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Çağdaş Dünyanın Son Ütopyası: Demoktesis ve Robert Nozick
Prof. Dr. Yıldız Karagöz Yeke1

Özet
Siyaset felsefesi doğası gereği “iyi” ola muhafaza etmeyi ve “kötü” olanı değiştirmeyi
amaçlar. Bu açıdan siyasal düşüncede ütopyaların bir yandan var olan siyasal ve toplumsal
düzenlemeleri radikal bir tarzda eleştirmek diğer yandan da yeni idealler sunarak, bu
ideallerin farklı bir toplumsal düzlemde nasıl gerçekleştirildiklerini göstermek gibi iki
işleve sahip olduğu görülür. Demokrasinin tek meşru hükümet biçimi olarak kabul edildiği
günümüzde, ütopyacı yaklaşımın hala geçerli bir zeminde tartışıldığı ve eleştirilere
rağmen pek çok yoldan savunulduğu da bir gerçektir. Düşünce tarihinde pek çok örnekte
görüldüğü gibi, ütopya kurulurken ütopyacıların önerdiği yöntemler artık baskı ve devrim
değil; eğitim, küçük ölçekli denemeler hatta demokratik seçimlerdir. Bu bağlamda çağdaş
dünyanın son ütopyası diyebileceğimiz bir örneğini liberteryen Robert Nozick’in, Anarşi,
Devlet ve Ütopya adlı esrinde ortaya koyduğunu görürüz. Nozick’in, Demoktesis adını
verdiği ütopyası, ‘rasyonel bir yaratık olan insanların, tüm haklara sahip olmak için gerekli
tüm özelliklere sahip varlıklar olarak’ isteyebilecekleri olası en iyi dünyayı ve toplumsal
düzenlemeyi konu alır. Demoktesis, Anarşi, Devlet ve Ütopya’da pek çok farazi tarihsel
durumlarda birisidir. Nozick, bu modelde, insanların haklarını ihlal etmeyen bir süreç
sonucunda ortaya çıkan minimal devletten daha kapsamlı bir devletin nasıl ortaya çıktığını
göstermekle kalmaz, çağdaş demokrasiyi ileri boyutta eleştiriye niyetlenir. Onun temel
eleştirisi, demokrasinin, sürekli olarak özel mülkiyetin kaybına yol açmasınadır. Onun
gözünde bu, demokrasiyi, köleliğe benzeyen distopik bir rejim yapar. Bu çalışmada
Nozick’in sunduğu bu model üzerinden demokrasiye yönelttiği eleştirileri ışığında,
modelin günümüz demokrasileri için ilham verici olup olmadığını ve modelin
sınırlılıklarını incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, demoktesis, ütopya, hak.
Giriş
Başlangıcından bu yana politika felsefesinin kendine has güçlüklerine karşın temel
probleminin, ‘adalet ve adil şehir’ arayışı olduğuna şüphe yoktur. Strauss’a göre,
“(p)olitika felsefesi Atina’da gün ışığına çıktığı andan itibaren, politika felsefesinin anlamı
ve anlamlı karakteri daima açık olmuştur ve bu gün de açıktır. Her politik eylem ya
muhafaza etmeyi ya da değiştirmeyi amaçlar. Muhafaza etmeyi isterken daha kötüye doğru
bir değişimi engellemek isteriz. O halde her politik eyleme bir daha iyi ve daha kötü
düşüncesi rehberlik eder... (P)olitik eylem, kendi içerisinde, iyinin bilgisine, yani iyi
yaşamın veya iyi toplumun bilgisine bir yönelmişlik taşır. Çünkü tam politik iyi, iyi
toplumdur”.2 Öyleyse diyebiliriz ki, politika felsefesinin temel amacı iyi yaşamın, iyi
toplumun bilgisine ulaşmaktır. Mevcut durumda iyi yaşamın ve iyi toplumun yokluğunu
bir kez hissedince arayışlar iyi yaşamın, iyi toplumun nasıl olması gerektiği noktasında
yoğunlaşmaktadır. Felsefe tarihinde Sokrates’le başladığını ve “yaşamak değil, ‘daha iyi
yaşamak’ isteğine”3 dair ifadesinde görebileceğimiz gibi, bir bilgelik ve tümel bilginin
1
2
3

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Strauss, Leo, Politika Felsefesi Nedir? (çev. Solmaz Zelyüt Hünler), Paradigma Yayınları, İst. 2000, s. 32.
Platon, Kriton (53d-e), Çev. Zafer Taşlıklıoğlu, M.E.B. Yayınları, İstanbul 1989.
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arayışı ve felsefenin bir dalı olan “(p)olitika felsefesinin teması, insanlığın büyük
gayeleridir, özgürlük ve yönetme, hükümdarlık- tüm insanların güçsüz benliklerinin
ötesine yükselebilen gayeler”.4
İnsanların daha mutlu ve adil bir yaşam sürmeleri temel amaç olarak görüldüğünde elbette
Platondan başlayarak bu amaca yönelik düşünce tarihinde pek çok ütopya ve farklı bakış
açısının varlığından söz etmek durumunda olduğumuzu söyleyebiliriz. Platon’un, Devlet
ve Yasalar’da ileri sürdüğü iki ütopik yaklaşımın temelinde de yine, insanların başlarına
gelen kötülüklerden sakınmalarının ve daha iyi yaşamalarının tek yolunun, devletlerin ve
kanunların yeniden düzenlenmesi gereğine ve devletlerin felsefenin yardımıyla daha iyi bir
hale geleceklerine5 ilişkin tespiti vardır. Bu klasik yaklaşım yani, “(p)ratik felsefe diye
adlandırılan geleneksel etik ve politika öğretisi, ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında son
buldu. Eski Yunan’daki başlangıcından beri bu gelenek, birey için iyi yaşam nedir, ortak
yaşam için en iyi yaşam nedir gibi soruların ancak akılla yanıtlanabileceğini savundu.
Pratik felsefe, pozitivizm, tarihselcilik ve ‘değerlerden bağımsız’ toplum biliminin üç
koldan gelen saldırıları karşısında, akıl yürütme gerekçelerini yitirdi. En iyimser
yaklaşımla, bu felsefe bilimsel toplum incelemelerinin tarih öncesi çağına ait görüldü…
Aristoteles’ten Montesquieu’ye dek geleneksel etik ve politika öğretisi şu sorunun yanıtını
aradı: En iyi toplumsal ve politik varoluş doğası gereği nedir? Bu gelenek, çeşitli toplumsal
ve politik düzenleri, her zaman, insanlar için doğası gereği en iyiyi gerçekleştirmeye uygun
olup olmadıkları bakımından inceledi. ‘Doğa’ bu incelemede, hem verili olanın tümü
olarak olgu, hem de olan değil olması gereken olarak norm tanımlarıyla anlaşıldı.”6
Ne var ki, modern bilimin gelişmesiyle birlikte ütopya yaklaşımı da farklı bir boyut
kazandı. Modern teleolojik olmayan doğa biliminin gelişmesi, kamusal egemenliğin
birbirinden bağımsız iki alana yani, politik ve ekonomik alana bölünmesi, ahlaki değerlerin
özelleşmesi ve özel yaşamın gizliliği gibi gelişmeler sonucunda geleneksel düşüncenin
hem toplumsal hem de bilişsel temelleri parçalandı. Artık ontolojik bir doğa anlayışından
tümüyle uzaklaşan ütopya yaklaşımının diyebiliriz ki, bilimsel bir bakış açısından
temellendirme aşamasına geçilmiş oldu. Benhabib’e göre,”… bu ütopyacı boyutta…(iş),..
(m)evcut koşulları radikal biçimde çözümlerken, ekonominin eleştirisine dönüşmüştür…
Toplumsal dünyayı bilimsel biçimde incelemek kendinde bir amaç değildir, bu dünyayı
‘insanların gücünü ve ihtiyaçlarını tatmin eden’ başka bir dünyaya dönüştürme sürecini
aydınlatmak için gerekli bir aşamadır.7 18. Yüzyılın sonlarına kadar klasik ütopyalar,
insani ihtiyaçların nispeten daha az ve kolay doyurulur oldukları gibi bir düşünceden
hareket ederek, genellikle basit olan toplumsal düzenleri temele aldılar. Çünkü toprağa
bağlı üretim yapan bu ziraat toplumu, insanın ihtiyacı olan her şeyi ürettiği gibi, ahlaki ve
zihinsel gelişmeye de izin veriyordu. Aksine daha fazla maddi kazanç, lüks ve rahat yaşam
doğal olmayan, sağlıksız ve yozlaştırıcı bir arzunun ürünüydü. Endüstri Devrimi’yle
birlikte büyük bir zihniyet dönüşümü de yaşandı. Böylece çağdaş ütopya anlayışı,
inanılamaz üretkenlik, bolluk ve büyüme, makineleşme gibi fikirlerle ilişkilendirildi.
Arzunun dinamiği ile hayat bulan ondokuzuncu yüzyılın modern ütopya yazarları, bir
taraftan tarihi bir dünya tarihi gibi görürken diğer taraftan da gelecekteki toplumlarını
demokrasi, bilim temelli sosyal ve teknolojik güçlere dayalı bir dünya düzleminde yeniden
planlamaya giriştiler. Dolayısıyla modern ütopya, dinamizmi ile birlikte getirdiği bütün
karmaşıklığına rağmen, bilimsel ve endüstriyel olmak zorundaydı. Dinamik ve sınırsız
4
5
6

7

Strauss, age, s.33.
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arzunun temelde ihtiyaç ile özdeşleştirilmesinin bir sonucu olarak, süratle büyüyen bu
arzuya ayak uydurmak, ekonomik ve politik sistemlerin yeniden sürekli bir şekilde
düzenlenmesini gerektiren bir ütopyacı soruna dönüştü. Kumar’a göre, ‘arzunun
dinamizmi’, modern ütopya için yeni sorunlar yaratırken, daha önceki ütopyacılar için
önceden kestirilemeyen ve tasarlanamaz olan perspektiflerin ve yeni olanakların yolunu da
açtı. Bütün sistemi değişmeyen öze sahip bir varlık olan insan anlayışından hareketle
anlayan yaklaşımı terk eden modern ütopyanın, artık temele aldığı insan tipi de tüm
gelişmelere paralel olarak yeniden tanımlanmaya başlandı. İnsan doğası artık, insan
toplumunun kendisi kadar sınırsız, değişken, çok yönlü ve sürekli olarak bir şekillenme ve
büyüme süreci içerisinde görülüyordu. Dolayısıyla modern ütopyanın ileri sürdüğü ve
karşılamak durumunda olduğu talepler, bu yeni olanak ve perspektiflere uygun olmak
durumundaydı. On dokuzuncu yüzyıl liberallerinin ve sosyalistlerinin motivasyonu, sosyal
ve politik düzen ayrımı yapmaksızın ekonomik teknik gelişmenin sınırsız doğasını kabul
edecek uygun yeni tasarılar bulmak olmuştur. Bu gelişmeler ışığında diyebiliriz ki, bu
yüzyılda ve gelecek yüzyılın da en önemli düşüncelerinden birisi olarak ortaya çıkan
düşünce, yeni bir insan hakları anlayışıydı. Foucault’nun da işaret ettiği üzere, insanlar,
artık özgül yasalar ya da özgürlük için değil, fakat insan yaşamının bu haliyle, kavrandığı
şekliyle ifasına yönelik hakları için, ‘bir politik nesne olarak hayat’ hakkı mücadele
ediyorlar. Foucault’ya göre, yaşam, temel ihtiyaçlar, insanın somut özü, olasılıkların
gerçekleştirilmesi ve mümkün olanın tamamlanması biçiminde kavranmakta ve politik
mücadelenin konusu, yasalardan çok hayat (yaşam hakkı, bedene, sağlığa, mutluluğa,
ihtiyaçların doyurulmasına sahip olma hakkı, insanın ne olduğu ve gelecekte ne
olabileceğini görme hakkı vs.) olmaktadır. Klasik anlamda kusursuzlaştırılmış toplumsal
düzenler olarak tasarlanan ütopyalarda bu türden sorunların tümü hemen hemen çözülmüş
durumdadır. Dolayısıyla değişim, sadece o toplumun yozlaşmasına ve çürümesine işaret
eder. Bbireysel ve toplumsal, sonsuz ilerleme ve büyüme ihtiyacını karşılamak zorunda
olan modern ütopyalar ise, daha önce hiç teşebbüs edilmediği ve öngörülemediği bir tarzda
açık uçlu olmak zorunda olmalarının yanı sıra gelişmeye ve yeniliğe yönelik bir kapasiteyi
de göstermek zorundaydılar.8
Tüm bu anlatılanlar ışığında diyebiliriz ki, yüzyılımızda, ekonomik ve politik sistemlerin
yeniden sürekli bir şekilde düzenlenmesini gerektiren modern ütopyacı yaklaşıma örnek
teşkil edecek tasarımlara rastlamaktayız. Bu tasarımların, modern sürekli değişen ve
gelişen dünyada, öncelikle dağıtımı konu alan ekonomik temelli sorunlara ve insan hakları
sorunlarına odaklandığını söyleyebiliriz. Bu temel sorunlarla yakından ilişkili olarak
elbette en başta akla gelen ilk soru, hükümetin meşru işlevleri nelerdir? Sorusudur. Siyasal
kuramın bu sorusuna köktenci bir yanıt veren akımlardan en önde geleni, savunucularının
büyük çoğunluğunun ABD ve Büyük Britanya’da yaşadığı bir 20.yüzyıl hareketi olan
liberterizm akımıdır. Liberter akımın iki farklı kanadının bu soruya verdikleri iki ayrı
köktenci yanıt vardır. Birinci grup olan anarşist grup, tüm hükümetlerin gayrimeşru olduğu
kanısındadır. ‘Minarkist’ olarak adlandırılan ikinci gruba göre ise, hükümetin yerine
getirmesi gereken (polis koruması, sözleşmelerin yerine getirilmesini gözetmek ve ulusal
savunma gibi) birtakım işlevler bulunmaktadır. Minarkistlerin benimsediği bu işlevler, özel
kuruluşlarca yapılmalıdır. Ancak pek çok minarkiste göre, hükümetin meşru işlevleri
arasında vergi yetkisi, dahası bu işlevlerin yerine getirilmesi için para toplama hakkı
kesinlikle yoktur. Anarşistlere göre, ‘gece bekçisi devlet’ kavramı çok geniş tutulmuştur.

