yabancılaĢması
YetiĢme çağında
verilen ve övünülen
değerlere sahip çıkma
Katı Jimnastik
hareketler

Mürebbiye Etkisi
Namaz kılmak
Camiye gitmek
Kendi kimliğini
bulmada yol gösterme
Alaturka müziği
dinleme

Yakınlarının Etkisi
Okulun Etkisi
Kolej eğitimi
Bilimsel eğitim
Batı edebiyatını öne
çıkarma
Türk edebiyatını
önemsiz gösterme

Tablo 2. Şasa’nın Yaşadığı Kimlik Buhranı (Kodlar)
Sosyalizm
Osmanlı tarihi
Türk toplum yapısı
Batı toplum yapısı
YabancılaĢma
Tarih ve sosyoloji ölüm
karĢısında suskun
Dünya çilesi
PiĢmek

Kemal Tahir’in Etkisi

ÇEVRESEL GÜVENLĠK
BAĞLAMINDA GÖÇ OLGUSU

BÖLÜM
29

Ġbrahim YILDIZ1
Jale SABBAĞ2

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo
Ġnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, KentleĢme ve Çevre Sorunları Doktora
Öğrencisi,jalesabbag@hotmail.com
1
2

724 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

Ġbrahim YILDIZ, Jale SABBAĞ • 725

GĠRĠġ
20. yüzyılın sonlarından itibaren; iklim değiĢikliği, biyolojik
çeĢitliliğin azalması gibi küresel çapta görülen çevre sorunlarının artması
ile birlikte ulusal güvenlik kavramının da değiĢtiği görülmüĢtür. Dünyada
1970'li yıllardan sonra kurulan çevre ve güvenlik iliĢkisi ile ulusal
güvenlik kapsamı geniĢlemiĢtir. Daha önce yalnızca askeri güvenlik
bağlamında değerlendirilen ulusal güvenlik kavramının ulusal tehditten
küresel boyut kazandığı, çevresel konuları da içerdiği görülmektedir.
Ülkeler açısından askeri tehditlerin dıĢında yaĢanan doğal kaynak kıtlığı
gibi çevresel tehditlerin de artık ulusal güvenliği tehdit edebileceği
görülmüĢtür.
Çevresel güvenliği tehdit eden çevresel kirlenmeler, savaĢlar, seller,
depremler gibi felaketlerin sonucunda; ölümler, yaralanmalar, kronik
rahatsızlıkların yanında kitlesel göçlerde de artıĢlar gözlenmiĢtir.
YaĢanan bu olumsuzluklar insanların göç etmelerine neden olmaktadır.
Göç olayı ülkeler ve toplumları birçok konuda etkileyen bazen olumlu
bazen de olumsuz sonuçları olan toplumsal, ekonomik ve psikolojik
süreçler olarak değerlendirilebilir. Dünya tarihinde göçlerin neden olduğu
olaylara bakıldığında yaĢanan göçlerin etki alanının çok büyük olduğu
görülmüĢtür. Dünyada yaĢanan bazı göçlerin daha iyi yaĢam koĢullarına
eriĢimin dıĢında yaĢanan çevresel güvenlikten kaynaklandığı
görülmektedir.
Toplumları bir çok yönden etkileyen göçler olayları kültürün bir
parçasıdır. Bazı göçlerin gerçekleĢmesi için Ģartların kötü olmasının
gerekmediği görüĢlerinin yanında göçlerin ekonomik nedenlerden de
kaynaklandığını savunan görüĢler ya da yaĢanan savaĢlar, doğal afetler
gibi zorunluluktan kaynaklı güvenlik kaygılarının da sebep olduğu
olaylar olduğunu savunan görüĢler bulunmaktadır.
YaĢanan göç olaylarının neden ve sonuçları ile ilgili görüĢler
bildirilmekte ve bu konuda farklı araĢtırmalar yapılmaktadır. Göçler
üzerine çalıĢmalar yapan bazı ülkelerin bu araĢtırmaları politik amaçları
doğrultusunda kullanımına da çok sık rastlanmaktadır.
YaĢanacak olan göçlerin sonucunda ülkelerindeki ulusal güvenliğin
bozulabileceği yönündeki çalıĢmalarını kamuoyu ile paylaĢarak baĢka
ülkelerin içiĢlerine karıĢmalarını meĢrulaĢtırma aracı olarak göç olgusunu
kullanabileceği de görülmektedir.
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ABD tarafından, geliĢmekte olan ülkelerde yaĢanan nüfus artıĢı
nedeniyle yaĢanabilecek ekonomik ve sosyal sorunlar ile bağlantılı olarak
gerçekleĢebilecek göçlere dikkat çekilmekte ve bu göçlerin neticesinde
ulusal güvenliğini tehdit edebilecek durumların yaĢanabileceği yönünde
değerlendirmelerin yapıldığı görülmüĢtür (Liftin, 1999: 363). Yapılan bu
değerlendirmelere bakıldığında kendi ulusal güvenliğini bu kadar geniĢ
çaplı düĢündüğü iddiası ile geniĢ alanda politik emellerine ulaĢabilme
amaçlı olarak da göç olaylarının engellenmesi söylemi ile bazı
yaptırımların uygulanmasının amaçlandığı görülmektedir. Dünyada
çevresel güvenlikten kaynaklanan göç olaylarının, gerçekleĢtikten sonra
da büyük çevresel güvenlik açığına neden olabileceği bilinmektedir.
Fakat bu durumu tanımlayacak ülkelerin, bu durumu politik çıkarları
doğrultusunda tanımlaması, sorunlara çözüm bulunmasının aksine daha
farklı sorunlara neden olabilmektedir.
Bu çalıĢma ile göç olaylarına neden olan çevresel güvenliği tehdit
eden sorunlarla birlikte göç olaylarının da neden olduğu çevresel
güvenliği tehdit eden durumlar incelenecektir. Bu amaçla; ―Çevresel
güvenlik nedeniyle gerçekleĢen göç olgusu, aynı zamanda çevresel
güvenlik politikalarını etkilemektedir.‖ hipotezi test edilecektir.
AraĢtırma, belge incelemesine dayanan nitel bir araĢtırmadır. AraĢtırma
yöntemi oluĢturulurken, araĢtırma konusu ile ilgili incelemelerin olduğu
eserler incelenmiĢ, bu incelemeler sonucunda çalıĢmaya faydası
olabilecek genel teorik kavramlar ve çeĢitli veriler değerlendirilerek
yorumlanmıĢtır.
2. GÖÇ VE ÇEVRESEL GÜVENLĠK
Göç ve çevresel güvenlik iliĢkisinin daha iyi anlaĢılması için göç ve
çevresel güvenlik kavramlarının bilinmesi, dünyadaki önemli göç
hareketlerine bakılması gerekmektedir. Bu nedenle çalıĢmanın bu
bölümünde göç, çevresel güvenlik ve dünyada etkili olmuĢ olan önemli
göç olaylarına yer verilecektir.
2.1. Göç Kavramı
Ġnsanlık tarihi ile baĢlamıĢ olan göç olgusu; demografik, ekonomik,
siyasi, psikolojik, antropolojik ve sosyolojik etkilerinin olması nedeniyle
çok yönlü bir olaydır (Yalçın, 2004: 3-4). Göç olayının insanlık tarihiyle
baĢlamıĢ olduğu bilinmektedir. Ġnsanlar, içinde yaĢadıkları durumdan
hoĢnut olmadıklarında, yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek için ve çeĢitli
konulardaki beklentilerini gerçekleĢtirmek için göç ederler. Ozankaya
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(1984: 56)‘ya göre göç, bireylerin ya da toplulukların yerleĢmek üzere bir
yerden baĢka bir yere gitmeleridir.
Akkayan (1979: 21)‘a göre göç, kiĢilerin hayatlarının gelecekteki
kısmının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere, tamamının ya da
geçici bir süresinin bir iskân ünitesinden diğerine yerleĢmek için yapılan
coğrafik bir yer değiĢtirme sürecidir. Özer (2004: 11)‘ e göre, Coğrafi yer
değiĢtirme sürecinin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi boyutlarıyla
toplum yapısını değiĢtiren nüfus hareketleri göç alarak adlandırılabilir.
Tanımlara bakıldığında bir nüfus hareketinin göç olarak
nitelendirilebilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir.
Öncelikle göç ile birlikte gerçekleĢen nüfus hareketi sonucunda hareketin
iki farklı yerleĢim birimi arasında ve belli bir zaman diliminde
gerçekleĢmiĢ olması gerekmektedir. Bir yerleĢim biriminin sınırları
içerisinde bir yerden baĢka bir yere gerçekleĢen yer değiĢtirme olayı ya
da seyahat amaçlı bir gezi, göç olarak nitelendirilemez.
Göçler, doğrudan doğruya ülkelerin veya daha küçük toplulukların
nüfusunun azalması ya da artması suretiyle geliĢmesini etkileyen önemli
faktörlerden biri olmakla birlikte, nüfusun yaĢ ve cinsiyet yapısında
değiĢmelere neden olmaktadır. Bu değiĢmeler göç alan ve göç veren
çevrelerde birbirine zıt Ģekilde gerçekleĢir (Akkayan, 1979: 21).
KuĢkusuz, toplumların tarihsel geliĢiminden çıkartacağımız en temel
bulgulardan birisi de, göçün toplumsal ve ekonomik dönüĢümlerin bir
sonucu olarak ortaya çıktığıdır; bu anlamda göç, bir sonuçtur. Bu arada
göçün kendisinin de toplumsal ve ekonomik dönüĢümlere katkıda
bulunan bir etken olduğu unutulmamalıdır; bu çerçevede göç bir nedendir
(Ġçduygu ve Sirkeci, 1999:250).
Ekonomik nedenler, bölgeler ve ülkeler arasındaki göç hareketlerinin
en önemli etmenini oluĢturmaktadır. Bireylerin iĢ, gelir ve buna bağlı
olarak daha iyi bir yaĢam arzusundan kaynaklanan göç süreci olarak da
tanımlanabilir (Aksoy, 2012:294). Göçler genellikle, cazibe merkezi olan
ve geliĢmiĢlik oranı yüksek kentlere doğru gerçekleĢtirilmektedir
(Yaylagül, 2011:4). Ġnsanlar ekonomik anlamda yetersiz kaldıkları zaman
onları ekonomik anlamda rahatlatacak yerleri seçer ve oraya gitmek için
harekete geçerler (Arwen, 2008:1). Ekonomik olarak daha iyi yaĢam
Ģartlarına eriĢim için gerçekleĢen göçlere bakıldığında genel olarak
göçlerin yaĢam Ģartlarını daha da iyileĢtirme amacı ile gerçekleĢtiği
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görülmektedir. YaĢanan olumsuzluklarda da olumsuz durumların ortadan
kaldırılması istenmektedir. Bu nedenle de göçlerin gerçekleĢtiği
görülebilmektedir. Göçler farklı toplumlarda farklı durumlardan
kaynaklanabilir, farklı açılardan incelenebilmektedir.
Göç konusu Batı ülkelerinin birçoğunda güvenlik perspektifinden
incelenmiĢ ve göçün sosyal ve insani yönlerinden daha çok, bir güvenlik
sorunu olduğu üzerinde durulmuĢtur (Watson, 2009). Bu açıdan
bakıldığında göçün neden olabileceği ulusal güvenliğe bağlı olarak
çevresel güvenlik de oldukça önemli görülmektedir.