8
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Bununla birlikte anarşist liberterlerin pek azı, özsavunma amacıyla olsa bile zor
kullanımını tümüyle yadsıma yönüne giderler.9
Bireysel haklar ve bireysel özgürlükler söz konusu olduğunda var olan hükümet ve devlet
sistemlerindeki eksiklikler ve devletin zor kullanımının olmadığı bir sistem arayışında olan
liberteyen akımın minarkist kanadının temsilcilerinden Robert Nozick’in, yüzyılın en etkin
yüz eseri arasında gösterilen Anarchy, State and Utopia’da ifadesini bulan adalet ve devlet
yaklaşımı diyebiliriz ki, 20.yüzyılın akademik dünyası içerisinde normatif siyaset felsefeyi
canlandırması bakımından büyük ilgi gördü. Nozick’in, eserinin özellikle “… üçüncü
kısmı liberter bir toplumun, akla en yatkın ütopyacı toplum tanımının gereklerini
karşıladığını kanıtlamaya çalışır. Çünkü böyle bir toplumda, kişi ya da topluluklar
diledikleri yaşam biçimini kurabileceklerdir. Nozick’in liberterizm adına ileri sürdüğü
savlar, düğümsel noktalarda ahlaki sezgiye dayanmaktadır.”10
Bilindiği gibi 1972’de John Rawls’ın A Theory of Justice adlı eserinin yayınlanmasıyla
analitik politik felsefede köklü bir değişim yaşandı. Önceki yüzyılın büyük bir bölümünde
etkili olan mantıksal pozitivizmin ampirik doğrulanabilirlik üzerindeki yoğun vurgusu
altında, ahlaki felsefenin çoğu, meta-ahlak (örneğin ahlaki söylemin semantiği) şeklinde
ele alındı ve normatif ahlaki teorilere çok az ilgi gösterildi. Dahası, normatif teorilerin ele
alındığı ölçüde, faydacılık merkezi bir konumda olmuştur. Bu durum, özellikle liberter bir
haklar sistemi geliştirmeye çalışan Robert Nozick’in, faydacı teoriye alternatif bir adalet
anlayışı ve liberal eşitlikçi bir yaklaşım geliştiren Rawls’ın sistemine, ‘gece bekçisi’
devletten daha fazla bir şeyin meşruluğuna karşı özgürlükçü bir meydan okumasıyla
değişti. Harvard'lı meslektaşı John Rawls’ın, Adalet Teorisi'ni (1971) tatmin edici
bulmayan Nozick Anarchy, State and Utopia’yı (1974) yayınlayarak Rawls’ın yeniden
dağıtıcı, eşitlikçi liberalizm hakkındaki fikrini ve o dönemde çok yaygın olan “dağıtıcı
adaleti” geleneğini çürütmeyi de amaçlamıştır. Nozick’in kitabının özünde iki temel
argüman vardır. Bunlardan biri, sadece şiddete, hırsızlığa, dolandırıcılığa ve sözleşmenin
ihlaline karşı koruma sağlayan bir gece bekçisi devletinin, yönetilecek olanların rızası
olmadan bile meşru olabilmesidir. Diğeri, herkesin rızası dışında, gece bekçisi devletten
daha kapsamlı hiçbir şeyin meşru olmadığıdır. Çeşitli şekil ve biçimlerde gelen anarşizmi
çürütmeye çalışan Nozick’in liberter teorisi, bireylerin kendi kendilerine sahip olma
hakları ve bireylerin kendilerini savunma ve rızasının önemli bir rol oynadığı özgürlük
hakları kuramıyla başlar.11
Gerçekte, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunduğu, tercihlerinin ve farklılıklarının
tanındığı “(h)erhangi bir iktidardan özgürleşme talebi, toplumsal ilişkilerde ısrara karşı
saygı ve farklılığın tanınması talebi, 20. Yüzyıl sonlarında Amerika’nın pragmatik ve
pedagojik ütopyasıydı.”12 Bu noktada Nozick’in eserinin büyük bir yankı uyandırmasının
ve bir heyecan yaratmasının altında bu nedeni varsayabiliriz. O halde yukarıda ortaya
koyduğumuz tüm gelişmeleri de dikkate alarak modern dünyanın en çok etki uyandıran
Nozick’in ütopyasında nasıl bir devlet tasarımı gerçekleştirdiğine odaklanabiliriz.
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Nozick’in Ütopyası: Demoktesis
Nozick’in, Anarchy, State and Utopia (1974) adlı eserinin ilk kısmında amacı, minimal
devletin üstünlüğünü ortaya koymak ve daha kapsamlı bir devlet anlayışının bireylerin
haklarını ihlal edeceği endişesiyle ahlaki anlamda yetersiz olduğunu göstermektir. Bu
amaçla Locke’çu bir doğa durumundan yani, anarşiden insanların haklarını ihlal etmeyen
bir devletin (minimal devletin) nasıl ortaya çıktığını gösterir. Nozick’e göre, insanlar, doğa
durumunda ‘egemen koruyucu bir öznenin’ varlığını kendi yararına göreceklerdir. Kendi
devletine ultra-minimal devlet adını veren Nozick, birimlerin üyesi olmayan bağımsızlar
dediği guruplar için ‘tazminat ilkesini devreye sokarak, daha geniş bir yetkiyle donanmış
ve belli bir bölgede fiili zor tekeline sahip, devlete benzer bir yapının ahlaki anlamda kabul
edilebilir olduğu görüşünü ileri sürer. Eğer bu devletsi yapı, doğru bir şekilde yani,
bireylerin haklarını ihlal etmeyen bir süreç sonucunda ortaya çıkarsa ahlaki anlamda meşru
olduğuna dair açıklamaları içerir. Bu yapının, koruma, adalet ve savunma dışında hiçbir
zor kullanma gücü yoktur.
Nozick, eserinde ileri sürdüğü minimal devletin, bireylerin haklarını ihlal etmeden ortaya
çıktığını gösterme çabalarına rağmen, bu yapıdan bazılarının tatmin olmayabileceklerini,
minimal devleti dayanaksız ve zayıf olarak görmeye devam edeceklerini ifade ederek,
böyle bir devletin ortaya çıkışından hala yeterince tatmin olmayan bireyler için başka bir
yol daha denemeye karar verir ve ikinci bir model üzerine odaklanır. “Tatmin olmayanlara
göre sağlamlık, devlet (onu birlikte oluşturan bireyler) ve ona (ve onlara) bağlı olarak doğa
durumunda kalan bir birey arasındaki haklardaki bir miktar asimetriden ibaret olacaktır.
Ayrıca, sağlam bir devletin savunma fonksiyonlarından daha güçlü ve daha büyük bir
meşru hareket sahası olacaktır. Doğa durumundan minimal devletin doğuşu ile ilgili
hikâyemizi sadece hiç kimsenin haklarını ihlal etmeyen meşru adımlarla modern bir
devlete daha çok benzeyen bir şeye ulaştırmak üzere sürdürmemizin bir yolu var” 13 diye
yazar.
Tatmin olmayan bireyler için Nozick’in kabul edilebilir dediği minimal devletten daha
geniş yetkilerle donatılan ve minimal devlete alternatif bir model olarak tasarlanan bu yapı,
demokratik bir devlettir. Devletin meşru fonksiyonlarının, aslında ekonomik anlamda ne
olması gerektiği ve bu ödeme biçimlerinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili olduğunu ileri
süren Nozick, minimal devletten daha kapsamlısının ortaya çıkışında mülkiyet haklarının
nasıl algılandığına odaklanır. Öncelikle şunu belirtelim ki, Nozick, “(m)ülkiyet ya da
gelirin halkın karakteristiklerine göre belli bir biçimde bölüştürülmesini savunan
(yaklaşıma) ‘örüntülü adalet kuramı’ adını verir. Bu kurama karşı ünlü Wilt Chamberlain’
örneğini verir… Bu örnekle örüntülerin, görünüşte yerine oturan eylemlerce
bozulabileceğini göstermek (ister)…Bir örüntünün korunması için bireysel özgürlüğe
sürekli müdahale edilmesi gerekecektir. Nozick, örüntülü bir adalet kuramının
sorunlarından kaçınmak amacıyla tarihsel bir kurama başvurur. Locke’un kuramından yola
çıkan bu tarihsel kurama göre, bireylerin mülkiyetlerini ahlaken hak etmeleri gerekmez.”14
Nozick’e göre, doğa durumunda iken mülk, başlangıçta elde etme ile ilgili adalet ilkesine
göre, daha sonra da transferle ilgili adalet ilkesine göre, sahip olunan mülkün (ya da
hizmetlerin veya taahhütlerin) takası, hediye verilmesi yolu ile elde edilmektedir. Burada
transfer ilkesinin mülkü koruyucu bir işlevine vurgu yapan Nozick için, mülkiyet hakları
kümesinin kesin sınırı, bireylerin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerle şekillenmektedir.
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Nozick’e göre, başka bireylerin mülkiyet hakları, bir taraftan onların mülkiyetlerini
etkileyen diğer insanların faaliyetlerinden dolayı bu kişilere tazminat ödemek zorunda
kalındığı müddetçe bireyin faaliyetlerinin dışavurumlarını içselleştirir. Diğer taraftan da
bireyin mülkiyet hakları, onun faaliyetleri üzerinde mülkiyet hakları elde edebileceği
şeylerin değerini kendi emeğini katarak arttırdığı müddetçe, bu faaliyetlerinin pozitif
dışavurumlarını içselleştirirler. Bu durumda mülkiyet haklarının sınırları konusunda iki tür
sınır vardır: pozitif ve negatif dışsallıklar. En genel anlamda, kaba ve soyut bir şekilde,
bütün negatif dışsallıkları enternalize eden bir sistemin neye benzeyeceğini göstermeyi
uman Nozick, öncelikle tüm pozitif dışavurumların tam bir içselleştirilmesinin neyi ihtiva
edeceği üzerinde durmaktadır. Ona göre, pozitif dışavurumlar en güçlü haliyle, her bir
bireyin başkalarına yönelik yaptığı faaliyetlerin getirdiği tüm menfaatleri elde etmesini,
sahip olmasını ihtiva edecektir. Bireylerin toplumsal bir işbirliği sonucunda toplumdaki
diğer bireylerin elde ettikleri menfaatlerin hepsine birden sahip olmadığı bir durum,
mülkiyetin, tüm anlamını yitirmesine ve böylece toplumda diğer insanlarla birlikte
yaşamanın getirecek ve tüm menfaatlerini ortadan kalkmasına neden olacaktır.15 Nozick’e
göre, “(i)nsanlar mülkiyeti, bir şeye sahip olmak olarak değil de teorik olarak ayrılabilir
(belki bir şeyle ilgili) haklara sahip olmak olarak görmektedirler. Mülkiyet hakları bir şeyle
ilgili belirli bir kabul edilebilir seçenekler dizisinin hangisinin gerçekleştirileceğini
belirlemekle ilgili haklar olarak görülmektedir. Kabul edilebilir seçenekler, bir başkasının
manevi sınırını ihlal etmeyen seçeneklerdir... örneği(n)... bir bıçakla ilgili mülkiyet hakkı,
onu bir başkasının göğsüne, arzusu dışında… saplama hakkını ihtiva etmemektedir.
Herhangi bir kişi bir şeyle ilgili başka bir hakka sahip olabilir. Başka bir kişi de aynı şeyle
ilgili başka bir hakka sahip olabilir... Ayrıca, aynı hakka birkaç kişi ortak olarak sahip
olabilirler ve hakkın nasıl uygulanacağını belirlemek için herhangi bir karar yöntemini
kullanabilirler.”16
Mülkiyet hakkının ortaya çıkışı sürecinde “….. piyasanın serbest olarak faaliyet
göstermesi, bazı insanların gönüllü olarak birleşmesi, vs. kişisel yoksulluğu azaltır. Fakat
bunun tam olarak ortadan kaldırılmadığı ya da bazı kişilerin daha fazla mal ve hizmet için
büyük bir istek duyduklarını varsayabiliriz. Arka planda bütün bunlar var iken, minimal bir
devletten daha kapsamlı bir devlet nasıl ortaya çıkabilir?”17 Nozick, daha kapsamlı bir
devlete ihtiyaç duyma ile insanların ekonomik anlamda daha fazla fayda sağlaması
arasında karşılıklı bir ilişkinin varlığına dikkat çeker. Nozick’e göre, daha fazla menfaat
sağlamak için insanların aralarında işbirliği yapmalarının, başlangıçta mülkiyet haklarının
ortaya çıkış sürecini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu süreçte bireylerin
sahip oldukları birtakım haklarını belli bir karşılık alarak satma eğilimleri ortaya çıkar. Bu
sürecin nasıl geliştiğini Nozick’in ifadeleriyle aktaralım:
“Daha fazla para kazanmak isteyen bu insanların bazıları aralarında
işbirliğine gitmek ve hisseleri kendi aralarında satarak parayı arttırmak gibi
fikre kapılırlar. O zamana kadar her bireyin tek başına sahip olduğu hakları
uzun bir farklı haklar listesi haline gelecek şekilde bölerler. Bunlar, hayatını
kazanmak için nasıl bir meslekle uğraşacağına karar verme hakkını, ne tür bir
kıyafet giyeceğini belirleme hakkını, kendisi ile evlenmek isteyenler arasında
kiminle evleneceğini belirleme hakkını, nerede yaşayacağını belirleme hakkını,
marihuana içip içmemeye karar verme hakkını, istediği kitabı okuma hakkını
15

16

17

Karagöz, Yıldız, Robert Nozick’in Felsefesinde Adalet ve Devlet, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sivas 2002, s.237-239.
Nozick, Robert, Anarşi, Devlet ve Ütopya, Çev. Alişan Oktay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul 2000, s.280-281.
Nozick, age, s.282.
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vb. ihtiva eder. Bu insanlar bu geniş haklar yelpazesinin bir kısmını, daha önce
olduğu gibi, kendileri için elde tutmaya devam ederler. Diğerlerini ise piyasaya
çıkarırlar. Kendilerine ait bu özel haklarla ilgili farklı mülkiyet haklarını
satarlar… İlk başta sadece bir şaka veya değişik bir şey olsun diye, insanlar bu
tür hakların bir kısmına sahip olmak için para öderler. Başka bir kişiye,
kendine veya üçüncü bir kişiye ait stoktan gülünç hediyeler vermek bir moda
halini alır. Fakat bu geçici moda yavaş yavaş etkisini yitirmeden önce diğer
insanlar daha ciddi olasılıkları görürler. Kendilerine ait olup da başkalarına
gerçekten fayda ve menfaat sağlayabilecek haklarını satmayı teklif ederler…
Belki de hiçbir insan kendini köleliğe düşecek şekilde satmaz ya da belki de
koruyucu birimler bu tür sözleşmeleri zorlamaz. Ne tür olursa olsun, sadece
birkaç tam anlamıyla köle bulunmaktadır. Bu tür hakları satan hemen hemen
herkes, toplam yekünün mülkiyete belli bir sınır getireceği bir oranda satış
yapar. Başkalarının ellerine geçen haklara bir takım sınırlamalar geleceğinden,
tam anlamıyla köle durumuna düşmezler. Fakat birçok insan kendilerine ait
özel haklarını satışa çıkarır ve bu hakların hepsini birden başka bir kişi veya
küçük grup satın alır. Bu nedenle, her ne kadar mülkiyet sahiplerinin
yetkilenmelerinde bir takım sınırlama(lar) olsa da, bu kişiler hisse sahiplerinin
arzularına bağlı olarak büyük bir baskı altına girerler. Bazı kişilerin diğer
kişiler tarafından bir takım meşru aşamalardan, gönüllü takaslardan ve
adaletsiz olmayan bir başlangıç durumundan sonra bu şekilde büyük bir
egemenlik altına alınması adaletsiz bir şey değildir.” 18
Görüldüğü gibi başlangıçta, hayati öneme sahip olan hakların satışından değil fakat sadece
ikinci dereceden öneme sahip hakların başkalarına satılması söz konusudur. Birçok farklı
nedenden dolayı, diğer insanlar bu hakları talep ederler ya da uygulamak isterler.
Dolayısıyla anormal sayıda hisse alım-satımı başlar ve bu hisseler karşılığında büyük
paralar ödenir. Yukarıda da ifade edildiği üzere alınıp satılabilecek haklar konusunda
vurgu, hiçbir kimsenin haklarını kendilerini köle durumuna düşürecek şekilde
satmayacağına ya da herhangi bir sözleşme yapması için bireyin hiç kimse tarafından
zorlayamayacağı üzerinedir. Nozick, koruyucu birimlerin olduğu durumda, hangi hakların
satın alınabileceği ve koruyucu birimlerin, bireylere, hangi kalıpları empoze edip
edemeyeceklerine dair uzun bir liste belirler. Bu listedeki haklar ise şöyle sıralanabilir:
“Belli hizmetleri kimlerden alabileceklerine karar verme hakkı (mesleki
lisans hakları); hangi ülkelerden mal alacağına karar verme hakkı (ithalatkontrol hakları); LSD, eroin, tütün, calcium cyclamate kullanıp kullanmamaya
karar verme hakkı (uyuşturucu hakları); gelirinin nekadarlık bölümünün kendi
görüşlerinden bağımsız olarak farklı maksatlar doğrultusunda kullanılmasına
karar verme hakkı (vergi hakları); izin verildiği şekliyle ve tarzıyla cinsel bir
yaşam tercih etme hakkı (çarpık cinsel ilişki hakları); kiminle ne zaman kavga
edip, öldürüp öldüremeyeceğine karar verme hakkı (zorunlu askerlik hakları);
takas edebileceği fiyatları belirleme hakkı (maaş-fiyat-kontrol hakları);
kararları kiralamada, ödünç vermede veya satmada hangi gerekçelerin meşru
olduğuna karar verme hakkı (ayrımcılığa karşı koyma hakkı); insanları belli bir
yargı sistemine katılmaya zorlama hakkı (mahkemeye çağrı hakları); daha fazla
ihtiyaç duyanlara transplantasyon için vücut organlarını talep etme hakkı
(fiziksel eşitlik hakkı), vs.”19
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Bu model içerisinde adil bir başlangıcın sonrasında, bireylerin haklarını büyük ölçüde
sattıkları durumlarda, başka bireylerin egemenliği altına girmeleri adaletsizlik olarak
değerlendirilmez. Prosedürel adalet taraftarı Nozick’e göre, burada önemli olan mülkiyetin
başlangıçta adil sayılan süreçler sonucunda elde edilmesidir. Dolayısıyla önemli olan
sonuçta ne olduğu değil, başlangıçta, geçmişte ne olduğudur. Adil bir geçmişe sahip
olunan her mülkü, bireyin tercihine uygun olarak istediği gibi kullanma hakkı vardır.
Adaletsiz olmamasına rağmen, bazıları, bir takım haklarını satmamak konusunda (örneğin,
ilk defa işbirliğine giren kişilerin her bir sermaye ile ilgili şartlara, o sermayenin
hisselerinin belli bir miktarından fazlasına sahip olanlara satılmaması koşulu gibi) bazı
sınırlar getirebilirler. Zaman içinde, başlangıçta bir kişiye ait olan küçük holding şirketleri
(mülk sahiplerinin ekonomik ihtiyaçlarında dolayı hisselerini dağınık bir şekilde satması ya
da birçok insanın, büyük ve oldukça yaygın hisselere sahip olmak için holding
şirketlerindeki hisseleri satın almaları sonucunda) çözülürler. Zaman ilerledikçe, herkes
elindeki hakları satar, fakat bu arada bazıları, oyları etkisiz olmasına ve arada sırada
yaptıkları konuşmaların dikkate alınmamasına rağmen her hakla ilgili bir hisseyi sadece
duygusal nedenlere elinde tutar. Bunda amaç, istediklerinde hissedarlar toplantısına
katılabilmektir. Sonuçta anormal sayıda hisse ve bu hisselerin mülkiyeti dağılır. Bu durum
büyük oranda kaosa ve verimsizliğe neden olur, örneğin bir kişinin saç stiliyle ilgili ya da
diğeri bir kişinin yaşam tarzı ile ilgili, vs. harici determinasyona maruz kalanlar, farklı
kararlar almak için sürekli olarak büyük hissedar toplantıları yapılır. Bazı kişiler
tercihlerini zamanlarının çoğunu hissedar toplantılarına katılarak geçirmekten yana
kullanırken diğerleri başkalarına imzalı vekâlet verirler. Bu arada “Birlik hareketleri”
olarak adlandırılan kullanıldığı çeşitli reform hareketleri devreye girer. Yoğun olarak iki
tür hissedarlar toplantısı yapılır:
1. Bireysel Birleştirici Hissedarlar Toplantısı.
2. Birleşik Hissedarlar Toplantısı.
Birincisinde her defasında bir sorun için olmak üzere herhangi bir kişinin sahip
olduğu herhangi bir hakla ilgili herhangi bir sermaye hissesine sahip olan tüm hissedarlar
bir araya gelip oy kullanırlar. Bu birliktelik verimliliği arttırır. Ancak insanlar, her bir
sorun için sadece o sorun için gerekli koşullara ve bilgiye sahip olanlar oy kullanabilir.
İkincisinde ise, (örneğin, her bir kişi için peşi sıra oyların verildiği uyuşturucu oturumları
gibi) herhangi birine ait belli bir hakla ilgili hisseleri ellerinde bulunduran kişiler bir araya
gelip oy kullanırlar. Bütün bu birleşmelerde insanlar, hisselerini satmaya ve bu arada her
çeşitten bir hisseyi elinde tutmaya çalışırlar ve bunu da bir şey söyleme hakkına sahip
olmak için yaptıklarını ifade ederler. Bu süreç hem imkânsız derecede karmaşık hem de
aşırı zaman alır. Dolayısıyla insanlar satış yapmaya çalıştıkça her bir hissenin fiyatı büyük
oranda düşer ve bu durum diğer insanların ellerinde olmayan farklı türden hisseleri satın
almasına neden olur ve satın alınan bu hisseler, beysbol kartları ile değiş-tokuş edilerek,
tam bir koleksiyon oluşturulmaya çalışılır. Bütün bu olanların yanı sıra çocuklar da,
gelecekteki hissedar rollerine alışmaları için toplanmaya teşvik edilirler. Hisselerin büyük
oranda dağılması bir kişinin başka bir kişi veya küçük bir grubun egemenliği altına
girmesine büyük oranda son verir. Herkes, hemen hemen herkes hakkında karar
vermektedir. Bir bireyin üzerinde başkalarının elde tuttuğu yetkilerin kapsamı
küçülmemiştir. Sadece elinde tutanlar değişmiştir. Kendi modelini hâlâ daha çok zaman
tüketici ve hantal bir sistem olarak gören Nozick’e göre, bunun çaresi büyük bir birleşik
oturumdur. Her taraftan birçok insan bir araya gelir hisse alışverişi yaparlar ve heyecanlı
bir üç günün sonunda, her kişinin, kendisi de dâhil olmak üzere her bir başka kişi
üzerindeki her bir hak için tam olarak bir hissesi olur. Böylece artık herkes için her şey
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hakkında karar verilen, her bireyin kendisinin kullandığı ya da vekâlet verdiği tek bir oya
sahip olduğu sadece bir toplantı yapılabilir. Her bireyi tek tek ele almak yerine, herkes için
genel kararlar verilir. Başlangıçta her kişi üç yılda bir yapılan hissedarlar toplantısına
katılıp oylarını kullanabilir: Kendi oyu ve başkasının kendini vekil tayin ettiği oyu. Fakat
katılım çok büyük olur, tartışma çok sıkıcı bir hal alır ve herkes bir şey söylemek ister.
Sonunda, büyük hissedarlar toplantısına sadece 100.000 oy vermeye yetkili olanların
katılmasına karar verilir. Nozick için bu model açısından diğer önemli bir sorun da
çocukların bu sisteme nasıl edileceği sorunudur. Çocukların bu sisteme dâhil edilirken
mülk edinme konusunda Nozick, çocukları sisteme dâhil etme çabaları sırasında transfer
ilkesini büyük bir öneme sahip bir ilke olarak kullanır ve süreç sonunda çocukların sisteme
dâhil edilmesi20 adildir. Sonuçta her hisse sahibinin bir oya sahip olduğu oturmuş bir
sistem ortaya çıkar. Bu son derece kuvvetli bir bağdır. İnsanlar ayrılamaz şekilde
birbirlerine bağlandıklarını anladıklarında kardeşlik hisleri ortaya çıkar ve her bir eşit hisse
sahibi diğer kişinin ağabeyi pozisyonuna gelir. Diyebiliriz ki, tıpkı doğa durumundan bir
devletin nasıl ortaya çıktığını gösterirken var olduğunu ileri sürdüğü gibi, böyle bir
sistemde de ‘bağımsızlara’ benzeyen bir grup bulunmaktadır. Nozick’e göre, çok sık
olmamakla birlikte, azda olsa Büyük Şirket Hisseleri’ni kabul etmeyi ve hissedarlar birliği
Üyelik Belgesi’ni imzalamayı reddeden bazı hoşnutsuz kişiler çıkabilir. Bu kişiler,
Birbirlerine Bağlılık Bildirgesi’ne imzalarını atmayı reddederek sistemin bir parçası olmak
istemediklerini ve kendilerine ait bir parçayı sisteme vermeyi reddettiklerini ifade ederler.
Bu hoşnutsuz gruptan bazıları, şirketin parçalanmasını isteyecek kadar ileri giderler. Bu
durumda Yönetim Kurulu’ndaki bazı hisse sahiplerinin onların bir yere kapatılması
talepleri gündeme gelir. Fakat gençler böyle bir işbirliğine girmezler, ayrıca zaten kurula
bunu yapma hakkını da vermemişlerdir. Diğer taraftan bazı kurul üyeleri gençlerin
(bağımsızlara benzeyen gruptan olan gençler), şirketin koruması altında yaşamayı tercih
ederek şirket tarafından sağlanan menfaatlerini kabul ettikleri ve şirkete zımni bir şekilde
ortak olmayı zaten kabul etmiş olduklarını düşündükleri için ilave bir eyleme gerek
20

Nozick’in, hisselerin çocuklara geçme aşamasını nasıl tasvir ettiğini kendi sözleriyle aktaralım: Bu
sistemde, “Önemli bir problem de buna çocukların nasıl dahil edileceğidir. Büyük Şirket Hissesi, değerli
ve hazine gibi saklanan bir edinçtir. Bu olmadan kişi izole olmuş, hissesiz ve diğerleri üzerinde gücü
olmayan bir birey haline gelir. Çocuklar için anne ve babalarının ölümünü beklemek ve böylece hisseleri
almak onları yetişkin hayatlarının çoğunda hissesiz bırakır. Ve her ailede iki çocuk yoktur. Hisseler
küçüklere verilemez. Kiminki verilebilir? Diğerleri kendi hisselerini satın alırken Büyük Şirket
Hisseleri’ni elden çıkarmak hakça mıdır? Böylece genç insanların hissedarlar birliğine girmelerini
sağlamak için bölünme devreye sokulur. Bir önceki üç yılda bir yapılan hissedarlar toplantısından bu
yana m sayıda hissedar ölmüştür ve n sayıda kişi uygun yaşa gelmiştir. m sayıda hisse Yönetim Kurulu’na
geri döner ve tedavülden kalkar. Geriye kalan tasfiye edilmemiş s sayıdaki hisse, her biri için (s + n) / s
olarak bölünür. Burada elde edilen kesirler birleştirilir ve n sayıda yeni hisse elde edilir. Bu hisseler yeni
katılan gençlere paylaştırılır. Bu hisseler onlara bedava olarak değil de (adaletsizlik olur) şirkete
katılmalarının ve ellerindeki sermaye hisselerini tümünü şirkete devretmelerinin karşılığı olarak verilir.
Ellerindeki sermaye hisselerine karşılık her biri Büyük Şirket Hissesi elde eder ve hissedarlar birliğinin
bir üyesi olur: Şirketle ilgili ortak karar verme hakkının bir hissedarı ve diğer bir kişinin de kısmi sahibi.
Eski sermaye hissesinin her biri bölünme durumundadır, çünkü birliğe katılan yeni insanların akın akın
gelmesi her bir sermaye hissesinin daha fazla kişide bir hisse haline gelmesi anlamına gelir. Böylece
insanların katılması ve stokun bölünmesi birbirlerini mazur gösterir. İnsanlar takası tamamıyla eşit bir
ticaret olarak görürler. Takastan önce bir insanın kendinde tam bir hissesi varken diğer kişide kısmi bir
hissesi bile yoktur. s + n - 1 sayıda diğer bireylerle beraber her birey, s + n sayıda hisseye ortak olur ve
bu hisselerin her birini Yönetim Kurulu’na devreder. Bu takas sonucunda toplumdaki diğer s + n -1
sayıdaki kişi içinde 1 / s + n’nci hisseyi ve kendindeki aynı hisseyi elde eder. Böylece, her biri,
toplumdaki s + n sayıda hisseye sahip olur. Bu kişinin elindeki hisselerin sayısıyla, her bir hissenin temsil
ettiği bir kişideki mülkiyetin kesrini çarptığımızda, I’ya eşit olan (s + n) (1 / s + n)’yi elde ederiz. Takas
sonucunda elde ettiği şey, Yönetim Kurulu’na devrettiği şeyin tam karşılığı olan bir tam mülkiyettir.
İnsanlar, “herkes herkese sahip olduğunda, hiç kimse hiç kimseye sahip olmaz” demekte ve böyle
düşünmektedir.” Nozick, age, s.285-286.
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kalmadığı görüşündedirler. Fakat bu görüş destek bulmaz. Kurul üyeleri tarafından
tartışılan yeni bir görüş ise, bütün çocuklar anne-babaları tarafından meydana getirildiğine
göre, anne-babaları onlara sahiptir, bu nedenle kurulun, anne-baba üzerindeki mülkiyet
hisseleri çocukları üzerinde de mülkiyet hisselerine sahip olmalarına neden olur. Bu yeni
bir bakış açısı olmakla birlikte, bu hassas yapıyı zedeleyebilir.21
Kısaca bu hassas yapı içerisinde “(b)azıları, itaatsiz insanların şirketin dışında kalmasına
fakat arazi içinde bulunmasına izin verilmesini önermektedir... Fakat diğerleri bunun
büyük oranda kaos yaratacağını söyleyerek yanıt verirler ve bu aynı zamanda şirket
sisteminin altını oyar. Çünkü diğerleri de hissedarlar birliğinden istifa etmeye teşvik
edilebilirler. O zaman kim kalır? Sadece kendilerini en az savunabilenler. Ve peki onlara
kim göz kulak olacaktır? Ve o ayrılanlar başlarının çaresine nasıl bakacaklardır? Evrensel
hissedarlık olmadan ve tüm insanlar birbirlerine yardım etmeye zorlanmadan bu kadar
büyük bir kardeşlik ortaya çıkar mı? Tarihsel deneyimlerine dayanarak hemen herkes, her
bireyin başkalarının hayatları üzerinde söz söyleme hakkına sahip olduğu bu sistemin
hayal edilebilecek en iyi ve en adil sistem olduğu görüşündedir. Onların sosyal
kuramcıları, onların demoktesis sisteminin insanların insanlar tarafından ve insanlar için
mülkiyetinin en yüksek sosyal yaşam biçimi olduğu ve dünyadan silinmesine izin
verilmemesi gerektiği konusunda hemfikirdirler.”22
Nozick’in modelinin en önemli özelliği özel mülkiyeti en yüksek yaşam biçimi olarak kabul
etmesidir. Ayrıca insanların hayatları üzerinde söz söyleyebilen, bireyleri daha doğrusu
şirket dışında kalan gençleri bile koruyabilecek kadar geniş bir yetki alanına sahiptir.
Böyle bir sistemin, minimal devletten daha kapsamlı bir devlet isteyen bireylerin isteklerini
yerine getiren bir yaklaşım olduğu da ortadadır.23
Nozick şöyle der: “Bu hikâyeyi süslerken, sonunda, vatandaşları üzerinde geniş ve
görkemli etkileri olan modern bir devlet olarak algılanan bir sisteme ulaşmış olduk.
Gerçekten de, demokratik devlete ulaştık. Hiçbirine itiraz edilmeyecek bir dizi bireysel
adımla hiç kimsenin haklarını pervasızca ihlal etmeden, böyle bir devletin minimal bir
devletten nasıl doğacağı ile ilgili varsayımsal yaklaşımımız, bizi bu devletin temel
doğasına ve onun kişiler arasındaki temel ilişki moduna odaklanmak ve üzerinde
düşünmek için daha iyi bir duruma getirmiştir. Buna değmiştir.”24
Nozick’in Demoktesis adını verdiği bu sistem, bireylerin haklarını ihlal etmeden ortaya
çıkabilecek en geniş kapsamlı devlet olma özelliğini taşımaktadır. Demoktesis, Locke’ta
var olduğunu bildiğimiz bir toplum sözleşmesi fikrinden değil, tamamen toplumun ve
kurumların görünmez el süreciyle belli bir evrim sonucunda kendiliğinden ortaya çıkan bir
model olarak tasarlanmıştır. Bu sistem, Nozick’e göre, kabul edilebilir demokratik bir
yapıdır. Nozick’in kendiliğinden oluşan böyle bir kültürel ve ekonomik bir alt yapıyı tasvir
etmesinin “...modernliğe geçiş, siyasal düzeyde, ‘demokrasiye geçiş’…”25 anlamına
geldiğini vurgulamak gerekir. Nozick’in özellikle modern bir devlet olarak gördüğü bu
modelin, belli bir tarihsel bir süreci konu aldığını başka bir deyişle, bir yaşanmışlığa denk
düştüğünü ve Batı toplumunun aydınlanma yüzyılından bu yana geçirmiş olduğu evrelere
benzer bir dönüşümü ima ettiğini görebiliriz. Bu bağlamda Demoktesis modelinin, bireysel
özgürlükle uyumlu, ekonomik, kültürel ve siyasal özellikler gösteren modern topluma denk
düşen özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri şöyle sıralamak mümkündür: Ekonomide
21
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Nozick, age, s.290.
Karagöz, age, s.255.
Nozick, age, s.290.
Köker, Levent, Demokrasi Üzerine Yazılar, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 1992, s.152.