2.2. Çevresel Güvenlik
1970‘li yıllara kadar güvenlik üzerine yapılan çalıĢmalar genel
olarak ―ulusal güvenlik‖olarak düĢünülmekteydi. Ulus devletin
ortaya çıkması ile birlikte güvenlik, yalnız askeri alanda
düĢünülmüĢ, buradaki temel aktör olarak devlet ve devletin
güvenliği önemli görülmüĢtür. Soğuk savaĢın sonlarına doğru
güvenlik anlayıĢında önemli değiĢiklikler görülmeye baĢlamıĢtır
(Kılıçaslan, 2016: 45).Kopenhag Okulu, güvenlikleĢtirme
kuramını; Askeri güvenlik, Siyasi güvenlik, Ekonomik güvenlik,
Toplumsal güvenlik ve Çevre güvenliği olarak uygulamıĢtır
(Buzan, 1991: 21-22).
Ozon tabakasının delinmesiyle birlikte görülen çevre sorunları
ve 1973 yılında yaĢanan petrol krizi güvenlikle ilgili yeni
sorunların yaĢanabileceği gerçeğini göstermiĢtir. Ġlerleyen süreçte
dünyanın küreselleĢmesiyle birlikte tek aktör olarak devletin ortak
güvenliği tehdit eden olaylara müdahalesinin yetersiz olacağı
görülmüĢ, güvenlik kavramında değiĢikliklerin olması gerekliliği
orta çıkmıĢtır. Bu konuda Kopenhag Okulu geleneksel güvenlik
yaklaĢımlarının önemli görmediği güvenlik tehdidi yaratan
sorunları, güvenliğin konularına dahil etmiĢtir (Bingöl, 2016: 21).
Ulusal güvenlik bağlamında askeri savunmanın dıĢındaki güvenlik
konularının da dikkate alınmaya baĢlanması açısından önemli
görülen bu çalıĢmalara bakıldığında çevre güvenliğinin de askeri
savunma kadar önemli görülmesi gerektiğine dikkat çekilmiĢtir.
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1990‘lı yıllarda güvenlik kavramı; bağımsız kimliklerin korunması,
devletlerin tehditlerinden kurtulma olarak da tanımlanarak toplum ve
bireyler güvenlik kavramının tanımlanmasında önemli kavramlar haline
gelmiĢtir.
Devlet
güvenliği,
ulus
bütünlüğü
ve
ülke
bağımsızlığınınkorunması
olarak
tanımlanmaya
baĢlanmıĢtır
(Tadjbakhsh, 2014).
Soğuk savaĢ döneminde yalnızca askeri güvenlik ve nükleer rekabet
olarak geliĢen güvenlik kavramı, hızla bir değiĢim ve dönüĢüm sürecine
girmiĢtir. Bu süreçte, ulusal ve uluslararası arasında salgın hastalıklar,
iklim değiĢiklikleri, çevre sorunları, terörizm, organize suçlar ve
uluslararası göçler güvenlik konuları olarak görülmeye baĢlanmıĢtır
(Ovalı, 2004: 118). Soğuk savaĢın sona ermesiyle birlikte çevre
güvenliğinin kapsamının geniĢlemiĢ olduğu görülmektedir. Bu kapsamda
siyasi, sosyal, sosyal, ekonomik ve çevresel konularda bu kavram
içerisinde değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. Güvenlik anlayıĢında yaĢanan
bu değiĢimlere bağlı olarak; tehdit ve tehlike kavramları askeri konuların
yanında sosyal, siyasi, ekonomik ve çevresel konuları içine alan bir
nitelik kazanmıĢtır (Kaypak, 2012: 2).
Siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlara sahip olan
küreselleĢme, yeni uluslararası güvenlik mimarisini ĢekillendirmiĢtir.
Devletler, aralarındaki sorunları askeri güç kullanmadan çözme yolunu
seçmiĢlerdir. Çünkü ülkelerin tehdit algısı değiĢmiĢtir. KüreselleĢme ile
birlikte devlet ve devlet egemenliğine bağlı güvenlik anlayıĢından
vatandaĢların kendilerini güvende hissetmesi için hükümetlerce önlem
alınması gerekliliği görüĢü ağır gelmeye baĢlamıĢtır (Çetin, 2003).
Ġlkkez 1994 yılında BirleĢmiĢ Milletler tarafından hazırlanan ―Ġnsani
Güvenliğin Yeni Boyutları‖ adlı rapor ile insan güvenliği kavramı
ekonomik güvenlik, sağlık güvenliği, kiĢisel güvenlik, gıda güvenliği,
toplum güvenliği, çevre güvenliği ve politik güvenlik olarak
düĢünülmüĢtür. Bu baĢlıklar altında insanların güvenliği; salgın
hastalıklar, çevresel faktörler, zorla yerinden edilmek, ekonomik sorunlar,
toplum olarak kültürlerini koruyamamak gibi bir çerçeve tanımlanmıĢtır
(BM Ġnsani GeliĢme Raporu, 1994).
Çevre güvenliği, diğer tüm insani giriĢimlerinden etkilenen yerel ve
gezegenin biyosferinin korunmasına iliĢkindir. Bu kapsamda doğal afetler
ve insanlardan kaynaklanan çevresel sorunlar tehdit olarak
değerlendirilebilir(Buzan, 1991: 21).

730 • Sosyal Bilimler Alanında AraĢtırma Makaleleri

Çevresel güvenlik, çevreye iliĢkin bir güvenlik sorunu olup çevresel
bozulmaların güvenliği tehdit etmesi olarak kavramsallaĢtırılabilir.
YaĢanılan çevreyi tehdit eden her türlü sorun çevresel güvenliğin alanına
girer.Çevre güvenliği için alınacak klasik güvenlik önlemleri de yetersiz
kalabilmektedir. Bu hususta yaĢanabilecek sorunlar ulusal güvenliğe
iliĢkin önlemler de askeri önlemlerin yanında ekonomik, sosyal ve
çevresel nitelikte olacaktır (Cali, 2010: 236).
Çevresel kaynakların geri dönülemez Ģekilde tahrip edilmesinin neden
olduğu sorunlar, küresel çapta insanların yaĢamlarını tehdit etmektedir.
Ġklim değiĢikliği, ozon tabakasının delinmesi, biyolojik çeĢitliliğin
azalması, çölleĢme, doğal kaynakların hızla tükenmesi gibi sınırları aĢan
çevre sorunları, tüm canlıları eĢit Ģekilde etkilemektedir (Algan, 2002:
21). Bu sorunlar güvenlik sorunu olarak görülmektedir. Özellikle iklim
değiĢikliği yüzünden yaĢanan çevre sorunlarının artması, baĢta Afrika
olmak üzere dünyanın çoğu yerinde kuraklıkların yaĢanmasına ve
kaynakların azalmasına neden olmakta; buna bağlı olarak göçlerin
yaĢanmasına neden olabilmektedir (Yavuz, 2010).
2.3. Dünyadan Göç Örnekleri
Ġnsanlık tarihi ile baĢlayan ve durmadan devam göçlerin,
devletler ve toplumlar üzerinde her zaman önemli etkileri olmuĢtur.
Olumlu etkileri olabileceği gibi olumsuz etkileri hatta ulusal güvenlik
bağlamında sorunlar yaratabileceği bilinmektedir. Dünya tarihinde de
kitlesel göçlere bağlı olarak önemli olayların yaĢandığı bilinmektedir.
Tarihte ilk büyük kitlesel göçler 4. yüzyılın ortalarında
gerçekleĢmiĢtir. Çin devletinin egemenliğinden kurtulmak isteyen
Hun‘ların Karadeniz‘in kuzeyine yerleĢmesi sonucu buradan kaçan
Cermen kavimlerin Avrupa Kıtası‘nı istila etmesi olarak gerçekleĢen ve
Avrupa Devletlerinin temelini oluĢturan bu göçler tarihte Kavimler göçü
olarak bilinir (Kınık, 2010:37). Roma imparatorluğunun Doğu Roma ve
Batı Roma olarak ikiye ayrılmasına ve sonrasında bu göçlere
dayanamayan Batı Romanın da yıkılmasına neden olan bu göçler dünya
tarihi açısından oldukça önemlidir.
Dünyada gerçekleĢen göçler; doğal nedenlerle, ekonomik, siyasal ve
sosyo-kültürel nedenlerle gerçekleĢebilmektedir. Depremler, volkanik
püskürmeler, enerji kaynakları, nükleer silahlar, küresel ısınma, iklim
değiĢiklikleri ve kuraklık da sıklıkla göçlere neden olmuĢtur. 4. ve 5.
Yüzyıllarda Hunların ve Moğolların yaĢanan kuraklıklar yüzünden göç
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etmek zorunda kaldıkları bilinmektedir (Günay, Atılgan ve Serin, 2017:
40). Zorunluluktan kaynaklanan göçlerin dıĢında yeni keĢfedilen yerlerde
yeni bir hayat kurma ve yaĢam standartlarını iyileĢtirme gibi amaçlarla da
dünya da göç hareketliliğinin olduğu bilinmektedir. Tüm bunların dıĢında
dünya tarihinde büyük insan kitlelerinin de köle olarak çalıĢtırılmak üzere
götürüldükleri de bilinmektedir.
Kıtalar arası göç vakaları, Amerika kıtasının keĢfedilmesiyle birlikte
farklı bir boyut kazanmıĢ olup denizaĢırı bir hal almıĢtır. Amerika
kıtasının keĢfi ile yeni bir yaĢama eriĢim için 16. Yüzyıldan sonra
topluluklar Ģeklinde Avrupa kıtasından Amerika kıtasına göçler olmuĢtur.
Bu göçlerin dıĢında Avrupalı tacirler 1619-1776 yılları arasındaki
dönemde Kuzey Afrika'dan yaklaĢık olarak 15 milyon kiĢiyi Güney
Amerika ve Karayiblere köle olarak çalıĢtırmak amacıyla götürmüĢlerdir.
Afrikalı kölelerin Amerika‘ya götürülmesi göç olarak değerlendirilemez
(Mutluer, 2003:11).
Ġngiltere, Fransa, Portekiz, Ġspanya ve Hollanda artan nüfusları için
barınma yerleri sağlamak amacıyla sömürgeler kurmuĢlardır. 1830–1930
yılları arasındaki dönemde yaklaĢık 55–60 milyon Avrupa kökenli
vatandaĢ Amerika kıtasına göç etmiĢtir. ABD bu göç dalgasında Kanada
ve Güney Amerika ülkelerine nazaran esas hedef ülke konumunda
bulunmuĢ, uluslararası göç faaliyetlerinin zirveye vardığı 1900–1909
yılları arasındaki dönemde yaklaĢık 8,2 milyon kiĢi, 1892-1924 yılları
arasındaki dönemde ise toplam olarak yaklaĢık 20 milyon kiĢi ülkeye
giriĢ yapmıĢtır (Boyle vd., 1998:25; Doğanay vd., 2011:88).
Amerika BirleĢik Devletlerine 1830-1860 yılları arasındaki dönemde
göç eden kiĢilerin büyük çoğunluğunu Ġngiliz, Ġrlandalı ve Almanlar
oluĢturmuĢtur. 1860-1890 yıllarındaki göç dalgasına Ġskandinav halkları
da katılmıĢtır, 1890-1950 yılları arasındaki dönemde göç dalgası Kanada
ülkesine kaydığı gözlemlenmiĢtir (Atalay, 2011:29). Meydana gelen bu
kıtalararası göç dalgaları dünyadaki demografik ve toplumsal yapılarını
büyük ölçüde değiĢtirmiĢtir. Avrupa kıtasından ABD, Kanada,
Avustralya kıtasına ve Yeni Zelanda‘ya giden göçmenler buralarda yeni
devletlerin kurulmasına neden olmuĢlardır. Yeni kurulan bu devletlerdeki
yerli halk göçmenlere göre azınlık konumunda kalmıĢtır. 19. yüzyılda Çin
ve Hindistan‘dan Amerika ve Avrupa kıtalarına sözleĢmeli iĢçi olarak
milyonlarca kiĢi gönderilmiĢtir. 20. Yüzyılda ise yaĢanan iki büyük dünya
savaĢı sonrası milyonlarca kiĢi yerinden olmuĢtur (Giddens, 2010: 522).
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1920-1930 yılları arasındaki dönemde meydana gelen olaylardan
dolayı geniĢ çapta nüfus değiĢimleri yaĢanmıĢ ve birçok sürgünler
yaĢanmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası ekonomik yönden çökmüĢ
Avrupa ülkeleri iĢgücü ihtiyacını gidermek için az geliĢmiĢ ülkelerden
iĢçi alımına baĢlamıĢtır. Örneğin Almanya 1954-1970 yılları arasında
Ġspanya, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan‘dan; Fransa da Tunus, Fas ve
Cezayir gibi ülkelerden iĢçi alımını yapmıĢtır. Ekonomik sebeplerden
dolayı ortaya çıkan iĢgücü göçü, Ģahsi baĢvuru sonucu olduğundan
gönüllük esasına dayandığı belirtilebilir (Aksoy, 2012:294).
Pakistan‘ın 1947 senesinde Hindistan‘dan ayrıldıktan sonra yaklaĢık
18 milyon Müslüman ve Hindu değiĢimi yaĢanmıĢ ve bu dünyadaki en
büyük göç dalgası olmuĢtur. Berlin duvarının 1945-1961 döneminde inĢa
edilmesi sırasında Doğu Almanya‘da bulunan yaklaĢık 3,7 milyon kiĢi
Batıya göç etmiĢtir (Kınık, 2010: 38).
Ġsrail, Devlet olarak kuruluĢunu ilanından sonra yaklaĢık 250 bin
Yahudi kökenli bu ülkeye göç etmiĢ ve yaklaĢık 700 bin Filistinli de
diğer komĢu ülkelere sığınmıĢlardır. Ġkinci Dünya SavaĢından sonra
Bulgaristan ile Romanya arasındaki sınır yeniden düzenlenmiĢ ve
yaklaĢık 100 bin Bulgar ile 120 bin Romen mübadele
edilmiĢtir.SSCB‘nin 1979 yılında Afganistan‘ı iĢgali sonrası yaklaĢık 2,5
milyon Afganlı komĢu ülke Pakistan‘a sığınmıĢtır (Doğanay vd.,
2011:88-91).
1980 sonrası Ġran ile Irak arasındaki SavaĢ ve sonrasındaki Körfez
SavaĢı sürecinde yüz binlerce Iraklı ve ġii bulundukları ülkeleri terk edip
komĢu ülke Türkiye ile Ġran‘a sığınmak zorunda kalmıĢtır. 1990-1991
Körfez Krizi sebebiyle ortalama 4 milyon insanın göç etmek zorunda
kaldığı düĢünülmektedir. Berlin Duvarı‘nın 1989‘dayıkılması ve
SSCB‘nin 1991‘de dağılması sonrası milyonlarca kiĢi baĢka ülkelere
sığınmak
zorunda
kalmıĢtır.Örneğin
Gürcistan
bağımsızlığını
kazandıktan sonraki nüfusunda ortalama bir milyon kadar kiĢi azalıĢ
gösterip 4,5 milyon kiĢi olmuĢtur (Bednov, 2009: 57-58).
Ġkinci Dünya SavaĢı milyonlarca kiĢinin zorunlu olarak göç etmesine
yol açmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası Avrupa ülkeleri eski güçlerini
kazanmak için Yunanistan, Ġspanya ve Türkiye gibi geliĢmekte olan veya
az geliĢmiĢ ülkelerden iĢgücü alımını 1970 yılına kadar devam ettirmiĢtir
(Naz, 2015: 15).
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GloballeĢme ile birlikte meydana gelen iletiĢim, ulaĢım ve teknolojik
geliĢimler göçmen dolaĢımını kolaylaĢtırmıĢ ve ülkelerdeki ekonomik
krizlerle birlikte yoksullaĢması göçmen sayısının artmasına sebep
olmaktadır (Yılmaz, 2014:1689).
Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan‘dan devasa göçler ile Moldova ve
Ukrayna‘dan gelen göç dalgaları bilhassa Yunanistan‘a ve AB ülkelerine
yönelmiĢtir. Gürcistan, Moldova ve Ermenistan‘da iĢgücü arzı
fazlalığından dolayı ülke dıĢına iĢgücü göçü yaĢanmıĢtır. Ermenistan‘da
1990 yılından sonra kısa sürede nüfusunun 1/4'ü kadar insan ülkeyi terk
etmiĢtir. Bu durum nüfusun yaĢlanmasına, kadın-erkek dengesizliğine ve
kalifiye iĢgücü azalmasına neden olmuĢtur.
1994 yılında Kırgızistan‘da yaĢanan toprak kayması, binlerce insanın
göç etmesine neden olmuĢtur. Yine Aral gölünde küresel ısınma
nedeniyle yaĢanan kuraklık yüzünden suların çekilmesi gölün sularının
azaldığı görülmüĢtür. Aral Gölündeki suların çekilmesiyle toprak
yüzeyindeki tuzlar, rüzgâr ile tarım topraklarına taĢınarak verimi
düĢürmüĢ ve buradaki insanların göç etmelerine neden olmuĢtur. Küresel
ısınmayla birlikte birçok alanda biyolojik değiĢimlerin meydana geldiği
de görülmüĢtür. Dünyanın farklı yerlerindeki hava olaylarında değiĢlikler
de görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu durum bazı yerlerin iklim koĢullarının
zorlaĢmasına neden olmaktadır. Bu iklim değiĢiklikleri insan hayatını
ciddi derecede etkilemiĢ ve göç hareketlerinin yön değiĢtirmesine neden
olmuĢtur. Ayrıca Kıyı bölgelerinde fazla yağıĢın görülmesi, fırtına ve
tsunami olaylarının çok fazla görülmesi çevresel güvenlik kaynaklı göç
olaylarının artmasına neden olmuĢtur (Günay, Atılgan ve Serin, 2017:
40-41). YaĢanan bu göç olayları neticesinde dünya da her geçen gün
mülteci sayısının da arttığı görülmektedir. Pek çok insan yaĢadığı yerleri
bırakarak can güvenliği gerekçesi ile yeni yaĢam alanlarına doğru gitmek
zorunda kalabilmektedir.
1984‘te dünyadaki sığınmacı sayısı 10,5 milyon, 1996‘da 27,4 milyon
kiĢiye yükselmiĢ (DanıĢ, 2004), 2012 yılında dünyada silahlı çatıĢmalar
neticesinde 26 milyon kiĢi, doğal afetler nedeniyle 25 milyon kiĢi siyasi
nedenlerden de 16 milyon kiĢi kendi yurdunun sınırları dıĢında
yaĢamlarını sürdürmektedir. Bu göçlerin çoğunluğunu Ortadoğu,
Uzakdoğu, Doğu Afrika ve Orta Asya ülkelerinden baĢka yerlere
yapılmıĢtır. Dünyada Ģiddet olaylarının artması ve siyasal istikrasızlığa
paralel olarak iltica talepleri ve göçler artmaktadır. Ġltica isteğinde
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bulunanların sayısı 2009 yılında bir önceki yıl olan 2008 yılına göre %5
artmıĢ ve 922 bin kiĢiye ulaĢmıĢtır. Ucuz ve nitelikli iĢgücü ihtiyacını
karĢılamak için göçü özendirici göç politikaları düzenlemeleri yapılırken,
insani nedenlerden göç edenlerin engellenmesine yönelik önlem alınması
ve engellenmesi oldukça üzücü bir durumdur. Fakat ekonomik
geliĢmelere bağlı olarak global göç yönü yüzyılın ikinci yarısında batıdan
doğuya doğru yöneleceği tahmin edilmektedir. Bu yüzden birçok ülkede
göçmen talebinin artması öngörülmektedir. Böylece ülkeler göç
politikalarını değiĢen duruma göre yeniden dizayn edilmeleri
gerekmektedir. Avrupa Birliği adına ―değiĢkenlik‖ terimi sınırların kalın
çizgilerle çizilmesini gerektirdiğini, sınır belirsizliğini veya yok olması
olarak anlamamak olduğunu göz önünde bulundurulmalıdır (Canpolat ve
Arıner, 2012).
Dünyadaki yaĢamı tehdit eden Ģiddet olayları, bu durumdan
etkilenerek göç edenlerin sayısının armasına neden olmaktadır. Dünyada