18

serbest piyasacı (liberal-kapitalist), kültürde, insanın bir ‘birey’ olarak diğerleriyle eşit
olduğunu kabul eden ve bireysel farklılıklara müsamaha gösteren bir normlar sistemine
sahip olması, siyasal alanda sınırsız düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin güvence
altına alındığı, temsili-demokratik bir toplumdur. Aynı zamanda Batı dünyasının ideal bir
model (demokratik toplum) olarak değerlendirilmesinde en dikkat çeken nitelikleri
arasında, ileri derecede sanayileşmiş, kapitalist, siyasal toplum (devlet) ile her biri özerk
olan bireylerin toplamını ifade eden (toplum) sivil toplum ayrılığına dayanan
kurumsallaşmış, çoğulcu bir yapı oluşunu sayabiliriz.26 Sistemin en önemli özelliği olarak
ortaya çıkan “(ç)oğulculuk, kamu politikalarının değerlendirilmesiyle ilgili ahlaki ve siyasi
bir ilkedir. Bunun özünde, insani iyiler veya değerlerin çok sayıda oldukları ve bunlar
arasında herhangi bir anlayışla hiyerarşi kurmanın imkânsız olduğu düşüncesi yatmaktadır.
Başka bir anlatımla, ahlaki ilkelerin tek bir üstün ilke altında mertebelendirilmesi, böyle bir
ilkeye indirgenmeleri mümkün değildir.”27
Öyleyse çeşitli insani iyilerin hepsinin değerli olduğunu ve farklı varlık biçimlerinin eşit
saygıyı hak ettikleri fikrine dayanan çoğulculuk anlayışının, demokrasinin temeli olduğu
için Nozick’in kendi anlayışına en yakın olan demokratik bir yönetime ulaşmış olmayı
memnun edici bulduğunu söyleyebiliriz. Her şeyden önce demokratik bir yapı içerisinde
insanlar, birçok farklı amacı izleyebilir ve yine de birbirini anlayabilme, birbirine sempati
duyabilme yeteneğine sahip olabilir ve tamamıyla rasyonel davranabilir. Demokrasi,
çoğulculuk anlayışının gereği olarak toplumdaki bütün farklı hayat tarzları aynı derecede
meşru sayıldığı, buna göre muamele edildiği ve bütün olarak farklılıkları kamusal bir
erdeme dönüştürüldüğü bir yönetim biçimi olarak kabul görür. Demokratik yapı içerisinde
öteki hayat tarzlarını saygıya değer bulmak, farklılıklarımızı bir kazanıma dönüştürmek
anlamına gelir. Bu kazanım, her şeyden önce fikrimizi değiştirmeye hazır olmada geniş bir
isteklilik ve beceri gerektirir. Bunun bir sonucu olarak da tüm insanların inanç ve
düşüncelerinin değerli olduğunu kabul etmek ve başkalarının bireysel tercihlerine saygı
duymak gereği siyasal (anayasal-hukuki) düzenlemelerin de temeli olmalıdır. Bu siyasal
sürecin en önemli sonucu, doğrudan doğruya demokrasinin alanına giren, farklı kimliklerin
bir ‘diyalog’ sürecine girmelerine ve bir ‘ortaklık alanı’ veya kamusal alan yaratmaların
imkân veren mekanizmaların geliştirilmesiyle ilgilidir. Demokratik bir yönetim hem sivil
özgürlüklerin anayasallaştırılmasını hem de siyasal katılmayı mümkün kılacak anayasal
düzenlemelerin yapılmasını gerektirir. Bununla beraber gerçek anlamda bir diyalog sürecin
ancak bireysel aktörler arasında söz konusu olabileceği de belirtilmelidir. Bireysel aktörler
bu sürece elbette kendi kimlikleriyle katılacak, dolayısıyla özgür tercihe bağlı kolektif
kimlikler de bu süreçte temsil edilmiş olacaklardır. Böyle olması normaldir, çünkü -ister
bireysel olarak seçilmiş isterse içine doğulmuş olsun- kimlik bireyin dışında bir şey
değildir, o bireysel tercih ve/veya onayların bir toplamı olarak bireyin kendisidir.”28
Öyle görülüyor ki, bireysel özgürlüğe büyük bir önem veren Nozick’in de demokratik bir
devleti kabul edilebilecek bir yapı olarak görmesinin altında yatan neden, bu bireylere
haklarını ve özgürlüklerini tanıyan ve herkesi bir kimlik olarak gören bir sistem olmasıdır.
Tarihsel olarak adil bir geçmişe sahip olan bu sistem, Nozick’e göre, insanların haklarını
ihlal etmeyen bir süreç sonucunda ortaya çıkmıştır. Demokratik bir devlet, başlangıçta
belirlenen varsayımsal durumların hiçbirisi hak ihlali doğurmadığı için adil bir geçmişe
sahiptir. Öte yandan Nozick, bu sistemin dışında, adil olmayan kökenlere sahip farklı
hikâyelerin olabileceği ihtimalini de göz ardı etmez. Adil olmadığını ifade ettiği dokuz ayrı
26
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ihtimalin varlığına işaret eder.29 Adalet anlayışının tarihsel olduğunu gördüğümüz Nozick,
minimal bir devletten daha kapsamlı bir devletin ortaya çıkışı sürecinde farazi geçmişlere
büyük bir önem vermektedir. Çünkü minimal devletten daha kapsamlı olan demokratik bir
devlet, geçmişinde bireylerin rızasına dayanan herhangi bir sözleşmenin ürünü olmayan ve
minimal devletten daha kapsamlı bir devletin kurumsal özelliklerini yansıtan kabul
edilebilir meşru bir yapıdır. Başka bir deyişle, insanların tercih edebilecekleri bazı
koordineli eylemlerin, hakları herhangi bir şekilde ihlal etmeden nasıl belli sonuçları
gerçekleştirebileceğini gösterme yeteneğine sahip bir devlettir. Bu sistem, “minimal
devletten daha kapsamlı bir devlet analoğu, ancak toplumdaki hemen herkes minimal
devletten daha büyük devlet idealine bağlanırsa, onun getirdiği ilave sınırlamaları kabul
ederse, boykotu etkileyecek kişisel kazanca direnirse ve amacı gerçekleştirmek için
ilişkilerini sürekli ve tutarlı bir şekilde belli bir kalıp içinde tutarsa gerçekleşir. Ancak, her
bireyin katılıp katılmama tercihini muhafaza ettiği bir minimal devletten kapsamlı devlet
analoğu meşrudur; ancak tarif edildiği şekilde ortaya çıkarsa.”30
Daha da önemlisi “(b)ireylerin rızasını gerektirmeyen adil bir süreç sonucu ortaya çıkan bir
yapı, onların haklarına sınırlamalar getirmeyeceği ya da sahip olmadıkları hakları ortaya
çıkarmayacağı için, konu haklar olduğu zaman, manevi yan sınırlamaların belirlediği
bireysel hakların başlangıç noktasına daha yakın olacaktır; bu nedenle, onun haklar yapısı
adil olarak görülecektir. Asıl geçmişlerindeki adaletsizlik sabit tutulduğunda, manevi yan
sınırlamalardan dolayı bireylerin sahip olduğu haklara daha yakın olan kurumsal yapılar,
daha uzak olan kurumsal yapılardan daha adil olacaktır. Sadece bireysel hakları ihtiva eden
bir kurumsal yapı adil olmayan bir şekilde ortaya çıkabilirse, kişi ona, ondan ortaya çıkan
başka bir kurumsal yapıya dönüşse de, dönüşmesine izin verse de (belli konum ve edinç
adaletsizliklerini düzelterek) bağlı kalmak isteyecektir. Öte yandan, bir kurumsal yapı,
manevi yan sınırlamalarda ihtiva edilen bireysel haklardan saparsa, kişi onun faaliyetine
29
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devam etmesine izin vermek istemeyecektir; farazi bir adil geçmiş sonucu ortaya çıkmış
olsa da. Çünkü haklarla ilgili mevcut sınırlamalar, onun sonucunda ortaya çıkacak şeyi
büyük oranda etkileyecek ve belki de mevcut sınırlamalara bile rıza gösterilmeyecektir.
Bireysel haklarla ilgili durumun yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir.”31
Diyebiliriz ki, bu düzenin meşruiyeti, temelde, negatif özgürlük anlayışına uygun olarak
bireylerin, böyle bir düzene katılmaya zorlanmamasına, bireyin gönüllü-iradi tercihleri
sonucunda ortaya çıkmasına kısaca haklarla ilgili yan sınırlamalar getirmesine
dayanmaktadır. Bu yaklaşım, Nozick’in neden böyle bir farazi geçmişle başladığını da
anlaşılır kılmaktadır. Çünkü farazi geçmişler, bir toplumun kurumsal yapısı ile ilgili
mevcut yargımızı etkilemektedir. Dolayısıyla Nozick için, “(e)ğer mevcut bir toplum adil
olan bir geçmişle ortaya çıkmışsa, bu toplum adil bir toplumdur. Eğer mevcut bir toplumun
geçmişi adil değilse ve bu toplumun yapısını ortaya koyan hiçbir farazi adil geçmiş yok
ise, bu yapı adil değildir. Fakat daha karmaşık durumlar da ortaya konabilir. Örneğin, bir
toplumun geçmişi adil olmayabilir, fakat onun mevcut yapısını ortaya çıkaran farazi adil
bir geçmiş olabilir. Eğer farazi adil geçmiş asıl geçmişe ‘yakın’ ise ve onun adaletsizlikleri
toplumun teşkilinde önemli bir rol oynamamışsa, bu yapı adil bir yapı olarak
nitelendirilir.”32
Öyleyse model için şu tespitleri yapmak mümkündür: Model içerisinde herhangi bir
bireyin haklarını ihlal eden herhangi bir aşama ya da başkalarının fayda sağlaması uğruna,
diğer bireylerin herhangi bir karar alması mümkün değildir. Model, adil bir tarihsel
geçmişe sahip olması nedeniyle adil bir yapıdır. Model, adil bir süreç sonucunda görünmez
bir el vasıtasıyla ortaya çıkmış ve birey haklarına büyük bir önem vererek, hak ihlallerine
karşı bir takım ahlaki sınırlamalar getirdiği için adil bir sistemdir. Son olarak bu model,
bireylerin haklarını ihlal edecek herhangi bir anlaşma sürecine dayanmadığı için de adildir.
Demoktesis sisteminin ikili tabiatının olduğuna dikkat çeken Nozick şöyle diyor:
“Bir ütopya çerçevesi vardır ve çerçevenin içinde belli topluluklar
bulunmaktadır. Ortaya çıkacak toplulukla ilgili belli bir tanım vermemiş
olmam, bunun önemsiz, daha az önemli ve ilgi çekici olmamasından değildir.
Bu nasıl olabilir ki? Biz belli topluluklar içinde yaşıyoruz. Kişinin ideal ve iyi
bir toplumla ilgili emperyalist olmayan vizyonunun ortaya konacağı ve
gerçekleştirilebileceği yer burasıdır. Çerçevenin esas fonksiyonu bize bu
olanağı sağlamasıdır. Belli arzulanan özelliklere sahip belli toplulukları
yaratmaya zorlayan ve canlandıran bu tür vizyonları yok ise, çerçeve yaşamdan
yoksun demektir. Birçok farklı insanın vizyonları ile birleştiğinde, çerçeve,
bizim tüm olası dünyalar içinde en iyisine ulaşmamızı sağlar.”33
Nozick, tüm ütopyalar için bir çerçeve olarak sunulan ütopyayı, insanların içinde yaşamayı
isteyebileceği en iyi dünya olarak tasvir eder, ancak bu ütopyanın tam bir tanımını
vermekten kaçınır. O, öteki ütopya yazarlarının ortaya koyduğu kurgulayıcı tavrın aksine,
istenilen pozisyonun, içinde herkesin yaşadığı ve gönüllülüğe dayalı ütopyacı denemelere
olanak tanıyan ve tüm gelişmeleri için gerekli ortamı sağlayan böyle bir topluluğu, detaylı
olarak ve önceden planlamayı reddetmektedir. Çünkü bu çerçeve, özgür bir toplumun
özelliklerini taşımakta ve kendiliğinden hiçbir kurgulama olmadan ortaya çıkmaktadır. İşte
bu yaklaşımın ütopyacı mı, yoksa anti-ütopyacı mı? Olduğu şeklindeki bu soruya yanıt
bulmakta zorlandığını söyleyen Nozick, çerçevenin her pozisyonunun erdemlerini ve
avantajlarını ya da kusur ve yanlışlarını en iyi açıklayan vasıtanın filtreleme sürecinin yani,
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bireylerin tercihlerinin oluşturacağını ve tüm bu soruları açıklığa kavuşturacağını
düşünür.34 Nozick’e göre, iktisadi liberalizm en basit anlamıyla iktisadi hayatta serbestlik,
rasyonellik, fırsat eşitliği ve serbest yarışma esaslarına dayanan bir sistem anlayışı olarak
tanımlanabilecek olan bu “çerçevenin işleyişinde, liberteryen vizyonda insanların bulduğu
erdemlerin bir çoğu ve kusurların çok azı bulunmaktadır. Zira her ne kadar topluluklar
arasında tercihte bulunmada büyük bir özgürlük var ise de, bir topluluk liberteryen
zeminlerde mazur görülemeyecek sınırlamalara sahip olabilir; yani, merkezi bir devlet
organı tarafından empoze edildiğinde liberteryenlerin tepki göstereceği sınırlamalar.
Örneğin, insanların yaşamlarına yapılan korumacı müdahale, topluluk içinde basılan
kitaplara getirilen kısıtlamalar cinsel davranış çeşitlerine getirilen sınırlamalar, vb. Fakat
bu, özgür bir toplumda insanların, hükümetin yasal olarak kendilerine empoze
edemeyeceği çeşitli sınırlamaları kabul edebileceklerinin başka bir ifade şeklinden başka
bir şey değildir. Her ne kadar çerçeve liberteryen ve laissez faire de olsa içindeki bireysel
toplulukların böyle olmasına gerek yoktur ve belki de içindeki hiçbir topluluk böyle olmayı
tercih etmeyecektir. Bu nedenle, çerçevenin özelliklerinin bireysel topluluklar üzerinde de
hakim olmasına gerek yoktur. Bu laisses faire sistemde, izin verilmesine rağmen gerçekten
işlev gören hiçbir kapitalist kurumun ortaya çıkmama ihtimali de vardır; ya da bazı
topluluklarda olacak ve diğerlerinde olmayacak ya da bazı topluluklarda bazıları olacak
vs.”35
Tüm buraya kadar olan açıklamaların sonucunda diyebiliriz ki Nozick’in bakış açısından
tüm ütopyalar için sunulan bu ‘çerçevenin’, diğer ütopya tanımlarına kıyasla iki avantajı
bulunmaktadır: “Öncelikle, kendi vizyonu ne olursa olsun, gelecekteki her bir noktadaki
hemen hemen her ütopyacı için kabul edilebilir olacaktır ve ikinci olarak, her ne kadar
herhangi bir ütopya vizyonunun gerçekleşmesi veya evrensel başarısını garanti etmese de,
hemen hemen tüm ütopya vizyonlarının gerçekleşmesi ile de uyum içindedir. Bizim
çerçevemizin iyi insanlardan oluşan bir toplum için uygun bir çerçeve olduğunu her
ütopyacı kabul edecektir. Çünkü, ütopyacıya göre, iyi insanlar eğer kendisi kadar rasyonel
iseler ve bu nedenle onun mükemmelliğini aynı derecede görebiliyorlarsa, onun
desteklediği kalıbın içinde yaşamayı gönüllü olarak tercih edeceklerdir.”36
Değerlendirme ve Sonuç
Diyebiliriz ki, insanlar, çoğu zaman toplumun istendiği kadar iyi olamayacağı
inancındadırlar. Bununla birlikte, insanlar, şu anda olduğu gibi mücadelelere ve acılara asla
dayanmak zorunda kalmayacakları, her zaman daha mutlu oldukları mükemmel olan
yönetişim rejiminin düşlemlerine de sahiptirler. Her şeyin mutlak uyuma sahip olduğu
böyle bir dünyaya Ütopya denir. Robert Nozick, kitabında minimal devletten daha
kapsamlı yetkilerle donatılmış demokratik bir yönetime benzeyen Demoktesis adını verdiği
ütopik bir hükümet modelini önermektedir. Yukarıda uzun uzun ortaya koymaya
çalıştığımız Demoktesis modeli, rasyonel bir insanın sahip olabileceği tüm olası özelliklere
ve haklara sahip olduğu mükemmel bir dünyayı temsil eder.37
Nozick’in tasvir ettiği bu sürecin, doğrudan demokrasiden temsili demokrasiye geçiş
aşamalarına benzediği bir gerçektir. Bu sistemde herkes diğer bir kişi ile aynı haklara
sahiptir. Dolayısıyla böyle bir sistem içinde bir bireyin, başka bir birey üzerinde otorite
kurma hakkı yoktur. Çünkü herkes aynı konumdadır. Transfer ilkesi sonucunda mülk
edinme hakkını elde eden bireylerin, aynı zamanda karar verme ve tercih yapma hakkı da
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doğmaktadır. Öyleyse Nozick’in tasvir ettiği bu modelde, bireylerin durumuyla ilgili şu
tespitleri yapabiliriz: Öncelikle, birey başka bir bireyin bir tirandan ziyade tamamen
kendisiyle aynı olduğuna ve aynı konumda bulunduğuna inanır ve hisseler tek bir kişinin
elinde toplanmadığı için de hiç kimse bu durumu bir dominasyon durumu olarak görmez.
Kararlar, herkes tarafından eşit olarak alınır ki, bu durum keyfi düzenlemelerin de önünü
kesecektir. Öte yandan sistemde herkesin eşit olduğu ve eşit söz söyleme hakkı olduğu ve
yine her bireyin, başkalarının akıllıca yönetme çabalarından menfaat elde ettiği düşünülür.
Bilindiği gibi, “(l)iberallere göre, demokrasinin meşruiyeti halk iradesine dayanmasından
çok, farklı görüş ve kanaatlerin barış içinde bir arada yaşamasına imkân veren bir siyasi
yönetim biçimi olmasından ve siyasi yönetimlerin barışçıl yöntemlerle değiştirilmesine
izin vermesinden kaynaklanır. Ancak bu yeterli değildir. Siyasi yönetimin ‘iyi’ olması da
gereklidir. Demokrasi, demokratik yöntemlerle işbaşına gelen yönetimlerin peşinen iyi
olduğunu kabul etmek durumundadır. Hâlbuki liberalizm bunun ille de böyle olmasının
gerekmediğini düşünür... Liberal düşüncede iyi yönetim, birbirleriyle iç içe geçmiş iki
özelliğe sahiptir: İlki hukuk devleti veya kişilerin değil kuralların egemenliği, ikincisi ise
yönetimin sınırlı olmasıdır.”38
Hükümetin üstün gücünün halka verildiği bir yönetişim sistemi olan demokraside 39 iktidar,
ya doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla uygulanmaktadır ve bu temsilciler, belirli bir süre
için yapılan özgür ve adil seçimlerdeki insanlar tarafından özgürce ve isteyerek
seçilmektedir. Antik Yunanda başladığına ve sonrasında Roma, Avrupa, Kuzey ve Güney
Amerika gibi diğer ülkelere yayıldığına inanılan demokrasi, Avrupa aydınlanma çağındaki
ideolojilerin etkisiyle canlanmış ve gelişmiştir. Aydınlanma hareketleri, öncelikle akıl ve
ifade özgürlüğünü teşvik etmek suretiyle mutlak otoritenin devlete ve kiliseye ait olduğu
şeklindeki düşünceyi, korkuyu ve inancı sonlandırmayı amaçlamıştı. Bu hareketin modern
demokrasiyi şekillendirmede büyük etkisi vardı.40 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde,
demokrasi büyük ölçüde gelişti ve dünyadaki ülkelerin çoğu demokratik yönetimler
altındaydı. Her şeyden önce insanlara, konuşma, düşünce ve inanç özgürlüğü sağlayan, iyi
yönetişim ve kitle iletişim araçlarını özgürleştiren demokrasi, insanlara, kendilerini
yönetecek hükümetleri kurma ve onları birbirleriyle ilişkilerinde yönlendirecek ahlaki
yasalar koyma yetkisi de vermişti. Parlamento veya temsilciler meclisinde çoğunluğun
desteğiyle örneğin, azınlık haklarının korunmakta olduğunu gösteren politikaların
yürürlüğe konulduğunu ve yasaların çıkarıldığını görmek hala mümkündür. Bu bağlamda
modern demokrasi, herkesi yönetişimde temsil edilmiş hissettirmeyi amaçlayan bir
yapıdır.41 Belirli insanların çıkarlarını temsil etmeleri için atanan toplum mensupları
tarafından, toplumdaki herkesin hissedeceği ve takdir edilebileceği şeffaf bir yönetişim için
kurallar getirilmiştir. Demokrasi, temsilcilerin seçilmesi, bireylerin yönetime aktif katılımı,
insan haklarının korunması ve savunulması ve tüm vatandaşlara eşit olarak uygulanan bir
hukukun üstünlüğü gibi temel ilkeler temelinde anlaşılan politik bir sistem olan demokrasi,
aynı zamanda topluluk üyelerinin karşılıklı olarak bir arada bulunmasını destekleyen, iyi
ve ahlaki değerleri teşvik etmeyi amaçlayan bir yapıdır. Bu yapıda, toplumun münferit
üyelerinin haklarını yok edebilecek her türlü yolsuzluğu ve yozlaşmış davranışları
cezalandırmak için her zaman uygulanan kurallar vardır. Her şeyden önce bu yapı
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içerisinde kişinin gücü ve pozisyonu, kendisi için belirlenmiş kurallara ve düzenlemelere
aykırı davranması hususunda bir mazeret teşkil etmez.42
Bilindiği gibi 20. Yüzyılın en etkin düşünürlerinden biri olan John Rawls, adalet
felsefesine genel bir bakış sunmayı ve sosyal adaleti korumak ve her bir vatandaş için
özgürlüğü sürdürmek için tasarlanan yapıları vermeyi amaçlayan bir Adalet Teorisi (1971)
geliştirmiştir.43 Rawls, adalet üzerine kurulacak bir devlet yaklaşımını ana hatlarıyla
belirtmiş ve genel anlamda kamuoyuna fırsatlar ve olanaklar sunma konusunda adaletin
gerekliliğini savunmuştu.44 Robert Nozick, Anarşi, Devlet ve Ütopya’yı (1974) kitabında
Rawls’ın sosyal adalet kavramına meydan okudu. Devletin uyguladığı eşitlikçi önlemlerin,
toplumdaki sadece dezavantajlı ve baskı grupları gibi toplumun belli kesimlerinin yararına
olacağını işaret eder. Doğal adaleti savunan Nozick, adaletin, ahlaki haklara dayandırılması
ve bunun, toplumdaki serbest ve karşılıklı kaynak değişiminin ve işgücünün sonucu olması
gerektiğini belirtti. Her bir kişiyi bir amaç olarak gören Kantçı ilkelere uygun olarak, her
şeyin sonunda, ortak bir yaşamı oluşturacak insanların, tüm kaynaklarını istedikleri ve
hissettikleri şekilde kullanma hakkına sahip olduklarını ileri sürdü.45
Nozick’in önerdiği ve minimal devletten sonra kabul edilebilecek en kapsamlı modern
demokrasinin temel özellikleri dikkate alınarak tasarlanmış demoktesis sistemi,
sosyal sınıf veya statülerine bakılmaksızın, devletteki her bireyin haklarını ve
özgürlüklerini korumaya çalışan bir hükümet şekli olarak karşımıza çıkar.46 Bu hükümette
devlet, vatandaşlarını hırsızlık, kötülük, sahtecilik ve diğer tüm kötü muamelelerden polis
ve silahlı kuvvetleri kullanarak korur. Hükümet, aynı zamanda, her bir insanın adalet
yönetiminden de sorumludur. Adaleti koruma ve idare etmekten başka her şey, dini
örgütler ve diğer özel kurumlar tarafından gerçekleştirilir.47
Böyle bir devletin, bir kimsenin tüketme, yeme-içme veya sigara içme gibi bir madde
tüketimini düzenleyen herhangi bir gücü olmayacaktır. Bu, vatandaşların haklarının ihlali
anlamına gelecektir, çünkü her bireyin kendi hakları ve özgürlüğü vardır ve herkes kendi
bedenleri ile nasıl istiyorsa öyle ilgilenme hakkına sahiptir, çünkü bedenlerinin mülkiyeti
onlara aittir. Hükümet, ayrıca basında herhangi bir güce sahip olamayacak ve halk
tarafından okunacak yayınları kontrol edemeyecektir, zira bu, kullanıcı tarafından en iyi
düşünülecek şekilde mülkiyet edinme ve kullanma haklarına da müdahale anlamına
gelecektir. Bu modelde, devlet, vatandaşlarının planlarını ve kararlarını arzu ettikleri gibi
en iyi şekilde kullanmalarını engellemekten kaçınacak, kamu eğitimi ve zorunlu sosyal
sigorta hizmetlerinin kurulması ve yönetilmesi konusunda yetkileri kısıtlı olacaktır.
Devletin ekonomik yaşamı kontrolü (örneğin, rant ve asgari ücret düzenlemesi, işsizlik
fonu ve konut tesisleri vs.) uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Minimal bir
devlet fikrini haklı çıkararak, felsefî inanç ve öneri olan anarşizmi reddeden Nozick’in
önerisinde, işlevleri büyük ölçüde azalmış bir hükümet vardır.48
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Diyebiliriz ki, en azından, beklenen yönetim biçiminin asgari bir devletin olması
gerektiğini, bunun ötesinde başka hiçbir yönetişimin gerekçelendirilemeyeceğini savunan
Nozick için, kabul edilebilecek en kapsamlı yapı, demokratik devlettir. O, aynı zamanda,
asgari devlete daha fazla güç katan, halkın ekonomik faaliyetlerini düzenleyebildiği,
kaynakları ve serveti tüm vatandaşlarına eşit olarak dağıtabilen, eğitim ve sağlık hizmetleri
gibi sosyal hizmetleri idare edebilen mevcut liberalizm ve sosyalizm biçimlerine de karşı
çıkar. Liberter Nozick’in önerisine göre, asgari devlet sadece vatandaşlarını koruma ve
adaleti yönetme gücüne sahip olacaktı49 Bu durumda onun fikri, Rawls'ın toplumun
dezavantajlı üyelerinin, en istikrarlı seviyelere ulaşmalarını sağlayacak elde edebilecekleri
gerekli yetkilere sahip olması hususunda, hükümetin, yeniden dağıtıcı fonksiyonunu
savunan yaklaşımıyla çelişmekteydi. Bu yetkilerin vatandaşların hak ve özgürlüklerine
uygun olması gerektiğini ileri süren Nozick, bu argümanların gerçek bir dayanağı
olmadığını, ancak dağıtım adaleti hakkında yanlış bir düşünceye dayandığını söylüyordu.50
Nozick, devletin, eğitim, sağlık ve refah gibi diğer sosyal olanaklar, ulusal savunma, polis
koruması ve adaletin idaresi gibi tüm yetkilerinin, hükümetin rolünü sınırlayan, dini
kurumlar, hayır kurumları ve diğer özel kuruluşlar tarafından devralınması gerektiğine
ilişkin liberterizmin politik felsefesini desteklemekteydi. Toplumdaki liberteryum önerisi,
hükümetin toplumdaki kirlilik ve yoksulluk gibi sorunlarla başa çıkma çabalarının boş
olduğunu kanıtlamış ve bu nedenle de ekonomik ve diğer hususlar nedeniyle piyasa
rekabetini gerektirmiştir. Nozick, ahlaki nedenlerden ötürü liberterizmi savunmaktaydı.
Çünkü liberterizmin topluma sağlayacağı yararlar ne olursa olsun, onun en büyük yararı,
her bireyin haklarına ve özgürlüklerine saygı duymasıydı. Nozick, her şeyden önce her
insanın, toplumdaki belli bir kesimin yararı uğruna bir araç olarak kullanılmamasını talep
eden temel ahlaki ilkeyi izler. Nozick, bu sayede her bir bireyin, sadece bir araç değil aynı
zamanda onurlu, saygınlıkla muamele görüyor olduğu ve onların özgür iradesine saygı
duyulduğu bir rejim için mücadele ediyordu. O, insanları, kendilerini istedikleri gibi
yönetebilecekleri öz-sahipler olarak tanımlar. Her bir insanın, kendisinin sahibi olması,
özgürce yararlanacakları belirli haklara ve özgürlüklere sahip olması anlamına geliyordu.
Dolayısıyla devlet, diğer insanların eylemlerinin, bir bireyin kötü muamele görmesine ve
bu hakların ihlal edilmesine yöneldiği durumlarda, bu hakların, ahlaki yan sınırlamalar
getirdiğini bilerek hareket etmelidir. Çünkü bir insanın kendisine ve onu koruyan haklara
sahip olması, başkalarının, o kişinin hayatını veya mülkiyetini çalmak ya da uzaklaştırmak,
onu öldürmek ya da ona zarar vermekten ahlaki olarak sınırlandırılabileceğini ima eder.
Ayrıca bir bireyi kaçırmak, asil bir nedenden dolayı olsa bile bir kişinin organlarını başka
bir kişinin vücuduna zorla yerleştirmek, ahlaki anlamda yanlıştır. Zira tüm bunlar bir
kişinin iradesinin dışında bir zorlamayla karşı karşıya kaldığına ve mülkünün hırsızlığı
olduğuna işaret eder. Birinin tam olarak kendisinin sahibi olması, korku ya da sindirme ile
hareket etmediği ve kendi özgür iradesiyle karar verdiği müddetçe ona, kendi bedeni
üzerinde kontrol sağlama konusunda tam yetki verir. 51
Nozick'e göre, “gece bekçisi” devlet vizyonu, o dönemde uygulanmakta olan adalet
teorilerindeki varyasyonlara bağlı olarak toplumdaki azınlıkların haklarının dâhil edildiği
bir sistemle tam olarak uyumludur. Bu vizyonda, hiçbir insan kapitalist veya sosyalist
olmaya zorlanamazdı. Ancak eşitlikçilik teorisi altında sosyalist bir toplum kurmayı
arzulayan herhangi bir insan, bunu yapmak için tüm özgürlüğe sahip olacak ama hiç kimse
asla kendi özgür iradesi dışında katılmaya zorlanmayacaktı. İdeal bir toplum ve hükümet
vizyonu ve fikrinin tam olarak gerçekleştirilip hayata geçirilebilmesi için herkes, her
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toplum ve topluluk aynı özgürlükten ayrıcalıklar kazanacaktı. Nozick, bu şekilde
tasarlanan “gece bekçisi” devleti anlayışının “Ütopya için bir çerçeve” oluşturulacağına
inanıyordu.52
Nozick, modelde vergilendirmenin “yasallaştırılmış hırsızlık” olduğunu ve hükümetin
kendi vatandaşlarından dolaylı olarak çaldığını işaret ediyordu. Toplumsal adalet adına var
olan eşitlikçi düzenlerin ve önlemlerin, sosyal adalet adına uygulanan politikaların,
insanların zenginliklerini soyduğuna dikkat çekiyordu. Nozick daha sonra, vergilemenin,
hükümetin, üstlendiği çeşitli programları desteklemek adına fonlar sağlamak için vergi
almasının haksızlığına işaret ederek, belirli bir ülkenin, vatandaşlarından para toplayarak
gelir elde etmesinin gayri meşru bir yol olduğunu belirliyordu. Çünkü vergi, vergi
yükümlülüğü, insanları zorla çalıştırmanın bir biçimidir. Bir ülkedeki her vatandaşın,
belirli bir vatandaşın ödediği vergilerle finanse edilen sosyal yardım, refah ve altyapıdan
yararlanma hakkının olması, bu hizmetlerin diğer yararlanıcılarının kısmen bu vatandaşın
emeğine bağlı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla bu, modern bir kölelik olarak
anlaşılacaktır. Böylece ülkedeki her yurttaş, her bireyin tam olarak kendi kendisinin sahibi
olması ve iş gücünün nasıl kullanılması gerektiğine dair kararlar alması gerçeğine aykırı
olarak, bireysel vatandaşın kısmi bir sahibi haline gelir. Çağdaş demokrasinin, halkı
köleleştirdiği anlaşıldığından, koruma ve idare, yönetim ve yönetişimin çoğu zaman
yetersiz ve verimsiz olduğu göz önüne alındığında, ahlaksız ve çözülemez olarak
tanımlanabilir.53
Diyebiliriz ki, Nozick’in tüm ütopyalar için bir çerçeve olarak tasarladığı ve demoktesis
yani, minimal devletten sonra kabul edilebilir bir yapı olarak gördüğü modern demokrasiye
ilişkin olarak, toplumun sorunsuz bir şekilde yürüyeceğine dair yaygın bir kabul vardır.
Ancak demokrasinin güçlü yanları olduğu kadar zayıf tarafları da bulunmaktadır.
Yüzyılımızda dünyadaki birçok ülkede, diktatörlük yönetimi, küllerinden doğdu ve dünya
çapında köklü devletlerarasında yer almaya başladı. Çağdaş demokrasi, örneğin, çıkarlarını
temsil edecek liderleri seçecek halkın iradesine göre hareket eder. Demokratik sistemlerde
insanlara hiçbir lider empoze edilmez, ancak insanlara arzularına göre liderleri seçme gücü
verilir. Ne var ki, seçme hakkının genelleşmesi, seçimden beklenen yararı her zaman
sağlamadığı da bir gerçektir. Demokrasinin insanlara kendi favori ve en uygun liderlerini
seçme gücünü vermesine rağmen, önderin seçimi konusunun kötü işlediği de bir gerçektir.
Siyasal kariyerin çekiciliğinin zayıflığı, toplumda ve ekonomide yönetim işinin daha fazla
kazanç sağlıyor olması, liyakatli çok az kişinin siyasal görevlere talip olmasının önemli bir
nedenidir. Dolayısıyla her zaman yozlaşmış ve bir ölçüde adaletsiz bir sistemle
sonuçlanma olasılığı yüksektir. Burada asıl sorun demokrasinin yapısal bozukluklarıdır.
Orta düzeyde yöneticilerin seçilmesinin en önemli nedenleri arasında, siyasal sorunları ve
adayları uzmanca değerlendirmek konusunda seçmenin yetersizliği, kararların aceleyle
verilmesi, demokrasi vasıtasıyla güçlenen kıskançlık, herkesin arzu edilen iyiye
ulaşamayacağı için dedikodunun artması sayılabilir. Daha da önemlisi, görev sürelerinin
kısalığı ve görevde bulunanların yeniden seçilmeme ihtimali, seçilmiş olanların keyfi
davranışlarına ve sık sık yöneticilerin değişmesi istikrarsızlığa neden olur. Tocqueville’in
de işaret ettiği gibi, demokratik sistemler yiyiciliğe ve rezilliklere karşı korunmuş değildir.
Bu sistemde rasyonel bir varlık kabul edilen insanlara verilen hak ve özgürlükler (örneğin
kendi liderlerini seçmek vs.) ve pozisyonları, insanların daha kibirli olmasında ve
yozlaşmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu durumda demokraside asıl rahatsızlık verici
olan şey, yaygın özgürlük değil, tiranlığa karşı teminatın zayıflığıdır. Toplumdaki
çoğunluğun kendi kararlarını alabileceği gerçeği, her zaman haklı olduklarını garanti
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etmez. Çoğunluk, iktidarı her zaman kötü kullanmayabilir. Fakat çoğunluğun iktidarı,
yanlış kullanma riski her zaman vardır ve iyi kullanılması şayet çoğunluğun iktidarına
karşı güvenceler, kurumların içine yerleştirilmemişse sadece tesadüfîdir. Aşırı iktidarın
kullanımı durumunda “çoğunluğun despotizmi” zulüm ve hatta azınlığın fiziki olarak
ortadan kaldırılması sonucunu doğurur.54
Demokratik bir sistemde, herkese, kendi tercihleri dışında hiçbir platformda var olmaya
zorlanamayacaklarına ve hem toplumdaki hem de etkili insanlarla aynı yasa ve hükümlere
tabi tutulduğu için, her birinin diğerinin haklarına saygı gösterileceğine inanılmaktadır.
Toplumda kötü, ahlaksızlık olarak kabul edilen herhangi bir şeyi cezalandırmak için,
toplumdaki iyi, adalet ve eşitliğin teşvik edilmesine yönelik her şeyle birlikte uygun
önlemler alınmıştır. Bununla birlikte, demokrasinin varlığı, toplumdaki suç ve yolsuzluğun
önlenmesi konusunda çok da başarılı olmuş görünmüyor. Toplumda her bireyin haklarını
ve özgürlüğünü korumaya yönelik yasalar olmasına rağmen, insanlar her zaman bu
kurallara aykırı davranmak ve bir başka kişiye zarar vermek içgüdüsünü kendi içlerinde
her zaman buldukları da bir gerçektir.55 Daha da kötüsü, bu insanların bir kısmı herhangi
bir cezaya maruz kalmaksızın adaletten kaçmak için bir yol bulurken, başkaları
yargılanmaz bile. Toplumdaki zengin ve nüfuzlu insanlar genellikle kuralları kendi
lehlerine çevirmek için yollar bulurlar ve kendini gıda zincirinin en altında bulan yoksullar,
çoğunlukla adaletsizlik uygulamalarının kurbanıdır. Yoksul ve orta sınıftaki kişiler, seçme
haklarını kullanarak, seçilmiş yöneticileri, kendi gelişmelerini sağlayacak uygun kurallar
koymaya ikna etmiş olmalarına rağmen, genellikle liderlerin seçiminde bir araç haline
gelirler. Dahası insanların haklarının ihlal edilmesi pahasına gerçekleşen, genel halkın
çıkarlarına hizmet etmek için seçilen yöneticilerin, konumlarını, genellikle kendi
çıkarlarına hizmet etmek ve aileleri için büyük zenginliklere sahip olmak için kullandıkları
görülebilir. Dolayısıyla modern yönetişimin olduğu dünyanın birçok ülkesinde demokrasi
ve adaletin el ele gittiğini kanıtlayacak hiçbir kanıt yoktur.56
Öte yandan çağdaş demokrasi, özel ve devlet olanaklarının kurulmasına izin vermiştir.
Hükümetin vatandaşlarına hizmet etmek için açtığı okulların yanı sıra vatandaşlara da
kendi okullarını kurma hakkı verilmiştir. Özel kurumlar ve devlet tarafından yönetilen
sağlık kurumları, sigorta hizmetleri ve diğer sosyal olanaklar da bulunmaktadır. Bir birey,
istediği hizmetlerden herhangi birini takip etme konusunda daima özgürdür ve yalnızca
devlete ait merkezlerden hizmet almak için zorunlu değildir. İnsanlara seçtikleri herhangi
bir dini organizasyona katılma özgürlüğünün de verilmiş olduğu demokratik bir sistemde,
herkes inanç ve inancının gereği ibadetlerinin gereğini yerine getirebilirler.57
Yukarıda da gördüğümüz gibi Nozick’in tasarladığı çerçeve, insanların hak ve özgürlükleri
üzerine formüle edilmişti. Onun modeli ve bugün yaşanmakta olan demokrasi türü
arasındaki temel farklılıklardan biri, modelinin esas olarak, bireyin kendi kendine sahip
olmasını yani, kendi mülkiyetini diğer her şeyin üstüne koymasıdır. Bununla birlikte
çağdaş demokrasi, kişinin devlete ait olduğuna işaret eder ve bu nedenle kendi hayatını
dilediği gibi kendi kuralları ile yaşamaya çalışan herhangi biri, mahkemede yargılanır ve
kurallara göre suçlanır.58
Nozick’in, modelinde yine vergiyi “yasal hırsızlık” olarak tasvir ettiğini biliyoruz. Ancak
unutulmaması gereken şey, modern demokratik bir devletin vatandaşlarına hizmet
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sunumunda görevlerini yerine getirebilmesi için vergilendirmeni gerekli ve zorunlu
olduğudur. Bireyler olarak, tüm hizmetlerimizin sağlanması konusunda özel sektöre bağlı
kalamayız ve bu durum devletin cephesinde yer alır. Vergilendirme mümkün olan her
şekilde benimsenmelidir. Herkesin geliri kesintiye uğradığı ve herkes vergi ödediği için,
hiç kimsenin emeğinin başkaları tarafından ihlal edildiği duygusunu yaşadığını ve
insanların bu duygudan zevk aldığını düşünmek yersizdir. Çünkü demokratik bir yapıda
herkes, devlet hizmetlerine erişirken diğer insanların emeğinden faydalanmaktadır.59 Bazı
durumlarda, hükümetler, insanlar aldıkları bazı hizmetler için aşırı veya fazla ücret talep
ederler. Bunun nedeni, hükümetin vatandaşların hizmet sunumunda taleplerini karşılamaya
çalıştığı ve halkın taleplerini karşılamak için yeterli paraya sahip olduğundan emin olmak
için mümkün olan her şeyi yapmasıdır. Ancak vergilendirme sırasında, hükümetin
insanların rızası olmadan bazı mallara vergilerini gizlice empoze etmesiyle köleliğe
dönüştüğü de gözlerden kaçmaz.
Sonuçta diyebiliriz ki, demokratik hükümet, halkın kendi kendisini yönettiği, halkın
devletidir ve bu yüzden her şey halkın çıkarları doğrultusunda yapılmalıdır. Bu açıdan
bakıldığında Nozick’in modelinin, içinde demokratik bir yapıya ilişkin hakikatin bazı
unsurlarını taşımakta olduğunu söyleyebiliriz. O, tasarladığı demoktesis modeliyle,
vatandaşlara hayatları boyunca hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesi için onlara kendi
hayatları ve bedenleri üzerinde mutlak bir kontrol sahibi olmaları gerektiğini güçlü bir
şekilde savunmaktaydı.60 Yine de Nozick’in kendisinin de itiraf ettiği gibi, modelin hala
gözden geçirilmesi suretiyle, elde edilmesi gereken ilk sonuçları bulmak ve mevcut
demokratik sistemlere dâhil edilip edilemeyeceğini görmek gerekir.
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“Yuban” Fiilinin Etimolojisi Tarihi ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Kullanılan Biçimi
ve Anlamları Üzerine