can güvenliği kaygısı ile ikamet ettikleri evlerini ve yurtlarını terk etmek
zorunda kalan insan sayısının az olmadığı görülmektedir. Ortadoğu‘da
etkisi olan ve Arap Baharı olarak bilinen mevcut yönetimlere karĢı halk
ayaklanmaları, 2010 yılında baĢlamıĢ; Kuzey Afrika ve Ortadoğu
ülkelerinde iç karıĢıklık ve iç çatıĢmaların çıkmasına yol açmıĢtır. Bu
çatıĢma ortamı yerel halkın can güvenliklerini tehdit ettiğinden zorunlu
göçlerin gerçekleĢtiği bilinmektedir. Arap Baharı, 2011 yılında Suriye‘de
etkisini göstermeye baĢlamıĢ, yaĢanan karıĢıklıklar kısa sürede iç savaĢa
dönüĢmüĢtür. Ortaya çıkan iç savaĢ neticesinde çok sayıda Suriyeli
ülkelerini bırakıp göç etmek zorunda kalmıĢlardır. Bu göç dalgası olaylar
Ģiddetlendikçe artıĢ göstermiĢtir. Suriye‘ye komĢu ülkelere çok sayıda
iltica talebi olmuĢ ve komĢu ülkeler büyük çapta etkilenmiĢtir. YaklaĢık
3.5 milyon Suriyeli sığınmacı statüsünde Türkiye‘ye göç etmek zorunda
kalmıĢtır.
3. GÖÇ VE ÇEVRESEL GÜVENLĠK ĠLĠġKĠSĠ
Kavramsal olarak güvenlik, topluluk halindeki göçlerin artıĢ
göstermesi sonucu uluslararası bir boyut elde kazanmıĢtır. Göç
hareketlerinin sıkça uluslararası arenada konu olması, güvenlik sorunu
halini aldığını göstermektedir (Collyer, 2006). Ulusları aĢarak uluslararası
bir nitelik kazanan kitlesel göçler, dünyada önemli olaylar olarak öne
çıkmaya baĢlamıĢtır.
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Ġnsanların yaĢadıkları yerleri terk etmelerinin zorunlu birtakım nedeni
olduğu meydana gelen göçlerden anlaĢılmaktadır. Tarihsel sürece
bakıldığında önceleri insan iradesi dıĢında oluĢan tabii olaylar sonucu
göçler yaĢanırken; sanayi devrimi akabinde göçün en önemli sebepleri
insan iradesi ile ortaya çıkan ekonomik, siyasi ve toplumsal sebepler
olmuĢtur (KeleĢ, 1983: 6).
Siyasi ve doğa olaylarından dolayı belli zamanlarda göç, zorunlu hale
gelmiĢtir (Gül, 2007:257). Siyasi olaylardan kaynaklanan zorunlu
göçlerin nedeni kiĢi veya toplulukların siyasi iĢkencelere maruz kalmadan
dinlerini ve dillerini serbestçe yaĢayabilecekleri, ırksal ayrıĢmaya maruz
kalmamak için zorunlu olarak göç etmeleridir (BaĢel, 2003: 48). Doğa
olaylarından kaynaklanan göçler ise daha çok çevresel etkenlerden
kaynaklanarak zorunlu göçerin yaĢanmasına neden olmaktadır.
1990'lı yıllardan sonra göç güvenlikleĢtirme kavramı, hız kazanmıĢ,
özellikle kalkınma-güvenlik arasındaki iliĢkiden ―Güvenliksiz kalkınma,
kalkınmasız güvenlik olamaz‖ (UN, 2005) önerisi ile yükseliĢine devam
etmiĢtir. Ġç güvenlik sorunu olan göç sonrasında devleti tehdit eden unsur
olmuĢ ve jeopolitik bir meseleye dönüĢmüĢtür. Böylelikle göç, siyasi
alanda normal ya da olağanüstü bir tehdit konusu olarak ele alınıp
alınmaması meselesini tartıĢmaya açılmıĢtır (ġemĢit, 2010: 54-55).
Avrupa‘da göçlerin zamanla güvenlik sorununa dönüĢtüğü
görülmektedir. Bu güvenlikleĢtirme süreci, güçlenen Avrupa Birliği‘nin
bütünleĢmesine paralel geliĢmiĢtir. Ġç sınırları olmayan bir Avrupa‘nın
suçlular ve yasadıĢı göçmenler tarafından sığınak haline gelmesi
durumunda güvenlik açığının doğacağı Ģeklindeki varsayımlarla göçün
güvenlikleĢtirilmesi süreci hızlandırılmıĢtır (Karanja, 2000: 127).
Göçün güvenlikleĢtirilmesi tek kiĢi ile değil daha ziyade Bourdieu‘nun
belirttiği gibi kurumların iç mücadeleleri sonucu oluĢan süreçte
gerçekleĢmiĢtir. Ortak Pazar‘dan yaygınlaĢan hastalıklara, kültürel
korkulara ve yeni emniyet teknoloji uygulamalarına dek değiĢik öğelerin
birikimi ile sürekli tedirginlik ve belirsizlik ortamı oluĢturulup, bu sürekli
tedirginlik ve belirsizlik ortamının günah keçisi olarak göçmenler ilan
edilmiĢtir (Karadağ ve Rumelili, 2007: 88).
11 Eylül‘de yaĢanan terör saldırıları sonrasında güvenlik önlemlerinin
artırılması çabalarının yoğunlaĢması önem kazanmıĢtır. Bütün bu
hareketlenmeler uygulanan göç politikalarının kısıtlandığı anlamına
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gelmemektedir. Avrupa'da yaĢamına devam eden ayrıcalıklı durumdaki
kiĢiler oluĢan müdahalelerden sıyrılarak rahat ve özgür yaĢantılarına
devam etme olanağına sahiptirler. Maddi yönden iyi durumda olan
göçmenler de Avrupa tarafından istekli Ģekilde karĢılanmaktadır. Asıl
güvenlikleĢtirme politikasından etkilenen göçmen tarafı mülteci, kaçak,
sığınan, Müslüman Ülkelerden göç eden ve nitelikli olmayan
mültecilerdir. Bu göçmen türünü artan kapitalizmin oluĢturmuĢ olduğu
etki ile küreselleĢen dünya içerisinde kendisine yer bulamayan ve piyasa
ekonomisinden dıĢlanmıĢ bir grup olarak dile getirmiĢtir (Bauman, 2007:
28-29).
9 Eylül 2001 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‘nde gerçekleĢen
terör saldırıları AB Tampere Zirvesiyle yok olmaya yüz tutan AB göç
politikasını tekrar gündeme getirmiĢtir. Mültecilerin terör eylemlerinde
aktif halde bulunması ile Portekiz, Britanya, Ġtalya, Danimarka gibi
ülkeler göçmenlere uygulanacak yeni kanunlar oluĢturmuĢ, Ġspanya ve
Britanya Sevilla Avrupa Konseyi‘nde yaptığı ekonomik yardımların göç
politikasının yönetimi ile bağdaĢtırılması yönünde öneride bulunmuĢtur.
2004 yılında Madrid bombalanması sonrası Avrupa Birliği'ne üye
ülkelerin güvenlikleri tehlikeye girmiĢ ve önlemlerin alınması ve gerekli
çözümlerin oluĢturulması için destekleme politikaları yoğunlaĢtırma
çabasına girilmiĢtir. Hague Programı‘nda bu konuda gerekli aciliyetin
gösterilmesinin gerekliliği vurgulanmıĢtır. (Karadağ ve Rumelili,
2007:89).
Avrupa‘da Soğuk SavaĢ durumunun sona ermesini Ortak Pazar‘ın
kurulması eĢlik edince göçün güvenlikleĢtirilmesi kolaylaĢmıĢtır.
Militarist yaklaĢım Sovyetler Birliği askeri tehdidinin sona ermesi,
AB‘nin oluĢturulması, Schengen AnlaĢması ile dolaĢımın serbestleĢmesi
ile dünya çapında krize sokulmuĢ oldu. Askerî kurumlar göç ve
göçmenler ile yepyeni bir düĢman kazanmıĢ oldular (Bigo, 2002).
Göç alanında meydana gelen güvenlik yapısı ve biyopolitika değiĢik
tehditlerle bütünlük oluĢturup, risk ve korku toplumu yaratan dıĢlayıcı erk
sistemini oluĢturmaktadır (Bigo, 2002: 63).
Kalkınma, biyopolitika rejimini istenen toplulukları ile tehdit görülen
topluluklardan ayıran ve güvenlikleĢtirilmiĢ bir öğe Ģeklinde
karĢılaĢmaktayız. Batının refahını koruma iĢlevi kalkınmanın ve göçün
güvenlikleĢtirilmesi ile yakın iliĢkide olup bu süreçte tehlike arz eden
durumları kontrol etme iĢlevleri mevcuttur (Duffield, 2007: 2).
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Biyopolitika, nüfusları yönetmeyi amaçlamakla birlikte düzenleyici
bir gücü ifade etmektedir. Biyopolitik yönetim Ģekli, az geliĢmiĢ
ülkelerde nüfusların ―artığı‖ olarak nitelendirilen kitleyi hedef alarak
kontrol etmek için güvenlik teknolojilerini içine alır. Kalkınmanın
geliĢmiĢ Batılı ülkelerin güvenliğini sağlamayı ve garanti altına almayı
amaçlayan bir toplum politikası olduğu iddia edilmektedir. Bu politikanın
göç yolunda meydana gelen olumsuzlukları önlemeyi amaçlayan
hedefleri anlatan söylemleri olsa da güvenlikçi bir yapının inĢasına zemin
hazırlayan söylem ve uygulamalar bütünü olarak görülmektedir
(Koca,2014).
Göçmen karĢıtı politika ve söylemler farklı tehditlerle
iliĢkilendirilerek ırkçı ve dıĢlayıcı politikaları meĢru kılmaktadır. Göç ve
suç arasında neden-sonuç iliĢkisi kurularak güvenlik politikalarının
oluĢturulması sık görülen bir durumdur. Özellikle 11 Eylül saldırıları
sonrasında göç ve terör olguları birbirleriyle bağdaĢtırılır hale gelmiĢtir.
11 Eylül saldırılarının hemen sonrasında özellikle Almanya, Ġngiltere gibi
AB üyesi ülkeler göç uygulamalarını ―ulusal güvenlik‖ kavramı ve terörle
mücadele kanunları çerçevesinde yeniden yapılandırmaya çalıĢmıĢlardır.
Terörle mücadelede tedbir olarak; vizelerin zorlaĢtırılması, mülteci
kabulünün ve vatandaĢlık verilmesinin zorlaĢtırılması, AB içinde yaĢayan
Müslüman göçmenlerin daha çok gözetlenmesi, radikalleĢme ve
entegrasyon politikalar arasında kurulması, ceza hukuku dıĢında göç
yasaları yollarıyla sınır dıĢı etme pratiklerinin uygulanmaları bu süreci
göstermektedir (Hansen ve Stepputat, 2005: 17). Düzensiz ve fakir
göçmenlerin, sığınmacıların, mültecilerin ve farklı kültürlere sahip
göçmenlerin rehabilite edilmesi ya da Batı‘dan uzak tutulması gerektiği
görüĢü ağır basmıĢtır. Bu bağlamda, kalkınma programları ve söylemleri
özellikle ―güvenlik‖ amaçlı kullanılmaktadır (Buur vd., 2007: 29).
Dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de göç konusu güvenlik bağlamında
değerlendirilmektedir.
1952 yılında Türkiye NATO‘ya katılmıĢ ve karĢı cephe tarafına
geçmiĢtir. Ġkinci dünya savaĢı sonrası oluĢan soğuk savaĢ dönemi sonrası,
Türkiye‘nin kapalı olan sınır kapılarının birçoğu güvence altına alınmıĢ
ve güvenlik yapıları tarafından gerekli kontrol sağlanmıĢtır. Sınır
kapılarının bu Ģekilde kısıtlama altında olması ve güvenlik gerekçesiyle
sınırlandırılması son derece stratejik, politik, ekonomik ve sosyal bir
unsur teĢkil eden göç politikasının kısıtlı bir alanda kalmasına yol
açmıĢtır.
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Göç unsurunun kısıtlanmasına yol açan bir diğer unsur ise Cenevre
SözleĢmesi‘nin kısıtlama konarak imza altına alınmasıdır. NATO ve
Cenaevre Sözlesmesi‘nin kısıtlanması altında bulunan Türkiye Soğuk
SavaĢ‘ın hemen hemen yok olmasına yüz tutmuĢ olan doksanlı yıllarda
azalan göç politikasına karĢılık göçün yeni bir biçimi olan küresel göç
unsuru ile karĢılaĢmıĢtır. 1988-1991 döneminde beĢ yüz bine yakın Iraklı
vatandaĢ Türkiye‘ye göç etmiĢtir. Bunlardan birçoğu daha sonra Irak‘a
geri dönüĢ yapmıĢ olsalar da bu sayı o dönem için büyük bir rakam teĢkil
etmektedir. Kuzey Iraktaki Kürtler ve muhalefet grubuna karĢı Saddam
Hüseyin tarafından uygulanan Halepçe Katliamı ve benzer saldırı
politikaları bu göçlerin yoğunluğunun artıĢına sebep olsa da 1990‗lı
yılların ortalarından itibaren göç giriĢimi azalmaya baĢlamıĢtır.
1994 senesinin kasım ayında düzenlenen ―sığınmacılarla ilgili
düzenleme‖ önemli bir kanuni değiĢiklik unsuru teĢkil etmektedir.
Önceden mültecilerin pozisyonlarını değerlendirme görevi BirleĢmiĢ
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kuruluĢuna ait iken 1994 yılında
yapılan düzenleme ile bu görevi ĠçiĢleri Bakanlığı devralmıĢtır.
Türkiye‘nin doğu ve batı arasında bir köprü konumunda olması ve
stratejik bir noktada bulunması sebebiyle Cenevre AnlaĢması‘nı göz
önünde bulundurarak Avrupa‘dan gelen ve Avrupa dıĢından olup
Türkiye‘yi üçüncü ülkelere sığınma güzergâhı olarak belirleyen
mülteciler olmak üzere iki tür mülteci biçimi ortaya çıkmıĢtır. Avrupa
dıĢından gelen mültecilerin üçüncü ülkelere geçiĢ güzergâhı olmasına
yönelik mülteci sığınmacıların ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yürütülen göç
idaresi ve pozisyon belirleme görevinde bazı aksaklıklar yaĢaması,
mesleki ve teknik yönden yetersizlikler görülmesi sonucunda bu görev
tekrar ĠçiĢleri Bakanlığı‘ndan alınarak BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği kuruluĢuna devredilmiĢtir.
Kanun dıĢı göçün teĢkil ettiği en önemli sorunların baĢında yasa dıĢı
çalıĢma olgusu gelmektedir. 6 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe girmiĢ olan
4817 sayılı Yabancıların ÇalıĢma Ġzinleri Hakkında Kanun ile
mültecilerin kaçak ve izinsiz olarak ve düĢük ücretle çalıĢtırılmasının
önüne geçilmesi amaçlanmıĢtır.
Emniyet Genel Müdürlüğü ise bu tür göçmenlerin Türkiye‘de
ekonomik ve sosyal yapıya verdiği zararlara değinmektedir. Terör
örgütlerinin bu olguyu avantaj olarak kullanmasından, kaçak çalıĢmanın
vergi kaçakçılığını artırması sonucu yaĢanan gelir kaybından, ülke dıĢına
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çıkan döviz kaybından, suç oranlarında meydana gelen artıĢtan,
yakalanan mülteciler harcanan masraflar sonucu ülke ekonomisinin
gördüğü zarardan bahsetmektedir (EGM, 2001:21-35).
Ġnsan kaçakçılığı ve Ġnsan tacirliği göçler sonucu artıĢ yaĢanan suç
oranlarının, mültecilerin haksız istismara uğramasının ve kanunların
ihlale uğramasının en önemli sebeplerindendir. Ġnsan tacirliği ve Ġnsan
kaçakçılığı terimleri farklı anlamlar içermektedir. Ġnsan kaçakçılığı,
kiĢilerin yasa dıĢı yollarla aktarımının yapılması olarak açıklanırken,
insan ticareti insanların madden ve manen istismar edilmesi ve
sömürülmesi, kiĢiler üzerinde oluĢturulan baskı anlamlarını içermektedir
(Koser, 2001: 59).
Devletlerin siyasal istikrarından demografik güvenliğine, kültürel
kimliğine, sosyal güvenlik sistemine ve kültürel özelliklerine negatif etki
yapan uluslararası göçler, terörist gruplar içinde sınırdan geçiĢi
kolaylaĢtırdığından devlet güvenliğini tehdit edebilmektedir (Deniz,
2014: 200-201).
Ġstanbul Sultanahmet‘te 12 Ocak 2016 tarihinde yapılan bombalı
saldırının arkasından failin geçici koruma kaydı bulunan bir mülteci
çıkması, göçmenlerin terörle bağlantısı olup olmamasına iliĢkin
araĢtırılmalarının gerektiğini göstermiĢtir (Akgül, Kaptı ve Demir, 2015:
15).
Göçler sonrasında beliren sıkıntılar küreselleĢme bazında toplumların
güvenliği ve birbirleri ile iliĢkileri açısından değerlendirilmiĢtir.
Mültecilerin oluĢturmuĢ olduğu göç sorunları dıĢarıdan göç alan ülkeler
yönünden önemli bir güvenlik sıkıntısı unsuru haline gelmiĢtir. Göç alan
ülkelerin yaĢadığı sıkıntılar yanında göç eden mülteciler de göçler
sırasında ve sonucunda birçok sıkıntı ile karĢı karĢıya kalmaktadır.
Hijyensiz yaĢam koĢulları, açlık, güvenlik tehditleri gibi birçok olumsuz
unsurla karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Bu da göçlerin insani yönden
değerlendirilmesi olgusunun yeniden gündeme gelmesine sebep olmuĢtur.
Göçler sonucu yaĢanan güvenlik unsuru Türkiye‘de Avrupa‘dan sonra
tartıĢılır hale gelmiĢtir. Türkiye‘de göç politikasının fazla uygulandığı
ülkeler arasında yer almaktadır. (Kesby, 2012). Türkiye‘nin kuruluĢundan
sonra ve daha sonraki yıllarda da eksilmeden devam eden göç alan bir
ülke konumunda olması güvenlik sorunlarının çözülmesi yönünde
politikalara duyulan ihtiyacın artmasına sebep olmuĢtur.
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Dünya tarihine bakıldığında, insanların tarih sahnesine çıktıkları ilk
günden beri farklı nedenlerle göç etmek zorunda kaldıkları
görülmektedir. Bu göçler kimi zaman hayatta kalma mücadelesi olarak,
kimi zaman güvenlik gerekçeleri ile kimi zaman da yaĢam Ģartlarını
iyileĢtirmek için gerçekleĢmiĢtir. Tarihte yaĢanan göçlere bakıldığında
bazen olumsuz nedenlerden kaynaklanan göçlere rastlanmakta, bazen de
olumsuz sonuçları olan önemli göç olayları görülmektedir.
Dünya tarihinde önemli sonuçlar doğurmuĢ olan ve kavimler göçü
olarak bilinen göçlerin Avrupa‘da sosyal yapıyı kısa sürede
değiĢtirebildiği, Roma Ġmparatorluğu‘nun ikiye ayrılmasına ve Batı
Roma‘nın yıkılmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu durum
gerçekleĢen göç olaylarının neticesinde yeni bir çevresel güvenlik
sorununun ortaya çıkabildiğini, yaĢanan bu güvenlik sorunun da bir
ülkenin parçalanması ile sonuçlanabildiğini göstermiĢtir.
Kavimler göçü dıĢında da gerçekleĢen göçlerin ülkelerde çok
ciddi sorunların yaĢanmasına neden olduğu bilinmektedir. Yoğun kitlesel
göçlerin gerçekleĢtiği yerlerde sosyal yapının hızla değiĢebildiği, nüfusun
hızla ve kontrolsüz olarak arttığı, suç oranlarının arttığı, kentsel yaĢam
kalitesinin düĢtüğü görülmüĢtür. Bunlara bakıldığında kontrolsüz göçlerin
kentlerde güvenliği tehdit edebildiği görülmektedir.
Tarihte yaĢanan göçlerin ulusal güvenliğe olan etkilerinin
görülmesi, oldukça önemlidir. Çünkü insanların yaĢam mücadelesinin
doğal bir sonucu olan göç olgusunun güvenlik ile iliĢkisinin görülmesi
oldukça önemlidir. Bu yüzden göç olgusunun ulusal güvenlik bağlamında
incelenmesi önemlidir.
Güvenlik kavramı ülkelerin ulusal bağımsızlıklarının korunması,
devletlerin dıĢ tehditlere karĢı korunması olarak tanımlanmaktadır.
Ülkelerin güvenlikleri, ülke bütünlüğü ve bağımsızlığının korunması
olarak görülmüĢtür. Soğuk savaĢ döneminde ulusal güvenlik yalnızca
askeri güvenlik olarak algılanmıĢ fakat daha sonra bu anlayıĢın da hızlı
bir dönüĢüm sürecinden geçtiği görülmüĢtür. Bu süreçte görülen ulusal ve
uluslar arası salgın hastalıklar, çevre sorunları, iklim değiĢiklikleri,
organize suçlar, terörizm ve uluslar arası göçler, ulusal güvenlik
kavramının da kapsamının geniĢlemesine neden olmuĢtur.
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1970‘li yıllara kadar dünyada ulusal güvenlik yalnızca ülkelerin dıĢ
ülkelerden gelecek olan askeri tehditlere karĢı alınacak olan önlemler
olarak görülmüĢtür. Bu tarihten sonra görülen çevre sorunları ve
kaynakların tükenebilir olduğu gerçeği çevresel güvenliğin de ulusal
güvenliğin içersinde önemli bir yere sahip olduğu anlaĢılmıĢtır. Bilindiği
gibi çevresel güvenlik, insanların faaliyetlerinden etkilenen, biyosferin
korunmasına iliĢkindir. YaĢanan çevresel sorunlar ve doğal afetler
çevresel güvenliğe tehdit niteliğindedir.
YaĢanan çevresel güvenlik sorunları, göç olaylarının yaĢanması ile
sonuçlanacaktır. Dünya tarihinde de örnekleri olduğu gibi yaĢanan
çevresel felaketlerin neticesinde büyük göç dalgalarının oluĢmuĢ olduğu
görülmüĢtür. YaĢanan savaĢlar, kuraklıkların ve doğal afetler genel olarak
göçlerin baĢlama nedeni olmuĢtur.
YaĢanan çevresel sorunlar ya da çevresel güvenliğin sağlanamaması
sonucu göç olaylarının meydana geldiği görülmektedir. 20. yüzyılda da
çok sık bahsedilen atmosfere salınan sera gazlarının etkisi ile yer küre ve
su kürenin ortalama sıcaklığının artıĢı olarak bilinen küresel ısınmanın,
doğanın dengesini değiĢtirerek iklim değiĢikliklerine neden olabileceği,
yaĢanabilecek doğal afetleri arttırabileceği Ģeklinde yapılan tahminlere
bakıldığında, bu olayların sonucunda yeni göç dalgalarının da
oluĢabileceği görülmektedir.
Öte yandan kentlerde kontrolsüz olarak yerleĢen nüfus, yaĢanabilecek
terör eylemlerine karĢı daha savunmasız kalınmasına neden olabilir.
Bilindiği gibi terör örgütleri için en kolay Ģekilde eylem yapma
hedefledikleri ülkelerde kullanabilecekleri kiĢilerin baĢka ülkelere
kolaylıkla yerleĢen elemanları olabileceği düĢünüldüğünde kontrolsüz
göçlerin ciddi terör olaylarına neden olabilecekleri görülmektedir.
Göç olaylarının kontrolsüz gerçekleĢmesi ulusal güvenliği tehdit ettiği
gibi göç eden kiĢilerin de zor Ģartlarda yaĢam mücadelesi vermelerine
neden olabilmektedir. Ekonomik durumun yetersiz olması, beslenme
bozukluğu, hijyenik olmayan yerlerde barınma zorunluluğu, yetersiz
altyapı olanakları, göçmenlerin yaĢam Ģartlarını zorlaĢtırmaktadır. Ayrıca
göçlerden sonra yeterince sağlık hizmeti alınamaması da bulaĢıcı
hastalıkların yayılmasına neden olur. Bu durum, çevresel güvenlikten
kaynaklanan göçlerin yeni bir çevresel güvenlik sorununa neden
olabileceğini göstermektedir.
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GĠRĠġ
Bağımsız denetim firmalarında baĢarının ve rakip firmalardan farklı
olmanın temel yolu kaliteli hizmet vermektir. Bunu yakalayabilmek için
öncelikle en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm çalıĢanları
kapsayan beĢeri faktörler olan denetim firmasının en değerli varlığına,
kaliteli insan kaynaklarına yatırım ve bu kaynağın örgüt amaçları
doğrultusunda etkin ve verimli bir Ģekilde yönlendirilmesi önem
kazanmaktadır. Denetim firmaları açısından insan kaynakları istihdam
süreci, personel planlaması ile baĢlayıp, personel bulunması, seçilmesi ve
iĢe alıĢtırılması ile son bulan bir süreçtir. Ġnsan kaynakları planlaması ile
yapılacak iĢin veya görevin tam olarak analiz edilmesi, görev ve
sorumlulukların doğru tespiti, personel alımında ve yerleĢtirilmesinde
etkin politika ve prosedürlerin kullanılması, iĢe alıĢtırmada eğitim
çalıĢmalarına ağırlık verilmesi; insan kaynakları istihdam sürecinin
etkinliğini arttıracaktır. Bu durum denetim firmasının vizyon, misyon ve
stratejilerini olumlu yönde etkileyerek, kalitesini de arttıracaktır.
ÇalıĢmada, bağımsız denetim firmalarında, insan kaynakları istihdam
sürecine yönelik uygulamalar, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK)
internet sayfasından alınan denetim firmalarının 2018 yılı Ģeffaflık
raporları çerçevesinde incelenmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. KGK‘na kayıtlı
127 denetim firmasının 54‘ü 2018 yılında KAYĠK (Kamu Yararını
Ġlgilendiren KuruluĢlar) denetimi yapmadıklarından Ģeffaflık raporlarına
ulaĢılamamıĢtır. ġeffaflık raporlarına ulaĢılan 73 denetim firmasının
personel planlaması, tedariki, seçimi iĢe yerleĢtirme ve iĢe alıĢtırma
eğitim programı konularına yönelik uygulamalar nitel analiz türü olan
içerik analizi yöntemi kullanılarak tespit edilmeye çalıĢılıp, iĢletme
literatürü ile desteklenmiĢtir. Denetim firmalarından, bu konulardaki
politika ve prosedürlere yönelik örnekler verilmiĢtir.
1.Bağımsız Denetimde Kalite Kontrole ĠliĢkin Denetim
Standartları Çerçevesinde Ġnsan Kaynakları Ġstihdam Sürecine
Yönelik Düzenlemeler
Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde Ġnsan kaynakları yönetimi
ile ilgili düzenlemeleri incelediğimizde özellikle bağımsız denetimde
kalitenin artmasına yönelik KKS1(Kalite Kontrol Standardı 1) ve BDS
220(Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardı)
ön plana çıkmaktadır.
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KKS1(Kalite Kontrol Standardı 1) Düzenlemeleri
KKS 1 denetim firmalarının, bağımsız ve sınırlı bağımsız denetim ile
güvence hizmetlerine iliĢkin kalite kontrol sistemlerine yönelik
sorumluluklarını düzenler. Standarda göre denetim firmalarının amacı;
denetim firması personelinin mesleki standartlara ve yürürlükteki
mevzuat hükümlerine uygunluk sağladığını, denetim firması veya
sorumlu denetçi tarafından düzenlenen raporların, içinde bulunulan
Ģartlara uygunluğuna yönelik kendisine makul güvence sağlayan bir
kalite kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin devamlılığını sağlamaktır
(KKS 1, Md. 1).
Denetim firmalarında etkin bir kalite yönetimi için, denetim
standartlarına uyum sürecinde firmanın özellikleri göz önünde
bulundurularak kalite kontrol sisteminin kurulması gerekir. Denetim
firması, aĢağıdaki unsurların her birini ele alan politika ve prosedürler
içeren bir kalite kontrol sistemi kurar ve bu sistemin devamlılığını sağlar.
Bunlar kalite kontrol sisteminin unsurlarıdır (KKS 1, Md. 16).