Dr. Öğretim Üyesi Sabina ABİD61
Özet
İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan araç sözdür. Sözsüz iletişim kurulamaz. Sözler
iletişimi sağlayan araç olmanın yanı sıra, bir dilin kelime hazinesini de zenginleştirir. Türk
halkları ortak iletişimi sağlayabilecek birçok sözlere sahiptir. Tarihi Türk lehçelerinde ve
bugün hemen her Türk lehçesinin sözlüğünde görülebilecek yuban fiili de böyle
sözlerdendir. Türk halklarının ortak kelime hazinesinin ürünü olan yuban fiili en eski Türk
yazıtlarından beri kullanılan bir fiildir. Türkler farklı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen
kullandıkları kelimeler bakımından ortaklık göstermiştir. Yuban fiili Çağdaş Türk
lehçelerinin birçoğunda kullanılmaktadır. Azerbaycan, Kırgız, Kazak, Karakalpak, Karaim,
Nogay, Uygur, Karaçay-Malkar, Altay, Hakas Türkçelerinin sözlüklerinde yer almaktadır.
Yuban fiili hem anlamı hem biçimi bakımından Türk lehçelerinde çeşitlilik göstermektedir.
Yuban fiilinin fonetik özellikleri bakımından Çağdaş Türk lehçeleri arasında farklılıklar
görülebilir. Çalışmada yuban fiilinin Tarihi lehçelere ait metinlerde ve Çağdaş Türk
lehçelerinde kullanılan biçimi ve anlamları üzerinde durulmuştur. Yuban fiilinin
etimolojisiyle ilgili ileri sürülen çeşitli görüşler ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yuban fiili, etimoloji, Tarihi ve Çağdaş Türk lehçeleri, biçim, anlam.
Giriş
1. Yuban Fiilinin Kökeni
Hareket kavramıyla bağlı olan bu fillin özelliği hareketin belli zaman çevresinde
aksamasını ifade eder. Aslında Yuban fiili geçişsiz fiil olup yönelme halinde kullanılan
dolaylı tümleci talep eder. İşe yubanmak, eve, okula yubanmak; Hareketin zaman içinde
hareket tarzını ifadesine göre yuban fiili Azerbaycan Türkçesinde kullanılan telesmek
fiilinin karşıt anlamlısı ve türemiş fiil olan Azerbaycan Türkçesindeki gecikmek fiilinin
eşanlamlısı gibi kabul edilmektedir. Yuban fiiline -dır ve -t ekleri getirilerek yalnız geçişli
fiile dönüşmektedir. Örneğin: Yubandırmak, yubatmak (Bağırov 1971: 110).
Sevortyan yuban fiilini dört biçimde ve dört anlamda açıklamıştır: 1. yuvan, 2. yuvat, 3.
yuvun 4. yuvut biçimleri ve 1. avunmak, eğlenmek, 2. avutmak, eğlendirmek; 3. avunmak,
teselli bulmak; 4. teselli etmek, acımak anlamlarını vermiştir. Sevortyan yuban fiilinin
etimolojisini şöyle açıklamaktadır: yuva fiil köküne dönüşlü -n ve ettirgen - t eklerinin
getirilmesiyle yuvan yuvat fiilleri ortaya çıkmıştır. Bundan başka Kumukçadaki fiilden
isim yapma ekinden oluşmuş olan yıbav, yıba-v eğlence anlamındaki bu kelimeler de yuva
fiilinden ortaya çıkmıştır. Karaimcede kullanılan yuvun yuvut fiilleri kökün yuv uşeklinde ele alınıp yeniden değerlendirilmesini esas veriyor ve her iki fiil kökü
karşılaştırılarak yuv a- yuv+u şeklinde ayrıştığını gösteriyor (Sevortyan: 240). Yuvarlak
ünlüler sıkça kendinden sonra gelen dudak ünsüzünün etkisiyle büzüşür ve bundan dolayı
yuv /yub için ilk fiil kökünün yov ve yob hatta yoğ olduğu düşünülebilir. Yoğ Moğol yazı
dilinde kullanılan zoy (bak less 1066), eşanlamlısı zoyuy yiyecek, gida; zevk, hoşnutluk,
gezme (less 1067), zuwa türkçedeki zubatın kıyaslanması zogag şeklinde açıklanmasını G
Ramsted öne sürmüştür. M. Rasanen de Tükçedeki türeme fiil olan jubanın moğol
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kaynaklarından ortaya çıktığını öne sürmüştür. Moğolcadaki zogag Sibiryadaki Türk
lehçelerine iktibas edilmiştir ve bunun yanı sıra bu kelimenin anlamları ve bu kelimeden
türeyen fiiller Türkçedeki yuvan fiiline yakındır-: jook- avunma, mutlu olma; jooktoavutmak, sohbet etmek; jookton -avunmak, eğlenmek; joksın- kendi kendini teselli etmek;
J.Klouson ise yubat fiilinin avıt- avutmak, eğlendirmek anlamları ifade eden fiille
bağlantısı olduğuna dikkat çekerek ikisi arasında bir ilişkinin mümkünlüğünü ileri
sürmüştür (Sevortyan 241).
İbrahim Taş yuban fiilinin kökeniyle ilgili TS’de geçen ve Işkname, SN’de geçen iki
veriden hareketle kelimenin kökeniyle ilgili bilgi vermeye çalışmıştır. Taş’a göre yuvut/yuvıt-sözü yavut fiilinden dönüşmüş olabilir. /v/ ünsüzünün etkisiyle ilk hecedeki /a/ sesi
yuvarlaklaşarak /u/ dönüşmüş olabilir. SN’da geçen yavın/yavun- gözden kaybolmak,
görünmemek, kaybolmak yitmek fiilleriyle görüşünü pekiştiren Taş, bütün bunların
Farsçadaki yava sözüyle bağlantılı olabileceğini açıklar ( Taş, 2009: 151). Üşenmez’e göre
ise bu kelimenin kökenini Farsça’ya bağlamak kanıtlayan bir veri bulunmadığı için güç bir
ihtimaldir (2014: 764). İbrahim Taş IN ve SN’de geçen örnekleri TS’den daha farklı anlam
vererek silmek, yok etmek şekli ve kelime içindeki ünlü değişimiyle yovut-/yovıt- ve yoyıt
okuyarak bunu da ET ve DLT’deki “yod- silmek, yok etmek” (Clauson 1972:855) (yod-:
krş. DLT “yod- silmek” EAT yoyul-/yoyul-ay) fiiliyle birleştirmiştir. EAT’de geçen /u/ lu
örnekleri /o/ lu biçimde okuyarak /v/ seslerini de /y/ye çevirmiştir. Üşenmez ise Taş’ın bu
düşüncesine bir ünlü ve ünsüz değişiminin bilimsel yorumdan başka bir zorlama ve
semantik bir bağ yakalama çabasından başka bir şey olmayacağından dolayı katılmaz.
Zaten İbrahim Taş’ın kendisi de yoy- ve yoyul fiilinin /u/ lu biçiminin mümkün
olmayacağını gösterir ( 2009: 151-152).
Kaşgarlı Mahmut bu fiilin asıl anlamının hile yapmak olduğu ve yubal- /yuban- çekinmek,
bırakmak ve yubat gibi farklı biçimlerinin de bulunduğunu göstererek fiilin esasen OğuzKıpçak dillerine ait bir kelime olduğunu açıklamıştır (DLT IV: 807). Yuban fiilinin
etimolojisi ve esas kökü Azerbaycan ve diğer Türk lehçelerinde bağımsız olarak
kullanılmayan Yuba fiilidir. Bu fiile getirilen -n ve -t ekleri ise tür (çatı) özelliklerini ifade
etmektedir (Bağırov, 1971: 110). -an, -en, -in ekinin basit fiile getirilerek oluşturduğu
anlam Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde çok kullanılmasa da cümle içinde böyle bir şeklin
kullanılması mümkündür. M. Kaşgarlı bu eklerin getirilerek ifade ettiği anlamları tasnif
ederek 4 gruba ayırmıştır: Birinci olarak başkasının yardımı olmadan bir işin görülmesidir.
Aslında bu iş yapılmamaktadır. Kaşgarlı'nın verdiği örnekler şöyledir: Ol eve barındı ﺑﺮﻧﺪﻯ
( ﺍﻞ ﺍﺜﻘﺎO eve gitmese de, giden gibi göründü). İkinci olarak bu ekin fiile getirilmesi yoluyla
yine başkasının yardımı olmadan işin gerçekleşeceğini ifade eder (Bağırov 1971: 94). Bu
anlamıyla kullanıldığında ise kendi kendine kelimeleri getirilmektedir. M. Kaşkarlı'nın bu
anlam için verdiği örnek şöyledir: al tarığ- tarın-da  ﺗﺮﻍ ﺗﺮﻧﺪﻯo kendine (kendi için) ekin
ekdi. Fakat Azerbaycan Türkçesi'nin tarihsel gelişme sürecinde ve çağdaş edebi dilde bu
biçimiyle karşılaşılmamaktadır.
Üçüncü olarak -ın eki ile kullanılan fiilin kendi zamiriyle kullanılması zorunlu değildir. M.
Kaşgarlı'nın verdiği örneğe göre işge bagın ( ﺍﯾﺸﻘﺎ ﺑﺎﺨﻦişe bakın), suvke kirin ( ﺴﺜﻘﺎ ﻛﺮﻦsuya
girin) örnekleri şekil bakımından emir kipinin II. çoğul ekiyle aynıdır ve bu yönüyle -in eki
ne yapım eki olarak ne de çatı eki olmayıp çekim eki olarak kendini göstermektedir. Fakat
M. Kaşgarlı'nın bu şekillerle ilgili yaptığı yorumlar ve örneklerden görülüyor ki yazarın
devrinde dönüşlülük çatısıyla edilgen çatı arasında anlam farkı henüz sabitlenmemiştir. M.
Kaşgari'ye göre -l ve -n sesleri birbirinin yerine kullanılabilir. Şöyle ki bitik bitildi ve
bitindi (kitap yazıldı) her ikisi de aynıdır. Burada gösterilen -l ve -n sesleri edilgen çatının
özelliğidir. (MK.t, II. 187). Dördüncü olarak M. Kaşgari -ın ekiyle kurulan fiilin
yukarıdaki anlamları ifade etmediğini göstererek bağımsız anlam taşıdığını ve sıfat fiil
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anlamıyla kullanıldığını belirtmiştir.  ﺗﺎﯖﺮﯿﻘﺎ ﺗﺜﻧﺪﻯtapındı, Allaha ibadet gıldı, tanrige
sığındı- Allaha sığındı (MK. II,187-188).Mahmut Kaşgari, verdiği örneklerde -ın ekinin bir
grup fiillere getirilerek yapım eki görevini taşıdığını ve öznenin yaptığı hareketin kendine
doğru olmayıp ikinci bir objeye doğru yöneldiğini ifade ederek geçişsiz fiile dönüştüğünü
göstermiştir (Bağırov 1971: 95).
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken bilgisi Sözlüğü'nde yubat biçimi ve
geciktirmek bekletmek anlamıyla gösterilmiştir (Gülensoy, 2011: 1169).
Tarama Sözlüğünde yuvan biçimi müteselli olmak, gönül rahat etmek, avunmak;
yuvatmak- parçalamak, ufaltmak anlamıyla gösterilmiştir (4738-4739).
Anam haber verdi, vardum süci küplerin yuvattım (Yüz Hadis Tercümesi XIV.68,
Erzurumlu Darir).
Drevnetyurkskiy Slovar (Tarihi Türkçe Sözlük'te) juba-ihmal etmek, önem vermemek,
sakınmak, atlatmak, kurtulmak; yubayu iş- atlatılması gereken iş; er isiy yubadı- adam işi
ihmal etti.
yubal (edilgen biçim)- yuba'dan; iş yubaldı- iş ihmal edildi.
yuban (dönüşlü biçim)- yuba'dan; er istin yubandı- adam iş yapmaktan kaçındı.
yubat (ettirgen biçim)- yuba'dan; yaptırmamak, vazgeçtirmek, kaçmaya mecbur etmek (iş);
ol isiy yubattı- o iş yaptırılmadı (1969: 277).
2.Tarihi Lehçelerde Yuban Fiili
Yuban fiili ilk kez Eski Türkçe dönemine ait metin olan Tonyukuk yazıtında yobal biçimi
ve kapanmak, seddolunmak anlamıyla geçmiştir (26: I, 108).
yobalu intimiz-Güçlükle aşağı indik.
Eski Uygur Türkçesi sözlükte bu fiil tespit edilmedi.
Karahanlı Türkçesi ve dönemine ait metinlerde:
Karahanlı Türkçesi Sözlükte: yuba- ihmal etmek, yüzüstü bırakmak, üstüne düşmemek
Yubagu- üzerinde durulmayan, yapılmaması gereken;
Yubal-ihmal edilmek, yüzüstü bırakılmak, üzerinde durulmamak;
Yuban–çekinmek, bırakmak;
Yubat-savsaklatmak, hile yapmak, al etmek;
Yubıla-aldatmak, hile yapmak, al etmek (Ünlü 2013: 1020-1021).
Divanü Lugatit Türk'te yuba- ihmal etmek, yüzüstü bırakmak, üstüne düşmemek (III, 8618).
yubal-ihmal edilmek, yüzüstü bırakılmak, üzerinde durulmamak (III,76-28).
yuban-çekinmek, bırakmak (III, 83-6).
yubat-savsaklatmak, savsaklamayı emretmek.
Kutadgu Bilig’de yobat- savsaklamak, ihmal ettirmek (3866).
Harezm Türkçesi ve dönemine ait metinlerde:
Harezm Türkçesi Sözlükte: yupan (1)- çekinmek, korkmak
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Yupan (2)- kendisini teskin etmek
Yupula- kandırmak, aldatmak hile yapmak ( Ünlü 2012: 699).
 ﻴﻮﭙﺎﻧﻤﺎﻕ-yupanmak teselli bulmak, avunmak, sevinmek, oyalanmak anlamıyla Harezmi'nin
Muhabbetname'sinde geçmektedir (1961: 214). Gehi Rüstem yupanur rezm içinde ﯾﻮﭘﺎﻧﻮﺮ
ﮐﮭﻰ ﺮﺳﺗﻡ ﺮﺯﻡ ﺍﯾﭽﯾﻧﺩ
74 (
Kutb'un Husrev ü Şirininde yupan biçimiyle ve geç kalmak anlamıyla
görülmektedir (Hacıeminoğlu 2000: 237).