Denetim Ģirketi bünyesinde kaliteye iliĢkin liderlik
sorumlulukları
Ġlgili etik hükümler
MüĢteri iliĢkisinin ve denetim sözleĢmesinin kabulü ve devam
ettirilmesi
Ġnsan kaynakları
Denetimin yürütülmesi
Ġzleme.

Standarda göre, özellikle konumuz ile ilgili, denetim Ģirketinin insan
kaynaklarına yönelik politika ve prosedürleri aĢağıdaki hususları içerir
(KKS 1, Md. A24):









ĠĢe alma,
Performans değerlendirmesi,
Verilen görevleri yerine getirme süresi dâhil kabiliyetler,
Yeterlik,
Kariyer geliĢimi,
Terfi etme,
Ücret ve sair haklar,
Personel ihtiyacının tahmini.
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Standarda göre bir denetim firmasında ne kadar etkin iĢe alma süreç
ve prosedürleri belirlenirse, denetim standartlarına ve mevzuat
hükümlerine uygun denetim çalıĢması ve raporlama süreci için, yeterli
kapasiteli, uygun karakter özellikli dürüst kiĢilerin seçilmesinde denetim
Ģirketine yardımcı olacaktır.
Örneğin yeterlik, aĢağıda belirtilenler dâhil çeĢitli yöntemler yoluyla
geliĢtirilebilir (KKS 1, Md. A25):






Meslekle ilgili konularda yüksek öğrenim alınması,
Teorik ve uygulamalı eğitimler dâhil sürekli mesleki gelişim,
Mesleki tecrübe,
Daha deneyimli çalışanlar refakatinde denetim ekibinin diğer
üyelerinin yetiştirilmesi,
Bağımsız olması zorunlu olan personel için bağımsızlık eğitimi.

Denetim Ģirketi personelin sürekli uygulamalı eğitim ihtiyacını
karĢılamak için gerekli desteği sağlar. Eğitim kaynaklarının yeterli
olmaması durumunda Ģirket kadrosunda yer almayan uygun yeterliğe
sahip kiĢilerin hizmetinden yararlanabilir.
Ġnsan kaynakları ile ilgili yukarıda sayılan politika ve prosedürlerin
iĢlerliğinin sağlanması için öncelikle, personelin performans, yükselme,
kariyer geliĢimi, etik ilkelere iliĢkin Ģirket beklentilerinin farkında olması
sağlanmalıdır. Örneğin personel terfilerinde bu politika ve prosedürlerin
önem kazandığı ve uyulmaması durumunda disiplin iĢlemiyle
sonuçlanacağı ortaya konulmalıdır. Personele bu politika ve prosedürlerle
ilgili danıĢmanlık yapılmalıdır.
BDS 220 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite
Kontrol Standardı) Düzenlemeleri
Kamu gözetimi kurumu tarafından, 4 Kasım 2013 tarihli 28821 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan bu standart, KKS1 den farklı olarak,
denetim çalıĢması ile ilgili kalite kurallarını ortaya koymaktadır. KKS1
ile aynı baĢlıklı kalite unsurları, denetim çalıĢmasında kaliteyi sağlamaya
yönelik olarak standartta incelenmiĢtir. Bağımsızlık korunup, müĢteri
iliĢkisinde süreklilik, personel yeterliliği ve yürürlükteki mevzuata uyum
sağlanıyorsa, denetim ekipleri, denetim Ģirketi veya baĢka tarafların
sağladığı bilgiler aksini göstermez ise, kaliteden sorumlu denetim ekibi
denetim Ģirketinin kalitesine güvenebilir (BDS 220, Md. 4).
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Standardın Denetim Ekiplerinin Belirlenmesine yönelik kısmında,
sorumlu denetçi, denetim ekibinin ve denetim ekibi içerisinde geçici
surede istihdam edilen uzmanların uygun yeterliliğe ve beceriye sahip
olduğundan emin olması gerektiği ifade edilmektedir (BDS 220, Md.
A11). Denetim ekibini belirleme aĢamasında, öncelikle bazı öne çıkan
unsurlar Ģunlardır (BDS 220, Md. A12);


Denetim ekibinin farklı denetim çalıĢmalarına katılmasıyla,
elde ettiği bilgisi ve tecrübesi,







Denetim standartları ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine
yönelik bilgisi,
Bilgi teknolojileri ile muhasebe ile denetimin özel alanlarında
bilgi sahibi olmaya yönelik teknik uzmanlığı,
Mesleki yargı kullanabilme yeteneği,
MüĢterilerin faaliyet gösterdiği sektörler hakkında bilgisi,
Denetim Ģirketinin kalite kontrol politika ve prosedürlerini
kavrama yeteneğidir.

2. Denetim Firmalarında Ġnsan Kaynakları Ġstihdam Süreci
ĠĢletme yönetiminin amaçlarına ulaĢmasında insan kaynakları
iĢlevlerinin payı oldukça önemlidir. 1980‘li yılların baĢında kullanılmaya
baĢlanan ĠKY(Ġnsan Kaynakları Yönetimi) terimi; ĠĢletme faaliyetlerinde
verimlilik artıĢı, kalite yükseltme, yasalara uyum çerçevesinde hareket
etme, rekabete yönelik üstün olma gibi avantajlar sağlama ĠKY‘nin
iĢlevleri sonucunda elde edilmektedir.
ĠKY‘nin iĢlevleri aĢağıda yer alan ġekil 1‘de de gösterildiği üzere
istihdam, bütünleĢtirme, geliĢtirme ve ücretlendirme Ģeklinde iĢletme
literatüründe yerini bulmaktadır (Tengilimoğlu ve diğerleri,2009:
193;Can ve Diğerleri, 2005; Doğan, 2016: 193-197; Mondy vd., 1999: 59).
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ġekil 1: Ġnsan Kaynakları ĠĢlevleri

Denetim firmaları da yeterli sayı ve kalitede personel istihdam
ederken, ilk aĢama olarak planlama yaparak, çalıĢacak insan ihtiyacının
nitelik ve nicelik olarak, nereden ne zaman, nasıl temin edileceği önceden
belirler. ĠĢ tanımı hazırlanıp, iĢ tanımına bağlı olarak görevi yürütecek
kiĢilerin sahip olması gereken bilgi, beceri, yetenek, kiĢilik özelliklerini
içeren iĢ gerekleri hazırlanır. Ardından farklı kaynaklardan personel
bulunarak; eğitim durumları, bilgi, deneyim gibi kriterlere göre personel
tedariki ve seçimi yapılır. Sınav mülakat ve referans araĢtırma
aĢamalarından sonra kaliteli bir denetim sürecinde, personelin iĢe
yerleĢtirmesi ve iĢe alıĢtırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır.
2.1. Denetim Firmalarında Ġnsan Kaynakları Planlaması (ĠKP)
Ġstihdam
edilmek
üzere
baĢvuru
yapan
adayların
değerlendirilmesinden önce firmalarda yapılması gereken ilk iĢ, insan
kaynakları planlamalarını gerçekleĢtirmektir. Bu konudaki uzmanlar,
insan kaynakları planlamalarını firmanın faaliyetlerinde son on beĢ yıl
içerisinde gerçekleĢen değiĢiklikleri dikkate alarak yapmaktadır
(DeCenzo ve Robbins, 1996: 16). Ġnsan kaynağını bulma; ĠKP sonucu
ortaya çıkan personel açığını karĢılamak üzere gerekli bilgi, yetenek,
beceri ve motivasyona sahip adayları araĢtırma ve firmaya çekebilme
faaliyetleri olarak tanımlanabilir (Benli ve ġahin, 2004: 117). Doğru
zamanda, doğru iĢler için gerekli sayıda nitelikli insanın iĢe alınmasına
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yönelik faaliyetleri içermektedir. Genellikle bu planlar kuruluĢun uzun
vadeli planlarından elde edilmektedir (Putti, 2015: 20).
Denetim firmalarında
ĠKP mevcut ve gelecekteki insan
kaynakları ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik tüm faaliyetleri içerir.
Örneğin denetim firmasında yapılan iĢlerin analizi ve tasarımı,
çalıĢanların tedariki ve seçimi, görev tanımları, bu yönde kullanılan insan
kaynakları yöntemlerinin geliĢtirilmesi, denetim firmasının misyon ve
stratejilerine göre, insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasıdır.
Bu doğrultuda firmalardaki stratejik insan kaynakları planlaması
adımlarının bir denetim firmasındaki görünüĢü ġekil 1‘deki gibi
olacaktır.
Şekil 1: Denetim Firmasında Stratejik İKP

Kaynak: Eryılmaz ve diğerleri, 2015: 283-284.
ġekil 1‘de stratejik ĠKP yaparken denetim firmasının takip ettiği
adımları gösterilmektedir. Bu süreçle ilgili iki önemli nokta süreci
etkileyen faktörler ve sürecin dönüĢümlülüğüdür. Denetim firmasının
kültürü, uzun dönemli hedefleri ve planları, çalıĢanların bağlılığı, kısa ve
uzun dönemdeki performans göstergeleri gibi iç faktörler ve ekonomik
koĢullar, sektördeki geliĢmeler, teknoloji, sosyal ve kültürel yapı, çalıĢan
arz ve talebi, rekabet koĢulları, yasal düzenlemeler gibi dıĢ faktörler ĠKP
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sürecinin her aĢamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Ġkinci nokta ise
ĠKP sürecinde izlenen adımların birbirine dönüĢümlü olarak
etkilemesidir. Örneğin ĠKP uygulamalarının firmanın vizyonuna,
misyonuna ve stratejilerine etki etmesi ve bu etkinin tekrar dairesel bir
etki yaratarak ĠKP uygulamalarında değiĢiklikler yaratması, bu sürecin
dinamizminin bir parçasıdır (Eryılmaz ve Diğerleri, 2015: 283-284).
ġeffaflık raporlarına ulaĢılan 73 denetim firması incelendiğinde, her
bir denetim firması KKS1(Kalite Kontrol Standardı 1) doğrultusunda,
kendi denetim Ģirketlerinin insan kaynaklarına yönelik politika ve
prosedürlerini Ģu baĢlıklar altında sıralamıĢlardır:









Personel ihtiyacının tahmini,
ĠĢe alma,
Oryantasyon eğitimi,
Performans değerlendirme,
Yeterlilik,
Kariyer geliĢimi,
Terfi etme,
Ücret ve sair haklar.

Denetim firmasının ihtiyaç duyacağı personel sayı ve niteliği ĠKP
çalıĢmalarının temelini oluĢturur. Personel ihtiyacının belirlenmesi için
öncelikle sayısal veriler yanında, iĢ analizlerine dayalı iĢ tanımları
yapılarak niteliksel verilerden de yararlanılmaktadır.
2.1.1.Denetim Firmalarında ĠĢ Analizi
ĠĢletmelerde faaliyet etkinliği açısından çalıĢanların ve yaptıkları
iĢlerin sınırlarının belirlenmesi gerekir. Her bir birimde yapılan iĢler ve
birbiri ile iliĢkileri saptanmalıdır. Bu kapsamda iĢ analizine iĢlerin
özelliği ve detaylarını belirlemek amacıyla gereksinim duyulmaktadır.
1900‘lü yılların baĢında bir yönetim tekniği olarak geliĢtirilen iĢ
analizi, bir iĢin kapsadığı ödev ve görevlerin tanımlanması için iĢle ilgili
bilgilerin toplandığı bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Tanke,1990:3).
Firmalardaki iĢ analizi faaliyetleri, çalıĢan tarafından tek tek ya da toplu
yapılan iĢlerin içerdiği görev, sorumluluk ve çalıĢma koĢullarını
belirlemeye yönelik detayları içeren bir incelemedir. Bunun yanında iĢleri
yerine getirecek kiĢilerde bulunması gereken bilgi, beceri ve özellikler de
belirlenmeye çalıĢılır. (Sabuncuoğlu, 2000: 54; Uyargil, 2013: 49-50).
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Denetim firmaları, insan kaynakları yönetiminin iĢlevlerini yerine
getirebilmek için iĢ analizi sürecinde etkinliği sağlaması gerekir. Bu süreç
öncelikle iĢe iliĢkin verilerin toplanması ile baĢlar. Ardından bu veriler
değerlendirilerek iĢ tanımları ve iĢ gerekleri (iĢ Ģartnamesi) oluĢturulur
(Süer, 2013 :333). Denetim firmaları üstlenecekleri maliyetleri dikkate
alarak; genelde firmaların uyguladıkları veri toplama tekniklerinden bir
veya birkaçını kullanabilirler.
Genelde incelemesi yapılan denetim firmaları; yapılacak iĢ ya da
makam hakkında karar verirken anket, kayıt tutma, gözlem ya da
görüĢme(mülakat) tekniklerinden yararlanmaktadırlar. Denetim firmaları,
kendi firmalarına yönelik iĢ analizi yaparken; özellikle Ģu konulara dikkat
etmelidir: iĢin kapsamı, nasıl yapıldığı, niçin yapıldığı ve bu konuda
kimlerin çalıĢacağı.
Personel tespiti sürecinde; Ģeffaflık raporları incelenen denetim
firmalarında ihtiyaç duyulan kaliteli personel istihdamında iĢ analizi
yapılırken, öncelikle tespit edilen politika ve prosedürler aĢağıdaki
gibidir:











Mevcut iĢleyiĢ içerisinde eksik personel yüzünden aksayan
veya hataya neden olan iĢlerin listesinin çıkarılması,
Diğer çalıĢan personelin kendi görev ve sorumluluklarını
aksatmadan
sorunlu
görevleri
de
üstlenip
üstelenemeyeceğinin tespiti,
Sorunlu görevler olarak adlandırılan iĢlerin gerçekleĢtirilen
faaliyetin tamamına olan etkileri,
Sorunlu görevlerden vazgeçilmesi ve yapılmaması durumunda
iĢleyiĢin nasıl aksayacağının tespiti,
Ġhtiyaç duyulan personelin, yeni bir oluĢum için mi yoksa
çeĢitli nedenlerle boĢ kalan bir görev için mi alınacağının
tespiti,
Ġhtiyaç duyulan personelin asgari taĢıması gereken niteliklerin
belirlenmesi,
Örgüt içi eğitim ile yetiĢtirilmesi muhtemel bir çalıĢanın bu
ihtiyacı karĢılayıp karĢılayamayacağının tespiti,
Ġhtiyaç duyulan personel ve onu tanımlayan asgari kriterler
üzerinde ilgili birim yöneticisi ve yönetim ile fikir birliğinin
sağlanması.
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ĠĢ analizinin amacı, yeri doldurulacak makamın veya iĢin gereklerini
veri toplamak suretiyle belirlemektir. Bu amaçla aĢağıdaki bilgiler
toplanır (Doğan, 2016: 192):







Söz konusu iĢ ya da makamın hangi departmanda olduğu,
ĠĢin(makamın) görevleri, ödevleri ve sorumlulukları,
ĠĢin baĢarılı yürütülmesi için gerekli bilgi, beceri ve
yetenekler,
ĠĢin yapılması için kullanılması gereken teknolojik donanım,
ĠĢ ya da görevin çalıĢma koĢulları,
ĠĢ yerinde ve dıĢarıda eğitim olanakları.

2.1.1.1.ĠĢ Tanımları
Toplanan veriler özetlenerek iĢ tanımları yapılır. ĠĢin gereği olan
görev ve sorumlulukların, iĢin yatay ve dikey olarak diğer iĢlerle olan
iliĢkisinin belirlendiği yazılı belgelere iĢ tanımı denir (Uyargil, 2009:48).
AĢağıda ġekil 2‘de bir denetim firmasında; kalite kontrol komitesinde
çalıĢan sorumlu denetçiye yönelik iĢ tanımı örneği verilmiĢtir.
Şekil 2: Bir Denetim Firmasında; Kalite Kontrol Komitesinde Çalışan
Sorumlu Denetçiye Yönelik İş Tanımı
Bölüm:
Komitesi

Kalite

Kontrol

Unvanı: Sorumlu Denetçi
Bağlı Olduğu Yönetici: Genel
Müdür

Tarih:25.09.2018
ĠĢ Kodu: XZ536-56
KadrolaĢma:
Sorumlu Denetçi
Denetçi Yardımcıları

ĠġĠN ÖZETĠ
Denetim iĢinin alınmasından denetim raporlarının oluĢturulmasına kadar
aktif bir rol alarak, tüm denetim sürecinde, denetim standartları, yürürlükteki
mevzuat ve diğer düzenleyici hükümlere uyumun sağlanması ile ilgili tüm
çalıĢmaları yapmaktadır.

GÖREV SORUMLULUK VE YETKĠLERĠ
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1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Denetim çalıĢması sonucu oluĢturulan denetim raporunu tekrar
incelemek ve iĢleme konulmasını sağlamaktadır.
Mesleki konular ve düzenleyici kurumlarla ilgili geliĢmeler,
mevzuattaki değiĢikliklerle ilgili olarak personeli; iç yazıĢmalar,
toplantılar, eğitimler düzenleyerek bilgilendirmektedir.
Kalite kontrol sorumlusu bağımsız denetim iĢlerinin kalite kontrol
sürecinin iĢleyiĢini takip etmekte ve oluĢan fikir ayrılıklarının
çözümünü sağlamak üzere müdahale etmektedir.
Kalite kontrol sorumlusu mesleki standartlara ve yürürlükteki yasal
ve diğer düzenleyici hükümlere aykırı hareket edildiğine iliĢkin
Ģikâyet ve iddiaları incelemektedir.
Denetim programı üzerinden, kendilerine bütün süreçler için
(müĢteri kabulü, risk değerlendirme, çalıĢma kâğıtları, denetim
sonuçları vb ...) izleme eriĢimi sağlanması,
Personel ve sorumlu denetçinin kalite kontrol sorumlusu talebi ile
toplantıya çağrılabilmesi,
Kalite kontrol çalıĢması esnasında gerekli olabilecek bütün bilgileri
herhangi bir kısıtlama olmaksızın kendisine yazılı ve sözlü olarak
sunulması hususlarında yetkilidirler.

Sorumlu Denetçi Adı-Soyadı:

Yönetici Adı-Soyadı:

Tarih:

Tarih:

Ġmza

Ġmza

2.1.1.2.ĠĢ ġartnamesi
ĠĢ tanımlamasının ardından, iĢin etkin bir Ģekilde yerine getirilmesi
için çalıĢanda bulunması gereken örneğin eğitim, deneyim gibi kriterler
tespit edilerek iĢ Ģartnamesi oluĢturulur. ĠĢ tanımı örneğinden hareket
edersek, özellikle bağımsız denetim firmalarının Ģeffaflık raporları
incelendiğinde kalite kontrol komitesi ile ilgili mevzuatla uyumlu bazı
politika ve prosedürler belirledikleri tespit edilmiĢtir. Örneğin, komitede
olmak için kaliteden sorumlu denetçilerin, asgari 20 yıllık mesleki
deneyime sahip olmaları ve mesleki deneyimlerinin 5 yıllık süresini
bağımsız denetim alanında çalıĢarak geçirmiĢ olmaları gerekmektedir.
Kaliteli denetim faaliyetinin yürütülmesi sürecinde incelenen firmaların
26‘sının kalite kontrol komitesi üyelerinin hepsi YMM‘lerden
oluĢmuĢtur. Bu firmaların 7‘sinde komite üyelerinin, Maliye Bakanlığı ve
Hazine MüsteĢarlığı denetim elemanı, Gelirler Kontrolörü, Vergi Dairesi
Müdürlüğü gibi görevlerden geldikleri ve firmalardan 2‘sininde
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komitedeki sorumlu denetçilerin, profesör öğretim üyelerinden olduğu
tespit edilmiĢtir.
ĠĢ Ģartnamesine yönelik olarak iĢe alımlarda denetim firmalarına
yönelik genel olarak da bazı politika ve prosedürler tespit edilmiĢtir:













Bağımsız denetim firmaları, iĢe alımlarda sadece Ġ.Ġ.B.F ve
ĠĢletme Fakültesi mezunları ile yasada meslek mensubu olma
Ģartı olarak kabul gören benzer bölümlerden lisans
derecesinde mezun olan adaylar iĢe alınabilmektedir.
Öncelikle Ġngilizce eğitim veren üniversitelerden lisans
derecesi ile mezun olan çalıĢanlar tercih edilmektedir.
Uygun eğitim ve deneyimin yanında benzer nitelikli
denetimler hakkında elde ettiği bilgi ve uygulama tecrübesi,
teorik ve uygulamalı eğitimler dâhil sürekli mesleki geliĢim,
Mesleki standartlar ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine
iliĢkin bilgisi. Bağımsız olması zorunlu olan personel için
bağımsızlık eğitimi,
Bilgi teknolojileri konusundaki bilgisi,
MüĢterilerin faaliyet gösterdikleri sektör hakkındaki bilgisi,
Mesleki muhakeme bulunabilme yeteneği,
Adayların dikkatli, titiz, teknik beceri sahibi, hazırlıklı,
düzenli, öngörülü, konuya odaklanabilen ve hızlı öğrenen
yapıya sahip olmaları,
Nazik ve saygılı olmaları, çevreyle iyi iletiĢim kurma, olumlu
bakıĢ açısı, ödünsüz iĢ ahlakı sahibi olmaları istenir.