geçtiği

Ḫaber angladı ḫusravdın perişȃn kim ol korkup atasındın yupanmış (XXVI 965)
Eski Anadolu Türkçesi ve dönemine ait metinlerde:
Eski Anadolu Türkçesi Sözlük’te yuvanmak biçimi 1. Avunmak, teselli bulmak; 2.
Tembellik etmek, ağırdan almak anlamlarıyla geçmektedir (2011: 798). Üşenmez’e göre
yuvan-/yuvut-yuvıt sözü taranılan Eski Anadolu Türkçesi metinlerinden birkaçında
geçmektedir. Kelimenin Oğuzca olmasından dolayı Doğu Türkçesi metinlerinde yok
denecek kadar az kullanılmıştır. Bunun yanı sıra kelime yuvut-: gizlenmek Kıpçak
Türkçesi ve Oğuzca’yı temsil eden Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde ender olarak
kullanılmıştır. Aldatmak ve hile yapmak fiilinin bünyesinde mevcut olan bir şeyi, durumu
gizlemek, kapatmak anlamı vardır. Dolayısıyla yuba-/yubat-/yuban-/yubıla-/fiillerindeki /b/
sesleri /v/ ye dönüştürüldüğü zaman EAT eserlerinde geçen yuvan-/yuvut-yuvıt fiillerine
hem fonetik hem de semantik olarak zorlayıcı bir durum çıkmadan ulaşılması mümkündür
(2014: 764).
Yunus Emre'nin eserinde yuban fiili yuvan şeklinde kullanılmıştır (Beydili 2004: 67).
Yola gider başaramaz, yiğitliğe eli varmaz,
Bu nesneleri goyuban yuvanmağa düşdi könül
Kıpçak Türkçesi Sözlük’te yuban biçimi ve ihmal edilmek anlamıyla geçmektedir (2014:
328).
Hoca Mesud ve Süheyl ü Nev- bahar
Yuvut-/yuvıt:-gizlemek, saklamak (4848, 2204).
Şeyhoğlu ve Hurşidname
Yuvın-: kaybolmak, gizlenmek, silinmek 1526, 2038, 3096, 6987, 1517, 4820
Tokınmasun atuñ ayağına taş
kılıcuñdan yuvınmasun yavuz baş (4820)
Ömer bin Mezid-Mecmu’atü’n Neza’ir
Yuvıl-: çıkmak, kaybolmak 323-3
haşmı göñlinden gidermedi çok agladuklarum
seyl-i barandan yuvılmaz nakş kim mermerdedür
yuvundur-: gizlemek, saklamak 62-5
3. Çağdaş Türk Lehçelerinde Yuban fiili
Güney Batı (Oğuz) Grubu Türk Lehçelerinde:
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Yuban fiilinin Çağdaş Türk lehçelerinin bir kısmında hiç kullanılmaması (Türkçe sözlükte
ve Mağazanikde), başka bir kısmında ise Özbek, Kazak, Kırgız, Uygur, Karakalpak
Türkçelerinde tamamen farklı anlam ifade etmesi dikkat çekmektedir. Görüldüğü gibi
Azerbaycan Türkçesinde kullanılan yubanmak fiili, gecikmek anlamında kullanılan
eşanlamlısından ve bu fiilin bulunduğu lehçelerde yubanmak fiilinin anlamına en uygun
olanı gecikmek fiili çeşitli fonetik biçimlerde kullanılmıştır (Bağırov 1971: 110).
Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü'nde yubanmag- gecikmek, bir işe vaktinde başlamamak,
acele etmemek, yubatmag-vaktinde yapmamak, geciktirmek, uzatmak, tehir etmek biçimi
ve anlamlarıyla açıklanmıştır (Altaylı 1994: 1260).
Azerbaycan Türkçesinde yubanTürkiye Türkçesinin yazı dilinde kullanılmayıp halk ağzında da kullanıldığı tespit
edilmemiştir. Gagavuz Türkçesinde ve Türkmen Türkçesinde yuban fiili tespit
edilmemiştir.
Kuzey Batı (Kıpçak) Türk Lehçelerinde:
Kumuk Türkçesinde yıbanmak- teselli olmak, avunmak anlamıyla kullanılmaktadır. Kırgız
Türkçesinde cuban-, Kazak Türkçesinde juban- anlamıyla kullanılmaktadır. KaraçayMalkar Türkçesinde cuban- biçimi ve avunmak anlamıyla kullanılmaktadır.
Kumuk Türkçesi Sözlüğü'nde yıbanmaq- eğlenmek, keyif etmek, cümbüş etmek, keyif
meclisi kurmak, keyif çatmak; yıbandırmaq- şenlendirmek, neşelendirmek, eğlendirmek;
yıbatmaq biçimi ve anlamlarıyla açıklanmıştır (Pekacar 2011: 394).
Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi Sözlüğü'nde juban- avunmak, teselli olmak; jubatavutmak, teselli etmek biçimi ve anlamlarıyla geçmektedir (Koç, Bayniyazov, Başkapan
2012).
Karakalpaksko-Russkiy Slovar'de (1958: 259) juban ve jubat biçimi ve avunmak, teselli
olmak ve avutmak, teselli olmak anlamlarıyla gösterilmiştir.
Yuban fiili Karaçay-Malkar Türkçesinde kelime başında y > c şeklinde değişiklik
göstermiştir. y- sesinin Karaçay Malkar Türkçesinde c- sesine değişmesi kurallı bir
değişmedir (Tavkul 2003: 75). Karaçay-Malkar Türkçesinde Türk kökenli kelimelerde
kelime başı y- j- veya ç' ye dönüşmüştür. Çağdaş yazı dilinde kelime başındaki y- nadir
olarak ve yalnız alınma kelimelerde kullanılmaktadır (Guzeyev 2009: 154). KaraçayMalkar Türkçesi Sözlüğü'nde cuban- eğlenmek, oyalanmak; cubat- eğlendirmek,
oyalamak, teselli etmek biçimi ve anlamlarıyla geçmektedir (Tavkul 2000: 158).
Nogaysko-Russkiy Slovar'de yuban biçimi ve teskin etmek, avunmak, teselli bulmak,
avunmak, eglenmek, cümbüş etmek anlamlarıyla ve ettirgen şekli olan yubat biçimi ve
avutmak, sevindirmek, teselli vermek anlamlarıyla geçmektedir (Baskakov 1963: 443).
Kuzeydoğu Türk Lehçelerinde
Yuban fiili Örnekli Hakasça-Türkçe Sözlük'te çuban- biçimiyle ve ağır davranmak, boş
şeylerle uğraşmak anlamıyla açıklanmıştır (Arıkoğlu 2005: 110). Yuban fiili fonetik
bakımdan Hakasçada değişiklik göstermektedir. Hakas yazı dilinde ve ağızlarında kelime
başı y 'li kelimeler ç 'lidir. Hakascada bir tek Radloff'un Kızıl ağzı için verdiği kelimelerde
y sesi korunmuştur (Killi 1996: 64).
Yuban fiili Altayca-Türkçe Sözlük'te çuba- biçimiyle ve gitmek, birbiri ardına hareket
etmek anlamıyla geçmektedir (Gürsoy Naskali, Duranlı 1999: 78). Altaycada yuban fiili
kelime başında fonetik bakımından y-ç şeklinde değişiklik göstermiştir. Altay Türk Yazı
dilinin Teleüt ağzı üzerine dayandırılması bugün de bu ağzın ses sisteminde yer alan bazı
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seslerin de yazı diline geçmesini sağlamıştır. Radloff'un Sözlüğü'nde Altay ağzı için
verilen kelime başı y sesine uyan kelimeler y 'li iken Teleüt ağzı için hem y, hem d 'li
verilmiştir. Asıl Altay ağzının ünsüz sisteminde d sesi yoktur. Kuzey Altay ağızlarında
zaman zaman d, ç ve y sesine rastlamak mümkündür. Yazı dilinde y ve ç sesine
karşılaşılmaz. Kelime başı ç sesi Güney Altay ağızlarında korunmuştur (Killi 1999: 118).
Güneydoğu Türk Lehçelerinde
Yeni Uygur Türkçesinde yuban biçimi ve anlamıyla kullanılmaktadır. Özbek Türkçesinde
yuban biçimi ve avunmak, teselli etmek anlamıyla kullanılmaktadır. Sarı Uygurcada yovat,
yoat ve yuat biçimleriyle ve utanmak ve utandırmak anlamlarıyla kullanılmaktadır.
Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü'nde yupanmak-avunmak; yupatmak-1.teselli etmek, avutmak
2.Yatıştırmak, teskin etmek. 3. Oyalamak, eğlendirmek biçimi ve anlamlarıyla geçmektedir
(Necipoviç, Kurban 2013: 472).
Yuban fiili Sarı Uygurcada yovat, yoat ve yuat biçimleriyle ve utanmak ve utandırmak
anlamlarıyla geçmektedir (Malov 1957:41). Sarı Uygurcada kelime başı y- fonemi
korunmuştur (Tekin, Ölmez 1995: 64).
Özbekistan Türkçesi- Türkiye Türkçesi, Türkiye Türkçesi- Özbekistan Türkçesi
Sözlüğü'nde yüpanmag-avunmak, teselli etmek, yüpatmag- avutmak, teselli etmek biçimi
ve anlamlarıyla geçmektedir (Yusuf, Tulum 1954: 189).
Sonuç
Yuban fiilinin kök şekli yuba'dır. Yuba fiili bağımsız olarak kullanılmayan bir fiildir.
Yuba- fiiline -n ve -t ekleri getirilerek kalıplaşarak yuban ve yubat biçimini almıştır.
Yuban fiilinin ilk olarak yobal şeklinde Tonyukuk yazıtında geçtiği görülmektedir. Bugün
birçok Türk lehçelerinde çeşitli anlamları ve biçimleriyle yuban fiili kullanılmaktadır.
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EK:1
Yuban fiilinin anlam bakımından aynı olduğu Türk lehçeleri
Özbek Türkçesi
Yeni Uygur Türkçesi

avunmak, teselli olmak

Kazak Türkçesi
Yuban fiilinin anlam bakımından farklılık gösterdiği Türk Lehçeleri
Azerbaycan Türkçesi

gecikmek, bir işe vaktinde
başlamamak, acele etmemek

Kumuk Türkçesi

eğlenmek, keyif etmek,
cümbüş etmek

Karaçay-Malkar Türkçesi
Hakasça

eğlenmek, oyalanmak
ağır davranmak, boş şeylerle
uğraşmak

Altayca
Sarı Uygurca

gitmek, birbiri ardına hareket etm
utanmak, utandırmak
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İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: İlk ve Ortaokulları Öğretmenleri
Üzerine Bir Uygulama Van İli Örneği
Prof. Dr. Reha SAYDAN62
Öğr. Gör. Derya DAVRAN63
Özet
Bu çalışmanın amacı, Van ili ilk ve ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin iş tatmini
ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ankete katılan 490 öğretmenin iş
tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki regresyon analizi ile incelenmiş ve bunun
yanında iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin demografik farklılıklara göre
değişiklik gösterip göstermediği incelenmiştir.
Yapılan analizler sonucu, örgütsel bağlılığın öğretmenlerin iş tatminleri üzerinde olumlu
etkisi olduğu ve örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasında pozitif ilişki olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık
The Relatıonshıp Between Job Satısfactıon And Organızatıonal Commıtment:
A Study On The Elementary And Secondary Teachers: An Applıcatıon Van Cırcle
Abstract
The purpose of this study is to examine the relationship between the primary and
secondary schools teachers' job satisfaction and organizational commitment in the province
of Van. The relationship between job satisfaction and organizational commitment in 490
teachers who joined the survey has been examined by regression analysis. As a result of
the analysis, it has been determined that organizational commitment have a positive impact
on teachers' job satisfaction and I concluded that there was a positive relationship between
organizational commitment and job satisfaction.
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment
Giriş
Çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılığı, verimlilik artışında etkili olması nedeniyle
özellikle eğitim, işletme ve sağlık alanında oldukça ilgi görmektedir. Alan yazında iş
tatmini ve örgütsel bağlılığın birbiri üzerindeki etkisi, pek çok araştırmayla ortaya
konulmuştur. Araştırma sonuçları göstermektedir ki, çalışanın iş tatminindeki artış,
motivasyonu sağlayıp verimlilik ve başarı ile sonuçlanırken; iş tatminsizliği ise bireyde bir
takım psikolojik sorunlar oluşturarak, bireyin kendisine ve bulunduğu örgüte
yabancılaşmasına kadar birtakım olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu olumsuz
sonuçlar, bireyin örgütsel bağlılığını azaltırken; verimliliğini düşürmektedir (Karataş ve
Güleş, 2010: 75)
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Bu nedenle, bütün örgütler kurumsal hedeflere bağlı, örgütüne sadık, kendisini örgütün bir
parçası olarak gören, örgütte çalışmaktan mutlu ve çalışmaya devam etmekte istekli olan,
çalışma ortamında işinin gereklerini ve kendinden beklenenin ne olduğunu açıkça bilen,
kendinden bekleneni verebilen roller üstlenen çalışanlara sahip olmak isterler. Çağdaş
örgütlerin en önemli amaçlarından birisi, örgüte bağlı çalışanlar yaratmaktır. Bu şekilde
örgütler, sahip oldukları en değerli varlık olan insan sermayesinden maksimum derecede
verim alma fırsatı bulacaklardır. Ayrıca çalışanların, üyesi olmaktan mutluluk duyacağı bir
örgütte çalışmaları, onların tatmin duygusunu arttırır. Örgütsel bağlılık, özelliği itibariyle
hem örgüte hem de çalışana yararlı sonuçlar doğuracak bir ilişki türüdür. Bu nedenle örgüt
yöneticileri, örgütsel bağlılık konusu üzerinde dikkatlice durmalı ve çalışanların örgüte
bağlılıklarını arttıracak yöntemleri örgütlerinde bir politika olarak uygulamaya
koymalıdırlar (Hoş ve Oksay, 2015: 2)
Bu araştırmanın amacı, İlk ve ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin iş tatmini
ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir.
1- İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
Çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılığının pek çok etkene bağlı olarak değiştiği yapılan
birçok çalışmada ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmaların bir kısmında İşletmeye bağlılık
iş doyumunun bir nedeni olarak gösterilirken, bazı çalışmalarda ise işletmeye bağlılık iş
doyumunun bir sonucu olduğuna ilişkin önemli bulgulara yer verilmiştir. (Gökmen 1996:
13). Genel olarak örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişkinin pozitif ve anlamlı
etkilerinin olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
Poyraz, Kama, (2008) örgütsel bağlılığın, iş tatminini olumlu yönde etkilediğini belirtmiş
aynı zamanda işinden memnun olan çalışanlarında örgütsel bağlılığının yüksek olduğunu
çalışmasında ortaya koymuştur.
Sharma ve Bajpai (2010) çalışmalarında örgütsel bağlılığın, iş tatmininin öncülü ve
belirleyici özelliklerinden biri olduğunu belirtmişlerdir.
Çelep (2000) iş tatmininde etkili olan faktörler arasında en önemlilerinin ücret, ödül ve
terfi gibi dışsal ödüllendirmelerin etkili olduğunu belirtirken örgütsel bağlılıkta ise daha
çok içsel ödüllendirmelerin önem taşıdığını çalışmasında ortaya koymuştur.
Kök (2006) çalışmasında iş tatminini etkileyen faktörlerle, akademisyenlerin iş tatmini
üzerinde etkili olduğunu düşündüğü faktörler arasında önemli farklılıklar olduğunu
belirtirken Örgütsel bağlılık açısından ise, sadakat ve iş istekliliğine göre özellikle kimlik
birliğini ölçen sorulara daha düşük değerler verildiği sonucuna ulaşmıştır.
Hoş ve Oksay (2015) Çalışmalarında örgütsel bağlılığın alt kategorilerini oluşturan
'Duygusal Bağlılık', 'Devam Bağlılığı' ve 'Normatif Bağlılığın' hem kendi aralarında hem
de iş tatminin alt kategorilerini oluşturan 'İçsel Tatmin' ve 'Dışsal Tatmin' ile oldukça
yüksek düzeyde ilişkili olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.
Karataş ve Güleş’in çalışmalarında (2010) Öğretmenlerin iş tatmini ile örgütsel bağlılığı
arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna varırken
öğretmenlerin iş tatmin ve örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu, iş tatmini ve
örgütsel bağlılıkta duygusal faktörlerin daha etkili olduğunu belirlemişlerdir.
Kurşunluoğlu vd. (2010) çalışmalarında örgütsel bağlılığın demografik değişkenlere göre
farklılıklar gösterdiğini belirtmişlerdir.
Samadov (2006), çalışmasında bütün işletmelerin, işgörenlerin işten aldıkları doyum
düzeyini ve dolayısıyla da örgütsel bağlılığın özellikle duygusal ve normatif bağlılık alt
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boyutlarını sağlayacak sistemleri ve uygulamaları gerçekleştirmeleri ve böylece
çalışanlarının işten ayrılma niyetlerini minimize etmeye çalışmaları gerektiği sonucuna
varmıştır.
Keleş (2007) çalışmasında işgörenlerin iş tatminleri etkileyen Dört faktör belirlemiştir ve
her bir faktörün farklı derecede iş tatminini etkilediğini belirtmiştir.
Aslan ve Bakır (2014), Devlet ve özel ilköğretim okullarında yaptıkları çalışmada Devlet
ve özel okul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık algıları arasında bir bütün olarak anlamlı bir
farklılığın olduğunu, özel okullardaki örgütsel bağlılık düzeyi, resmi okullara kıyasla daha
yüksek olduğu sonucuna varmışlardır.
Bununla birlikte, örgütsel bağlılık ve iş sadakati, örgütsel bağlılık ve performans, örgütsel
bağlılık ve stres örgütsel bağlılık ve işten ayrılma, örgütsel bağlılık ve demografik faktörler
arasında ilişkilerin ortaya konulduğu birçok yabancı çalışma literatürde mevcuttur. (Allen
ve Meyer, 1993; Anderman vd 1991; Ang vd 2003; Bateman vd 1983; Blood vd 2002;
Bowling, 2007; Buitendach, 2005; Chughtai ve Zafar, 2006; Finegold vd, 2002; Hellman,
1997; Iqbal, 2010; Kumar ve Giri, 2009; Sarker vd, 2003;Yousef 2001).
2. Metodoloji Ve Uygulama
2.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, Van iline ait ilk ve ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin
iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır
2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklem
Bu araştırma Van ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada olasılığa dayalı olmayan
örnekleme yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi belirlenmiştir. Oldukça yaygın
olarak kullanılan bu yöntemde esas, anket formuna cevap veren herkesin örneğe dahil
edilmesidir (Kurtuluş, 2006: 188).
Araştırmanın örneklemi, Van ilindeki ilk ve ortaokullarda görev yapmakta olan 490
öğretmenden oluşmaktadır.
2.2. Araştırmanın Yöntemi ve Ölçeği
Araştırma kapsamında gereksinim duyulan veriler birincil veri niteliğindedir. Bu nedenle
birincil veri ihtiyacını karşılamada en geçerli yöntem olan anket yöntemi tercih edilmiştir.
Veri toplama süreci yüzyüze görüşmeler ile yürütülmüştür.
Araştırma modelindeki değişkenleri kapsayan anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde örgütsel bağlılık değişkenini ölçmek amacıyla Meyer ve Allen tarafından
geliştirilen üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeğinden yararlanılmıştır. 18 ifade ve üç boyuttan
oluşan ölçek 5 noktalı Likert ölçeğine göre tasarlanmıştır. İkinci bölümde İş tatmini
değişkenini ölçmek amacıyla Weiss ve arkadaşları tarafından geliştirilen Minnesota İş
Tatmin Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Ölçek 20 ifade 3 boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5
noktalı Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır üçüncü bölümde araştırmanın temel
değişkenleri olan iş tatmini ve örgütsel bağlılıkla ilişkili olabileceği düşünülen demografik
değişkenlerin belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır.
2.3. Araştırmanın Kısıtları
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular bir il ve sınırlı sayıda okullardan elde edilen
verilere yönelik sonuçlardır. Bu nedenle bu bulguların diğer milli eğitim çalışanları için
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genelleştirilebileceği söylenemez. Sonuçların genelleştirilebilmesi için daha fazla sayıda
kurumda ve kapsamlı araştırmaların yapılması gereklidir.
3. Bulgular
2.4. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Bu çalışmanın örneklemini, toplam 490 kişiden oluşan, öğretmen kitlesi oluşturmaktadır.
Katılımcıların demografik değişkenleri aşağıdaki tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