Bağımsız denetim firmalarında denetçi takımları oluĢturulurken söz
konusu olan denetçilerin kıdem sırasına göre iĢ Ģartnamesinde istenilen
deneyim süreleri ve kıdeme göre iĢ tanımlamasına yönelik görevleri
Ģunlardır:
Sorumlu Denetçi: En az on yıl mesleki deneyim istenmektedir.
Denetim ekibine baĢkanlık yapar. Denetim çalıĢmalarının gözetim ve
koordinasyonu ile bağımsız denetim programının uygulanmasını sağlar.
Ayrıca denetim faaliyetleri ile ilgili bilgilendirip, yönlendirir, tespit
edilen sorunları çözümler ve gerekli kayıt düzenini gözden geçirir.
Kıdemli Denetçi: Fiilen en az altı yıl mesleki deneyimi bulunan
denetçilerdir. ÇalıĢma kâğıtlarını inceleyip değerlendirir. Denetim
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faaliyetlerinin planlaması, yürütülmesi ve denetlenen Ģirket yetkilileri ile
görüĢmeler yapılmasını sağlar.
Denetçi: Fiilen en az üç yıl mesleki deneyimi bulunan denetçilerdir.
Denetçi yardımcılarını iĢe tahsis eder, onların çalıĢmalarına nezaret eder,
hazırladıkları çalıĢma kâğıtlarını inceler, çalıĢma programlarında gerekli
değiĢiklikleri yapar.
Denetçi Yardımcısı: Denetçiler nezaretinde denetim çalıĢmalarına
katılarak faaliyet gösterir. Mesleki deneyime sahip olmaksızın ilk defa iĢe
alınanlar fiilen üç yıl süre ile staja tabi tutulurlar. Bu dönemde stajyer
yardımcıları dört ay süre ile muhasebe, denetim standartları, bilgi iĢlem,
para ve sermaye piyasası, ticaret hukuku ve bankacılık konularında iki
yüz saatten az olmamak Ģartıyla eğitime tabi tutulurlar.
Denetim firmalarında iĢ tanımlaması ve iĢ Ģartnamesi yapılırken aynı
zamanda ihtiyaç duyulan personel sayısı da tespit edilmeye çalıĢılır.
ġeffaflık raporları incelenen denetim firmalarından personel sayısı tespit
edilirken uygulanan politikalara yönelik örnekler aĢağıdaki gibidir:
Denetim firması yönetim kurulu, ilave personel seçimine karar verse
de genelde Nisan, Mayıs, Haziran aylarında personel ihtiyacına karar
verir. Bu dönemlerde alınan personelin yeni yılsonu denetimlerine kadar
belli bir tecrübe düzeyine gelmeleri hedeflenir. Genelde iĢte baĢarılı
olmayacak, kısa sürede ayrılmak isteyen adaylar için ihtiyacın üzerinde
personel alınır.
Denetim firması, var olan müĢteri ve personel zaman çizelgelerinin
saat istatistiklerine dayanarak Kasım ayında, bir sonraki yılın Haziran
sonuna kadar personel ihtiyacı tahmin edilir. Aynı iĢlem Haziranda da
tekrarlanır ve Aralık sonuna kadar olan personel ihtiyacı hesaplanır.
Personel sayısının planlanmasında, firmanın önümüzdeki altı aydan on iki
aya kadar olabilecek büyüme hızı göz önüne alınır.
2.2.Denetim Firmalarında Ġnsan Kaynakları Tedariki ve Seçimi
Ġnsan kaynakları planlaması ve iĢ analizi çalıĢmaları sonucunda,
ihtiyaç duyulan personelin niteliği ve sayısı belirlendikten sonra
personelin tedariki ve seçimi aĢamalarına geçilir. ĠĢletmenin baĢarısı
büyük ölçüde istihdam edilen kiĢilerin kalitesine bağlıdır. Bir firmanın
tedarik ve seçme sürecinde doğru kiĢiyi doğru iĢe yerleĢtirme bakıĢ açısı
ile hareket etmesi baĢarı açısından çok önemli bir konudur. Bir kuruluĢta
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var olan iĢ alanlarına mümkün olan en iyi adayı bulmak için makul
standartlar oluĢturulmalı ve doğru tedarik ve seçim uygulamaları
tanımlanmalı ve etkin bir Ģekilde kullanılmalıdır. Tedarik sürecinde,
asgari gereklilikleri karĢılayanlar filtreden geçirilir ve filtrasyon
iĢleminde bir sonraki aĢama seçimdir. Bu aĢamada, en uygun adaylar,
daha titiz olan bir dizi prosedür veya adımdan geçecek Ģekilde seçilir.
Seçim süreci, iĢ için adayların belirlenmesinde tek seferlik bir yaklaĢım
değildir. Bir dizi adım veya aĢamadan oluĢur. Her adım önemlidir, çünkü
her adımda adayın reddedilmesine neden olacak bilgiler açığa
çıkarılabilir. Bu adımların her biri altında, iĢ tanımları iĢ özelliklerine
göre eĢleĢtirilir (Putti, 2015: 42-61). AĢağıda yer alan ġekil 3‘te denetim
firmalarında insan kaynakları tedarik ve seçim adımları verilmiĢtir.
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Şekil 3: Denetim Firmalarında İnsan Kaynakları Tedariki ve Seçimi
Adımları

Ġlanda ĠĢ Gereklerini Tanımlama

Aday Kaynaklarını Seçme








İnternet
Çalışanların Referansları
Meslek Odaları
Özel İstihdam Büroları
İçerden Yükseltme
İlanlar
Üniversiteler

Adayların “ĠĢ BaĢvuru Formu”
Doldurmaları

BaĢvuru Belgelerinin Analizi

Kriterlere Uygun Adaylarla Ön
GörüĢme

Kesin GörüĢme

Referans AraĢtırması

ĠĢe Alma

Ġhtiyaç duyulan personelin tedariki ve seçimi sürecinde, ilk aĢama
ilanda iĢ gereklerini doğru olarak tanımlamak gerekmektedir. Ġkinci
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aĢama, aday kaynaklarının seçimidir. Denetim firması veri tabanı içinde,
var olan aday havuzlarında istenilen göreve uygun aday araĢtırılır.
Hâlihazırdaki çalıĢan kiĢilere tanıdıkları sorulur. Firma içi terfi,
görevlendirme veya iĢi farklı kiĢilere bölme yollarına baĢvurulabilinir.
Bunlar iç kaynaklardır. Ġç kaynaklar yeterli gelmez ise dıĢ kaynaklar
araĢtırılır. Kariyer sitelerine ve yazılı basına ilan verilebilinir. Denetim
firmasında açık bulunan bir kadroda görev almak isteyen adaylar
talep ettikleri iş için:




ġahsen müracaat veya özgeçmiĢ göndererek,
Ġlana istinaden,
Çağrılara uyarak baĢvuru yapabilirler.

Üçüncü aĢamada iĢe müracaat eden adaylardan ―ĠĢ BaĢvuru Formu‖
doldurulmaları istenir. ĠĢ BaĢvuru Formu‘nun eksiksiz ve doğru cevaplar
verilerek doldurulması esastır. ĠĢ BaĢvuru Formu sadece müracaat
niteliğinde olup, iĢ talep edenin iĢe kabulü anlamı çıkmaz. Dördüncü
aĢama olan baĢvuru belgelerinin analizi aĢamasında, baĢvuru belgeleri
arasında cv, üst yazı, fotoğraf vb. unsurlara dikkat edilmelidir. Bu
aĢamada baĢvuru bir pozisyona yönelikse bu ilandaki kriterler göz
önünde bulundurularak baĢvuru analiz edilir. Belli bir pozisyona yönelik
değil ise, baĢvurular özel bir veri tabanına kaydedilebilinir.
BeĢinci aĢamada, kriterlere en uygun personel adayları ile ön görüĢme
yapılır. Yönetimden seçilen komisyon veya bir kiĢi, adayları yazılı ve
sözlü testlere tabi tutabilir. Genelde bu aĢamada adayların bilgi seviyeleri
ve yetenekleri genel olarak değerlendirilir. Söz konusu pozisyona uygun
olanlar bir sonraki aĢamaya geçer.
Altıncı aĢama adaylarla kesin görüĢme aĢamasıdır. Bu aĢamada,
yönetim kurulu üyeleri ve denetim müdürleri ile iĢle ilgili ve kiĢisel
konular görüĢülüp, adayların karakter ve iĢ yetenekleri açısından ekiplere
uygun olup olmadıkları araĢtırılmaktadır. Her iki görüşmede de
adayların, kişisel özellikleri ve yeterliliği, mesleki yeterliliği, kalite
ve bilgisayar bilgisi, organizasyonel uyum yeteneği sorgulanmakta,
görevin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olması ve diğer
konular (servis güzergahına uyum, sigara içme, şirket içerisinde
arkadaş veya akraba çalışanı olup olmadığı vb.) da
görüşülmektedir.
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Her iki görüĢme sonunda, yedinci aĢama olan referans araĢtırması,
Ġnsan Kaynakları Bölümü tarafından gerçekleĢtirilir. GörüĢmeler ve
referans araĢtırması tamamlandıktan sonra olumlu bulunan aday veya
adayların iĢe alınma kararı, yönetim kurulu üyeleri ve ilgili denetim
müdürleri tarafından verilir.
2.3. Ġnsan Kaynaklarının ĠĢe YerleĢtirme ve ĠĢe AlıĢtırması
(Oryantasyon)
ĠĢe baĢlayacak personeller ile ilgili insan kaynakları bölümü iĢe
yerleĢtirme sürecinde son kontrollerini yapmaları gerekir. Bu kontrollere
yönelik incelenen denetim firmalarında uygulanan politika ve prosedürler
aĢağıdaki gibidir:






Adayların akademik ve profesyonel yeterlilik belgelerini
doğrulamak,
Adayların firma politikasını bildiğine dair taahhüt yazısını
imzalayıp, imzalamadıklarını tespit etmek,
ÖzgeçmiĢ eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak,
Kredi ve sabıka kontrollerini yapmak,
Adayların denetim faaliyetine baĢlamadan önce bağımsız
olduklarının ve çıkar çatıĢması içinde olmadıklarının yazılı
beyanlarının alınması.

BaĢvuru prosedürlerini baĢarıyla tamamlayan aday veya adaylarla
sözleĢme imzalanır. ĠĢin özelliğine göre ―Belirli veya Belirsiz Süreli
Hizmet Akdi‖ yapılır.
ĠĢe alınan personel firma çalıĢanları ile tanıĢtırılır. Bir yönetim
toplantısı ile adayların yapacağı iĢler kendilerine tebliğ edilir. Tebliğden
sonra iki veya üç aylık deneme süreci gerçekleĢtirilir. Bu sürenin sonuna
kadar, SGK dıĢında hiçbir bildirimi (KGK, SPK, BDDK vb.) yapılmaz.
Ġki veya üç aylık deneme süresini tamamlayanlar firma denetim kadrosu
içindeki görevine atanır. Deneme süresi içinde gerek iĢveren, gerekse iĢe
baĢlatılan personel adayı, ihbar önellerine bağlı olmaksızın,
sözleĢmelerini tek taraflı olarak fesih edebilirler. Bu durumda aday‘ a
çalıĢılmıĢ olan günlere ait ücreti ödenir.
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ĠĢe baĢlayan aday veya adaylar insan kaynakları bölümünden
evrakların tamamlandığı onayı alındıktan sonra oryantasyon eğitimine
tabi olur. Bu oryantasyon programı aşağıda konulardan oluşur:










ġirketin tarihçesi, vizyonu, misyonu, faaliyetlerin tanıtılması,
Ġlgili faaliyetin hangi düzen ve sıra içinde nasıl
yürütüldüğünün anlatılması,
ġirketin kalite politikası ve etik kurallar,
Kalite yönetim sistemi,
Organizasyon yapısı,
Ücret ödemeleri, faydalanılacak sosyal yardımlar,
Sağlık hizmetleri,
Yangın gibi acil durumlarda yapılması gerekenler,
Kurum içi iletiĢim imkânları.

Ġnsan Kaynakları Yönetimi uygulamaları içinde istihdam sürecinde
kalitenin arttırılmasına yönelik olarak;






ĠĢ yoğunluğu, ayrılan personel durumuna göre yıl içinde
personel ihtiyacının doğru yöntem ve kanallarla tespiti, doğru
kaynaklardan elde edilmesi,
Doğru iĢ analizleri ve tanımları doğrultusunda, etkin bir iĢ
Ģartnamesi oluĢturulması,
Ġnsan kaynakları tedariki ve seçimi sürecinde etkin politika ve
prosedürlerin oluĢturulması,
Adayların iĢe yerleĢtirilmesi sürecinde motivasyonları‘nın
arttırılmasına yönelik çalıĢmalar yapılıp, oryantasyon
eğitimlerinin sürekli hale getirilmesi önem arz etmektedir.

ġeffaflık Raporları incelenen denetim firmaları, çalıĢanlarına aldığı
ücretten daha çok kuruluĢa katkıda bulunan sermaye gözüyle
bakmaktadır. Dolayısıyla insani sermayeyi en iyi Ģekilde eğiterek
geliĢtirmek ön planda olmaktadır. Denetim firmalarında yürütülen
denetim faaliyetinin kalitesinin arttırılmasında insan kaynakları
bölümünün baĢarılı yönetiminde süreklilik ortakların sorumluluğundadır.
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