Cinsiyet
Medeni Durum

Yaş

Bulundukları
Okulda
Çalışma Süresi

Mesleki Kıdem

Merkez-Taşra

Erkek
Kadın
Evli
Bekar
22-30
31-40
41-50
51-60
60’tan büyük
1-3 yıl
4-6 yıl
7-9 yıl
9 yıldan fazla
1-3 yıl
4-6 yıl
7-9 yıl
9 yıldan fazla
Taşra Okul
Merkez Okul

Kişi Sayısı
261
229
355
135
213
183
67
27
0
296
94
53
47
115
90
72
213
260
230

%
53,3%
46,7%
72,4%
27,6%
43,5%
37,3%
13,7%
5,5%
0,0%
60,4%
19,2%
10,8%
9,6%
23,5%
18,4%
14,7%
43,5%
53,1%
46,9%

Araştırmadaki demografik değişkenleri belirlemek üzere sorulan kişisel bilgilere ilişkin
maddeler cinsiyet, medeni durum, yaş, aynı okulda çalışma süresi, mesleki kıdem ve görev
yapılan okulun merkezde mi taşrada mı olduğu değişkenleridir. Bu maddelerin ilki cinsiyet
değişkenidir. Tablo incelendiğinde, örneklem grubu 229’u kadın (%46,7), 261’i erkek
(%53,3) olmak üzere toplam 490 kişiden oluşmaktadır. İkinci madde medeni durum
değişkenidir. Tabloda da görüldüğü üzere, örneklem grubu %72,4’ü (355 kişi) evli,
%27,6’sı (135 kişi) bekar toplam 490 kişiden oluşmaktadır. Bir diğer değişken yaştır.
Tabloda da görüldüğü üzere, örneklem grubunun %43,5’i (213 kişi) 22-30 yaş aralığında,
%37,3’ü (183 kişi) 31-40 yaş aralığında, %13,7’si (67 kişi) 41-50 yaş aralığında, %5,5’i
(27 kişi) 51-60 yaş aralığında ve %0’ı (0 kişi) 60 yaş üzeri olduğu görülmektedir. Şuan
bulundukları okulda çalışma süresi değişkenine göre tablo incelendiğinde, örneklem
grubunun % 60,4’ü (296 kişi) 1-3 yıl, % 19,2’si (94 kişi) 4-6 yıl, % 10,8’i (53 kişi) 7-9 yıl
ve % 9,6’sı (47 kişi) 9 yıldan fazla çalışmaktadır. Mesleki kıdem değişkenine bakıldığında
tabloda da görüldüğü üzere, toplam çalışma süresi örneklem grubunun %23,5’inde 1-3 yıl
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(115 kişi), %18,4 ‘ünde 4-6 yıl (90 kişi), %14,7’sinde 7-9 yıl (72 kişi), %43,5’inde 9 yıl
üzeri (213 kişi) olduğu görülmektedir. Son değişken ise görev yapılan okulun yerleşim
yerinin merkez mi taşra mı olduğu değişkenidir. Tabloda da görüldüğü üzere, örneklem
grubunun %53,1’inin (260 kişi) taşra okullarında, %46,9’unun (230 kişi) okullarında görev
yaptığı görülmektedir.
3.2. Ölçeğin Güvenirlilik Analizi
Uygulanan anket daha önce geliştiren, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçek
sorularından oluşturulmuştur. Ölçeklerde yer alan soruların her birinin birbiri ile ne kadar
iyi ilişkilendirilmiş olduğunu araştırmak amacıyla güvenirliğin bir ölçüsü olarak Cronbach
Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı
ölçeklerin her boyutu için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Yapılan güvenirlilik testinde her bir
boyuta ait Cronbach Alpha katsayıları tablo 2’de verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda
ölçekte bulunan her bir boyutun güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.
Tablo 2: Değişkenlere Ait Ölçeklerin Güvenirlilik Değerleri
Ölçülen Değişkenler

Güvenirlilik Değerli
(Cronbach Alpha)

Örgütsel Bağlılık Ölçeği
Duygusal Bağlılık

0.86

Devam Bağlılığı

0.84

Normatif Bağlılık

0.89

İş Tatmini Ölçeği
İçsel İş Tatmini

0.87

Dışsal İş Tatmini

0.89

3.3. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Boyutlar İtibariyle İş Tatmini ve
Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Araştırmaya katılan öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel bağlılık düzeylerinin ortalama
istatistikleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3: Boyutlar İtibariyle İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık
Ölçek

Alt Boyut

Örgütsel
Bağlılık

İş
Tatmini

Ortalama

Std. Sapma

Duygusal Bağlılık

3,62

0,90

Devam Bağlılığı

2,66

0,78

Normatif Bağlılık

3,06

0,60

İçsel İş Tatmini

2,46

0,66

Dışsal İş Tatmini

2,90

0,72

Madde puanları tamamen katılıyorum 5, kesinlikle (hiç) katılmıyorum 1, puan olacak
şekilde puanlanmıştır. Ölçek puanları, madde puanları toplanmış ve toplam puan madde
sayısına bölünerek ölçek puanları 1-5 arasında değişkenlik gösterecek şekilde
değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerinin örgütsel bağlılık ölçeğinde duygusal bağlılık
boyutunda ölçek puanlarının ortalaması ( X =3.62); devam bağımlılığı boyutunda ( X =2.66)
ve normatif bağlılık boyutunda ( X =3.06)olarak hesaplanmıştır.
Ortalama iş doyumu bakımından içsel iş tatmini ( X =2.46) düşük düzeyde ve dışsal iş
tatmini ( X =2.90) orta düzeyde bulunmuştur.
Hesaplanan ortalama 1.0-1.8 arasında ise çok düşük; 1.81-2.60 ise düşük; 2.61-3.40
arasında ise orta; 3.41-4.20 arasında ise yüksek ve 4.21-5.00 arasında ise çok yüksek
olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin “orta” olduğu
söylenebilir.
3.3. Hipotez Testleri ve Regresyon Analizi Sonuçları
Bu çalışmanın araştırma modelindeki değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla
geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla elde edilen verilere regresyon analizi
uygulanmıştır. Regresyon analizi yapılmadan önce analiz sonuçlarının güvenilirliğini
azaltacak ihlallerin olup olmadığına dikkat edilmiştir. Araştırma modelinin bağımsız
değişkenleri arasındaki ilişki incelendiğinde, çeşitli değişkenler arasında anlamlı
korelasyonlar bulunmasına rağmen bunların regresyon analizi için endişe uyandıracak
düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Tablo olarak gösterilmemekle birlikte bağıntı istatistikleri
çoklu bağıntı olmadığını, ortaya koymaktadır. Modeldeki en büyük varyans şişirme faktörü
VIF (Variance Inflation Factor) istatistiği 4.762 bulunmuştur. Bu değerin 10’dan küçük
olması gerektiği (Hair vd, 1998 Gujarati, 1995) dikkate alındığında, modeldeki bağımsız
değişkenler arasında çoklu bağıntı problemi olmadığını söylemek mümkündür. Yine çoklu
bağıntı sorgulamasının bir diğer kriteri olan Durum İndeksi de incelenmiştir. Buna göre en
büyük Durum İndeksi değerinin Hair vd. (1998) tarafından belirtilen 15 değerinden çok
daha düşük olduğu görülmüştür (d.i: 8.542). Elde edilen çoklu regresyon analizi sonuçları
2 ayrı tabloda (4-5) özetlenmiştir.
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3.4. İçsel İş Tatmini Düzeylerinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Hipotezler
Öğretmenlerin ölçülen duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık düzeylerinin
içsel iş tatminlerini etkileyip etkilemediğine ilişkin geliştirilen hipotezler ve bunlara
yönelik çoklu regresyon analizleri yapılmış, sonuçları Tablo 4’de gösterilmiştir.
H1: İçsel iş tatmini ile duygusal bağlılık arasında pozitif bir ilişki vardır.
H2: İçsel iş tatmini ile devam bağlılığı arasında pozitif bir ilişki vardır.
H3: İçsel iş tatmini ile normatif bağlılık arasında pozitif bir ilişki vardır.
Tablo 4: İçsel İş Tatmini Çoklu Regresyon Sonuçları
Bağımlı Değişken (İİT)
Bağımsız
β
Değişkenler
DUB

.252

DEB

.397

NOB

.345

Sig (p)

R2

F

0.000

0.473

54.763

Tablodaki katsayılar incelendiğinde öğretmenlerin içsel iş tatminlerine duygusal bağlılık,
devam bağlılığı ve normatif bağlılık değişkenlerinin anlamlı birer etkisinin olduğu
gözlenmiştir (p<0.05). İçsel iş tatminini etkileyen en önemli değişkenin ise devam bağlılığı
olduğu gözlenmiştir. (0.397) Örgütsel bağlılık düzeylerinin içsel iç tatminiaçıklama oranı
%47’ olarak belirlenmiştir. Durbin-Watson değerinin 2.00’nin üstünde olması değişkenler
arasında oto korelasyonun varlığını işaret etmektedir. Çalışmamızda bu değer 1.867 olup
çoklu regresyon modeli için bağımsız değişkenler arasında oto korelasyon olmadığını
göstermektedir. Anova tablosunun p değeri anlamlı olduğu için regresyon modelinin
geçerli olduğu söylenebilir (F=54.763 p=<0.05). Bu çerçevede H1, H2 ve H3 hipotezleri
kabul edilmiştir. Söz konusu bu üç faktörün içsel iş tatminine önemli düzeyde katkı yaptığı
ve iş tatminini belirleyicilik etkisinin bulunduğu söylenebilir.
3.5. Dışsal İş Tatmini Düzeylerinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Hipotezler
Öğretmenlerin ölçülen duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık düzeylerinin
dışsal iş tatminlerini etkileyip etkilemediğine ilişkin geliştirilen hipotezler ve bunlara
yönelik çoklu regresyon analizleri yapılmış, sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir.
H4: Dışsal iş tatmini ile duygusal bağlılık arasında pozitif bir ilişki vardır.
H5: Dışsal iş tatmini ile devam bağlılığı arasında pozitif bir ilişki vardır.
H6: Dışsal iş tatmini ile normatif bağlılık arasında pozitif bir ilişki vardır.
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Tablo 5: Dışsal İş Tatmini Çoklu Regresyon Sonuçları
Bağımlı Değişken (DİT)
Bağımsız
Değişkenler

Β

DUB

.395

DEB

.263

NOB

.285

Sig (p)

R2

F

0.000

0.415

50.719

Tablodaki sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde öğretmenlerin dışsal iş tatminlerine,
duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık değişkenlerinin anlamlı birer
etkisinin olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Dışsal iş tatminini etkileyen en önemli değişkenin
ise duygusal bağlılık olduğu gözlenmiştir. Duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif
bağlılık düzeylerinin birlikte dışsal iş tatmini açıklama oranı %41’dir. Durbin-Watson
değerinin 1.774 bulunmuş olup çoklu regresyon modeli için bağımsız değişkenler arasında
oto korelasyon bulunmadığını ifade etmektedir. Anova tablosunun p değeri anlamlı olduğu
için regresyon modelinin geçerli olduğu söylenebilir (F=50.719 p=<0.05). Dışsal iş
tatminini etkileyen en önemli değişkenin ise duygusal bağlılık olduğu gözlenmiştir (.395).
Bu sonuçların ışığında H4, H5 ve H6 hipotezleri kabul edilmiştir. Söz konusu bu üç faktörün
dışsal iş tatminine önemli düzeyde katkı yaptığı ve iş tatmininin belirleyicilik etkisinin
bulunduğu söylenebilir.
SONUÇ
Küreselleşmenin bir sonucu olan hızlı değişim ve gelişmelere zamanında uyum sağlamak
yalnızca maddi kaynakları temin eden kurumlara özgü bir durum değildir. Maddi
kaynaklardan önce üzerinde durulması gereken unsurlar mevcuttur. Bu aşamada işgören
yani insan unsuru en önemli yeri almaktadır. İster kamu ister özel sektör olsun çalışan, bir
kurumun temel taşını oluşturur ve kurumun amaçlarına ulaşmasında en öncelikli faktördür.
Kurum hedeflediği amaçlarına ulaşmada; kurumun işleyişine, değerlerine, inançlarına sıkı
bir şekilde bağlı olan, kurumla özdeşleşen, kendini kurumun bir parçası olarak görüp
kurumun amaç ve çıkarlarını kendi amaç ve çıkarları gibi benimseyen çalışanlara ihtiyaç
duyar. Bu çalışanları kuruma çeken ve onları kurumda çalışmaya devam ettiren en önemli
iki unsur “iş tatmini ve örgütsel bağlılık’tır. Bu nedenle kurumlar, mevcut çalışanlarını
tatmin edip örgütsel bağlılıklarını artırmaya çalışmaktadırlar. İşinden tatmin olan çalışan,
kendini kuruma daha yakın hissedecek ve örgütsel bağlılığı da artacaktır. Bu verilerden
yola çıkarak iş tatmini ve örgütsel bağlılığın birbirinden etkilendiği ve karşılıklı bir ilişki
içinde oldukları görülmektedir.
Bu çalışmaya konu olan iş tatmini ve örgütsel bağlılık değişen ve gelişen dünyada her
geçen gün önemini arttırmakta ve birçok bilim adamının ve işletme sahiplerinin ilgisini
çekmektedir. Bu iki konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, iş tatmini ve örgütsel bağlılığın
yüksek olduğu örgütlerde işe devam oranının, verimin, amaca ulaşma oranının arttığı
gözlenirken, iş tatmini ve örgütsel bağlılığın düşük olduğu örgütlerde ise verimin düştüğü,
örgüt içi anlaşmazlıkların çıktığı, stresin arttığı ve işe devamsızlık vb. gibi olumsuz
durumların ortaya çıktığı belirtilmiştir.
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Van ilinde görev yapan öğretmenlerin iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi
inceleyen bu çalışmada, İş tatmininin boyutlarından olan içsel iş tatmini açısından en
yüksek skora sahip maddeler; yöneticinin karar verme yeteneği, öğretmenin yaptığı iş
karşılığında aldığı ücrettir. İşle ilgili alınan kararların uygulamaya konması, terfi imkanının
oluşu da yine öğretmenleri tatmin eden diğer noktalardır. En düşük skora sahip maddeler
ise; başkaları için bir şeyler yapabildiğini hissetme yönünden ve mesleklerini yaparken
kendi yöntemlerini kullanabilme imkanı vermesi açısından memnun olmadıkları ile ilgili
ifadelerdir.
Uygulanan regresyon analizleri ile öğretmenlerin ölçülen duygusal bağlılık, devam
bağlılığı ve normatif bağlılık düzeylerinin içsel iş tatminlerini etkileyip etkilemediğine
ilişkin geliştirilen hipotezler incelenmiş ve sonuçlara Duygusal bağlılığın, normatif
bağlılığın ve devam bağlılığının içsel iş tatminine önemli düzeyde katkı yaptığı ve iş
tatminini belirleyicilik etkisinin bulunduğu söylenebilir.
Öğretmenlerin ölçülen duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık düzeylerinin
dışsal iş tatminlerini etkileyip etkilemediği konusunda yapılan analizlerde Duygusal
bağlılığın, normatif bağlılığın ve devam bağlılığının dışsal iş tatminine önemli düzeyde
katkı yaptığı ve iş tatmininin belirleyicilik etkisinin bulunduğu söylenebilir.
Sonuç itibariyle; kararlarında tutarlı ve başarılı yöneticilerin bu kurumların amacına
ulaşmasına öncülük edeceği ve yaptığı iş ve verdiği emek karşılığında, aylıkla
ödüllendirilmesi öğretmenlerin tatmin düzeyini arttıracağı kesindir. Ayrıca, atama, tayin,
görevde yükselme gibi durumlarda etkili olan ve hizmet yılı cetveline yansıyan takdir,
teşekkür, aylıkla ücretlendirme vs. ödüllerin gerçek başarı karşısında sık sık tekrarlanması
öğretmenleri motive edici ve öğretmenlerin tatmin düzeylerinde büyük etki yaratacak
unsurlar arasında yer aldığı söylenebilir. Yine öğretmenlere, müfredata bağlı kalmalarının
yanı sıra, mesleklerini daha iyi bir düzeye getirebilmelerini sağlayacak yeni fikirlerini ve
yöntemlerini kullanma imkanı verilmesi onları hem tatmin edecek hem de bağlılıklarının
artmasını sağlayacaktır. Öğretmenlere gerek ders işleyiş yönteminde gerekse ders dışı
faaliyetlerde daha geniş haklar verilebilir. Bu öğretmenlerin memnuniyet derecelerini
arttıracak böylece işinden tatmin olan bireyin kurumuna bağlılığı da artacaktır.
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Yönetici Tercihi Bakımından Cinsiyet ve Nedenleri Üzerine Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ATASEVER64
Semiye ÇÜRÜK65

Özet
Herhangi bir iş için ortak amaç ile bir başarabilmek için birden fazla kişi varsa bunlardan
birisinin yönetici olması kuvvetle muhtemeldir. Çoğunlukla bir çalışanın yöneticisini
seçmesi ya da tercih etmesi söz konusu olmaz. Fakat genellikle ifade edilmese de diğer
birçok etkenle birlikte, yönetici beklentisi de bir çalışanın psikolojisi için, dolaylı olarak da
çalışanın verimliliği, aidiyeti, bağlılığı, örgütsel vatandaşlığı gibi alanlar için de oldukça
önemlidir. Bu çalışmada “çalışanlara bir şekilde yöneticilerini tercih hakkı verilseydi,
hangi cinsiyet için yönetici tercihinde bulunurlardı ve nedenleri nelerdir?”, bu soruya
cevap aramaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, henüz işe girmemiş bireylerin, cinsiyet
yönüyle yönetici tercihlerini ve nedenlerini belirlemeye çalışmak ve bu nedenleri etkili
yöneticilik bakımından yorumlamaktır. Kapsam olarak çalışan adayları ve sadece cinsiyet
yönünden yönetici beklentileri ve nedenleri ele alınmıştır. Yöntem olarak nitel analiz ve
yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Cinsiyetin bir çalışan açısından ne
denli önemli olduğu ve bu önemliliğin nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın
ilgili alanda çalışan akademisyenler ve yöneticiler için yararlı olması beklenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yönetici tercihi, cinsiyet, tercih nedenleri
Abstract
If there is more than one person to accomplish any job, it is highly probable that one of
them is the manager. It is not usually the case that an employee chooses the manager.
However, it can be said that, in many cases, managerial expectation is important for an
employee psychology, indirectly, for areas such as employee productivity, belonging,
loyalty, and organizational citizenship, although it is not usually expressed. If the
employees were given a choice, what kind of gender was the manager of their choice, and
what were the reasons, tried to answer this question. The aim of this study is to try to
determine the gender-oriented managerial preferences and reasons for the individuals who
have not yet entered the job and to interpret these reasons in terms of effective
management.
The scope of this study is occupational candidates, gender-oriented managerial
expectations, and reasons. In this study, as the method, "semi-structured interview method"
is used. In terms of an employee, the gender of the executive has been tried to determine
how important it is and why these reasons are important. It can be expected that this work
will be useful for academics and managers working on the relevant field.
Giriş
Bu alanda yapılan çalışmalar mevcut olmakla birlikte, çalışan adayları üzerinde görüşme
yapılması nedeniyle bu çalışma özgündür. Peryön’ün yaptığı bir araştırmada “Seçim
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şansınız olsa doğrudan bağlı olduğunuz yöneticinin kadın mı erkek mi olmasını tercih
edersiniz?” sorusu üzerine gerçekleştirilen online anket sonuçlarına göre, erkek yöneticiler
%62, kadın yöneticiler ise %20 oranında tercih ediliyor. Katılımcıların %18'i ise bu
konuda cinsiyet ayrımı yapmadığını belirtmiştir (Hürriyet Web Sitesi, 26.01.2011).
Randstad tarafından 29 ülkede tam zamanlı çalışan %50’si kadın %50’si erkek olmak
üzere 88.851 kişiyle yapılan araştırmaya göre, kadınların %54’ü erkeklerle çalışmak
istemektedir. Türkiye’den 1.473’ü erkek, 1.360’ı kadın toplamda 2.833 kişinin katıldığı
araştırmanın Türkiye sonuçları da global sonuçlarla benzerlik göstermektedir.
Araştırmanın sonuçlarına göre: Globalde -Kadınların %54’ü erkeklerle, %29’u hemcinsleri
ile çalışmak istiyor. %17’si tarafsız olduğunu söylerken, erkeklerin %45’i kadınlarla,
%42’si hemcinsleriyle çalışmak istemektedir. Ayrıca globalde erkeklerin %45’i üstlerinin
erkek, %31’i kadın olmasını isterken, %13’ü ise tarafsız olduğunu belirtmiştir. Kadınların
ise yine %45’i üstlerinin erkek, %25’i ise kadın olmasını istiyor. Türkiye’de kadınların
%60’ı erkeklerle, %28’i ise kadınlarla çalışmak istiyor. %12 ise tarafsız. Erkeklerin %48’i
kadınlarla, yüzde 45’i erkeklerle çalışmak isterken, %7’si ise tarafsızdır. Erkeklerin %47’si
yöneticilerinin erkek, %27’si ise kadın olmasını istiyor. Kadınların ise %60’ı erkek
yöneticileri, %22’si ise kadın yöneticileri tercih ediyor. Hem globaldeki hem Türkiye’deki
sonuçlara bakılırsa kadınlar, erkekler/erkek yöneticilerle çalışmayı tercih ediyorlar. Hatta
erkekler bile kadın yöneticiyi kadınlardan daha fazla tercih etmektedirler (Kigem Web
Sitesi, 18.07.2018).
Ranstad çalışmasına göre tercih sorulduğunda erkek çalışanların %71’i erkek yönetici
tercih ederken, gerçekte %79’u erkek yöneticiyle çalışıyor. Şaşırtıcı olan, cevaplayan kadın
çalışanların %58’i erkek yönetici tercih ediyor ve %55’i hâlihazırda erkek yöneticiyle
çalışıyor. Erkek çalışanların erkek yönetici tercih oranları Japonya’da en yüksek olup
%91’dir, Japonya’yı Yunanistan ve Malezya %83 ile takip ediyor. Kadın çalışanların erkek
yönetici tercih oranları ise en yüksek Yunanistan’da olup, oranı %77. Bunu Hong Kong
%75, Singapur ise %72 ile takip ediyor. Bu oranlar şu anda erkek yönetici ile çalışan erkek
çalışanların sayısı ile doğru orantılıdır; örneğin Japonya’da erkek yönetici ile çalışanlar
%93 iken Yunanistan’da erkek yöneticiye sahip olan kadın çalışanların oranı %72. Şu anda
erkek yöneticiye sahip olanların oranı Yunanistan’da en yüksek olup %77 iken Hollanda
%76 oran ile onu takip ediyor (Ranstad Web Sitesi, 18.07.2018).
Yöntem
Bu çalışmada, veri toplama amaçlı yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Görüşme yöntemi sosyal bilimler ile ilgili araştırmalarda önemli bir yere sahip veri
toplama tekniğidir. Birkaç çeşidi vardır. En bilinen ikisi, yapılandırılmış ve yarı
yapılandırılmış olanlarıdır. Yapılandırılmış görüşme tekniğinde, sorular ve seçenekler
bellidir, bunların dışına çıkılmaz. Yapılandırılmış görüşme tekniği yapı olarak kişinin
kendine ait bilgiyi belirli kategorilere göre yanıtladığı anket çalışmalarına ya da tutum
ölçeklerine benzetilebilir (Robson, 1993: 231; Wragg, 1994: 272). Araştırmacı örneklemde
yer alan her bir kişiye aynı soruları ayni biçimde ve aynı sözcüklerle yöneltir. Yarı
yapılandırılmış görüşme tekniğinde ise, soruların bir kısmı belirlenmiş, bir kısmı ise açık
uçlu olarak bırakılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin araştırmacıya sunduğu
en önemli kolaylık görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme protokolüne bağlı olarak
sürdürülmesi fakat esnek olduğundan alınacak bilginin genişletilebilmesi nedeniyle daha
sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi sunmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 1999: 283). Bu
tekniğin sosyal bilimler için oldukça uygun olduğu söylenilebilir.
Görüşmeler, henüz iş sahibi olmamış kişilerden oluşmaktadır. Örneklemin yaş ortalaması
21,5 olarak hesaplanmıştır.
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Toplanan veriler, nitel içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Gözlemden çok
çözümleme yöntemi olan içerik analizi, mevcut verileri özetleyerek standardize eden,
karşılaştıran veya başka bir şekle dönüştüren bir yöntemdir. Sosyo politik, ekonomik ve
psikoloji ihtiyaçları karşılamakta, nesnellik, sistemlilik ve genellik özellikleri taşımaktadır.
İçerik analizi toplumsal davranışı etkilemeden gerçekleştirilebilen (non-obtrusive) bir
araştırma yöntemidir (Gökçe, 2006). İçerik analizi yönteminin nesnellik, sistematiklik,
niceliksellik, açık/belirgin olma gibi özellikleri vardır. Burada nicelikten kastedilenin
frekans niceliği olduğu düşünülebilir.
Bu çalışmada içerik analizi yöntemlerinden kategorize etme ve yorumlama yöntemine
başvurulmuştur.
Yönetim ve Yönetici Tercihi
Bir iş başarmak için başkalarından yararlanmak, başkaları vasıtasıyla iş görmek anlamına
gelen yönetim kavramı, kısa ve uzun birçok tanıma sahiptir. Bu tanımlarda ortak nokta
birden fazla insan olması, bir amaç olması ve bir kişinin yönetici olmasıdır.
Yönetim en küçüğünden (aile, işletme gibi), en büyüğüne (devlet, uluslararası örgütler
gibi) kadar tüm örgütlerde geçerli ve gerekli bir işlevdir. Yönetim, örgütlerin amaçlarına
etkin ve verimli ulaşabilmeleri bakımından zorunlu bir işlevdir (Tortop ve diğerleri, 1993:
20). İki ya da daha çok insan bir amaç doğrultusunda bir grup oluşturduklarında, bu grubun
belirlenen amaçlarının gerçekleştirilmesi için üyelerinin birlikte çalışmaları gerekecektir.
Bir örgütün amaçlarını gerçekleştirirken başarı veya başarısızlık yönetim ile yakından
ilişkilidir (Karaman 2000: 37-38).
Yönetim biliminin gelişimine tarihsel açıdan bakıldığında; (a) Yapıya ağırlık veren
geleneksel (klasik) yaklaşımlar (1887-1927), (b) İnsana ağırlık veren davranışçı (neo
klasik) yaklaşımlar (1909-1945) ve (c) örgütü bir sistem olarak ele alan sistem yaklaşımları
(1946’dan günümüze kadar) görülür (Düren, 2000:6-8; Erdoğan, 2000: 19-21).
Yönetim biçimini, başarısını, tarzını birçok etkenin etkilediği belirtilebilir. Yöneticiden
kaynaklananlar, çevreden, yönetilenlerden kaynaklanalar bunlardan bazılarıdır.
Yöneticinin cinsiyeti de bu faktörlerden birisidir.
Yönetici Tercihi Bakımından Cinsiyet ve Nedenleri
Veri elde etme amacıyla yaptığımız yarı yapılandırılmış görüşme formunda,
yapılandırılmış soru olarak “yöneticinizi tercih edebilseydiniz yönetici olarak erkek mi
kadın mı tercih ederdiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Cevap olarak bir cinsiyet alındıktan
sonra, niçin sorusu yöneltilmiş olup bu bölüm yapılandırılmamıştır. Yapılandırılmamış
bölüme verilen cevaplar, benzer cevapların birararya getirilmesiyle gruplandırılmıştır.
Bu grupların her birine tüm grubu temsil eden isim verilerek isimlendirilmiştir. Örneğin,
cinsiyet ayrımı yapmıyorum, fark etmez, önemli değil vb. biçiminde cevap verenler
cinsiyet ayrımı yapmayanlar olarak isimlendirilmiştir.
Verilen cevapların sayısal durumları ortaya konulup, bu durum yorumlanmaya
çalışılmıştır.
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Araştırmanın Örneklemi
Örneklemin Yaş Ortalaması
Örneklemin Cinsiyeti
Tercih Edilen Yönetici
Cinsiyeti

536 Kişi
21,5
230 Erkek
306 Kadın
302 Erkek,
202 Kadın,
32 Fark Etmez

100
%43 Erkek
%57 Kadın
%56 Erkek,
%38 Kadın,
%6 Fark Etmez

Örneklemin ağırlıklı cinsiyeti kadınlardan oluşmaktadır. Buna rağmen, örneklemin
%56’sının erkekleri, %38’inin de kadınları yönetici olarak tercih ettiğini görmekteyiz.
Ayrıntılarına diğer cevapların analizinde yer verilecek olmakla birlikte, kadınların
rekabetçi olmalarının, detaycı olmalarının, hemcinsleriyle anlaşmalarının zor olması gibi
sebeplerle böyle bir sonuç alınmıştır denilebilir. Bu sonuç herhangi bir deneyime
dayanmamaktadır. Çünkü örneklem henüz iş sahibi olmayan bireylerden oluşmaktadır. Bu
sonuca sebep olabilecek bilgi ise, duyumlardan, diğer insanlarla ilişkilerden, tahminlerden,
küçük günlük olaylarda karşılaşılan durumlardan elde edilmiş olabilir.

1-Cinsiyet Ayrımı Yapmayan

32 Kişi
6’sı Kadın-26’sı Erkek

Örneklemin %6’sı cinsiyet
ayrımı yapmıyor.

Örneklemin %6’sının yönetici tercihi bakımından cinsiyet ayrımı yapmadığı
görülmektedir. Bunların ayrım yapmanın cinsiyetçilik olarak algılanmasını istemedikleri
düşünülmektedir. Fakat ayrım yapmayan 32 kişiden sadece 6 kişinin kadın olduğu, diğer
26 kişinin ise erkek olduğu görülmektedir. Yönetici tercih etme bakımından kadınların
daha fazla cinsiyet tercihinde bulundukları, erkeklerin ise daha az cinsiyet ayrımı yaptığı
görülmektedir.

2-Daha Kolay İletişim Kurarım

45 Kişi

Örneklemin %8’i, daha kolay
iletişim kurabileceğini düşünüyor.
23 Erkek–22 Kadın
Bunların % olarak dağılımı ise;

Erkek Yönetici Seçen Erkekler

15 Kişi

%34

Kadın Yönetici Seçen Erkekler

8 Kişi

%17

Erkek Yönetici Seçen Kadınlar

8 Kişi

%17

Kadın Yönetici Seçen Kadınlar

14 Kişi

%32

Yönetimde iletişimin oldukça önemli olduğu belirtilmelidir. Örneklemin %8’i, yönetici
cinsiyeti seçme sebebini “daha kolay iletişim kuracağını düşünmek” olarak belirtmektedir.
Bunlar içinde en fazla (%34-15 kişi) erkeklerin erkek yöneticileri tercih ettiğini görmek
mümkündür. İkinci sırada (%32-14 kişi) kadın yöneticilerle daha iyi iletişim kurabileceğini
düşünen kadınlar gelmektedir. Karşıt cinsi seçen her iki cinsten 8’er kişi, %17’şer ile karşıt
cinsle daha iyi iletişim kurulabileceğini düşünmektedir.
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Ağırlıklı olarak örneklemin hemcinsleriyle yönetici çalışan ilişkisi bakımından daha iyi
iletişim kurabileceğini düşündüğü söylenebilir.
3-Erkekler Baskın Karakterlidir

10 Kişi,
10 Erkek

Örneklemin %2’si Erkeklerin baskın
karakterli
olduğunu
düşünmektedir.
Bunların % olarak dağılımı ise;

Erkek Yönetici Seçen Erkekler

5 kişi

%50

Kadın Yönetici Seçen Erkekler

5 kişi

%50

Erkeklerin baskın karakterli olması düşüncesi, erkekler için hem tercih nedeni hem de
tercih edilmeme nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. 10 erkekten 5’i kadın, 5’i erkek yönetici
tercih etmekte ve neden olarak erkeklerin baskın karakterli olmasını göstermektedir.
4-Erkekler Daha
Anlayışlıdır

35 Kişi,
15 Erkek- 20 Kadın

Örneklemin %7’si Erkeklerin daha
anlayışlı olduğunu düşünüyor.
Bunların % olarak dağılımı ise;

Erkek Yönetici Seçen Erkekler

15

%43

Erkek Yönetici Seçen Kadınlar

20

%57

Erkeklerin daha anlayışlı olması düşüncesi, örneklemin %7 sini (35 kişi, 15 erkek, 20
kadın), erkeklerin yönetici olarak tercih edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Yine bu konuda
da kadınların erkeklerden daha fazla erkeklerin anlayışlı olduğunu düşündüğü (15 erkek,
20 kadın) gözlemlenmektedir.
5- Erkekler Daha Disiplinlidir

35 Kişi
13 Kadın–22
Erkek

Örneklemin %7’si Erkeklerin daha
disiplinli olduğunu düşünüyor. Bunların
% olarak dağılımı ise;

Erkek Yönetici Seçen Erkekler

22 Kişi

%63

Erkek Yönetici Seçen Kadınlar

13 Kişi

%37

Erkeklerin daha disiplinli olması düşüncesi, örneklemin %7’sini(35 kişi, 22 erkek, 13
kadın), erkeklerin yönetici olarak tercih edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu konuda
erkeklerin, kadınlardan daha fazla erkeklerin anlayışlı olduğunu düşündüğü (22 erkek,
13kadın) gözlemlenmektedir.
6-Erkekler Daha İyi Yönetir

37 Kişi,
20 Kadın-17 Erkek

Örneklemin %7’si Erkeklerin daha
iyi yöneteceğini düşünüyor. Bunların
% olarak dağılımı ise;

Erkek Yönetici Seçen Erkekler

17 Kişi

%46

Erkek Yönetici Seçen Kadınlar

20 Kişi

%54

Örneklemin %7’si (37 kişi) erkeklerin daha iyi yöneteceğini düşünerek, yönetici olarak
erkekleri tercih edeceğini belirtmiştir. Bu 37 kişinin 17 kişisi, erkek, 20 kişisi ise kadındır.
Hem kadın hem erkek bireylerin bir bölümü erkelerin daha iyi yöneteceğini
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düşünmektedirler. İyi yönetmekten kastın ne olduğu konusu açık olmamakla birlikte, iyi
yönetme bakımından böyle düşünüldüğü belirtilebilir.
20 Kişi,

7-Erkekler İşleri Çabuk
Halleder

13 Kadın- 7 Erkek

Örneklemin %4’si erkeklerin işini
çabuk halledeceğini düşünüyor.
Bunların % olarak dağılımı ise;

Erkek Yönetici Seçen Erkekler

7 Kişi

%35

Erkek Yönetici Seçen Kadınlar

13 Kişi

%65

Hem kadın hem de erkeklerden 20 kişi, erkeklerin işleri daha hızlı yapacağını
düşünmektedir. Bunun yanısıra işleri çabuk halletme konusunda erkekleri tercih edenlerin
çoğunun (7 erkek- 13 kadın) kadınlar olduğu gözlemlenmektedir.
8-Erkekler Mantıklı
Düşünür ve Adaletli
Davranır

25 Kişi
15 Kadın-10 Erkek

Örneklemin %5’i erkeklerin mantıklı
düşüneceğini ve adaletli davranacağını
düşünüyor. Bunların % olarak dağılımı ise;

Erkek Yönetici Seçen
Erkekler

10 Kişi

%40

Erkek Yönetici Seçen
Kadınlar

15 Kişi

%60

Adalet ve mantık konusunda erkeklerin daha iyi olduğunu düşünenler örneklemin %5’ini
(25 kişi) oluşturmaktadırlar. 15 kadın ve 10 erkeğin, erkeklerin daha mantıklı ve adil
olacağından dolayı erkek yönetici tercih edeceğini belirtmektedirler. Bu konuda yine
kadınların sayı olarak daha fazla olduğu belirtilmelidir.
9- Hemcinsimle Anlaşamam

15 Kişi,
12 Kadın-3 Erkek

Örneklemin
%3’ü
hemcinsleriyle
anlaşamayacağını düşünüyor. Bunların
% olarak dağılımı ise;

Erkek Yönetici Seçen Kadınlar

12 Kişi

% 80

Kadın Yönetici Seçen Erkekler

3 Kişi

% 20

Örneklemin çok az bir bölümü (%3-15 kişi) hemcinsleriyle anlaşamayacağı için farklı
yönetici cinsiyeti tercih eden kişilerden oluşmaktadır. Buradan hemcinslerle anlaşamama
düşüncesinin yönetici tercihini önemli ölçüde etkilemediği anlaşılmaktadır.
10- Hemcinsimle Daha İyi
Anlaşırım

41 Kişi
21 Kadın-20 Erkek

Örneklemin %8’i hemcinsleriyle daha
iyi anlaşacağını düşünüyor. Bunların %
olarak dağılımı ise;

Kadın Yönetici Seçen Kadınlar

21 Kişi

%51

Erkek Yönetici Seçen Erkekler

20 Kişi

%49

Örneklemin %8’i yönetici cinsiyeti tercih sebebini “Hemcinsimle Daha İyi Anlaşırım”
olarak belirtmiştir. 41 kişinin 21 kişisi, kadın yönetici tercihinde bulunan kadınlardan
oluşmakta, 20 kişisi ise, erkek yönetici tercih eden erkeklerden oluşmaktadır. Yönetici
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tercihi bakımından hemcinsleriyle iyi geçinme konusunda erkek ve kadınlar arasında
anlamlı bir fark gözlemlenmemektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Çalışmada, henüz işe girmemiş bireylerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmede elde
edilen verilerin işlenmesi ve yorumlanmasıyla, yönetici tercih edilebilmesi durumunda
hangi cinsiyeti tercih edebilecekleri ve nedenleri sorulmuş, birinci soru “hangi cinsiyet?”
yapılandırılmış, ikinci soru olan “neden?” sorusu yarı yapılandırılmış soru olarak ucu açık
bırakılmıştır. Bu soruya onlarca farklı cevap alınmış, birbirine benzer olanlar, yakın
olanlar, farklı ifade edilmiş olup aynı amacı taşıyanlar, anlamlı olarak kategorize edilmiş
ve yukarıda yorumlanmış olan cevaplar içinde birleştirilmişlerdir.
Çalışma henüz hiç işe girmemiş bireylerden veri toplanması bakımından özgündür.
Örneklemin çoğunluğu kadın olmasına rağmen (%43-230 Erkek- %57-306 Kadın), tercih
edilen yönetici cinsiyetinin çoğunluğu (%56-302 Erkek, %37-202 Kadın) erkektir. %6-32
kişi ise cinsiyet tercih etmediğini ve cinsiyetin fark etmeyeceğini belirmiştir. Ağırlıkla
yönetici olarak erkeklerin tercih edildiği belirtilebilir.
Erkeklerin anlayışlı olacağını düşünülmesi, disiplinli, baskın karakterli, adaletli ve anlayışlı
olacağının düşünülmesi, yöneticilik bakımından tercih edilmelerine sebep olarak
görünmektedir. Hemcinsle anlaşmak ve anlaşamamak, daha iyi iletişim kuracağının
düşünülmesi ise her iki cinsin yönetici olarak tercih edilmesinin sebepleri olarak
görünmektedir.
Cinsiyet ayrımı yapmayanların bu cevaplarının nedenleri olarak, kesin olmasa da, bu
ayrımı cinsiyetçi olarak algılamalarından, herhangi bir cinsi seçmenin kendileri açısından
bir anlam ifade etmeyeceğinden, bu konuda bir fikir edinmemiş ve bu konuyu henüz
düşünmemiş olmalarından olabileceği düşünülmektedir.
Yarı yapılandırılmış sorulara verilen cevaplardan, formel olmayan görüşmelerden elde
edilen verilere göre, kadınların rekabetçiliğinin erkeklerden fazla olması, detaycılıklarının
fazla olması, yönetici olarak tercih edilmemelerine sebep olmaktadır. Kadınların, kadın
yöneticileri, kendileriyle rekabet edebileceği, küçük ayrıntılara takılacağı bu yüzden işlerin
yavaş yürüyeceği düşüncesiyle tercih etmedikleri anlaşılmaktadır. Erkeklerin ise,
üstlerinde kadın yönetici görmek istemedikleri, kadınların kendilerini fazla disipline
edeceği düşüncesiyle kadın yönetici tercih etmedikleri ortaya çıkmaktadır.
Kadın yönetici tercih edilmeme sebebi olarak, kadınların iş yaşamında erkeklere oranla çok
daha fazla zorlukla karşılaşması, bulundukları konumu kaybetmemek için onları
çalışanlara karşı daha katı ve baskıcı davranmaya itmiş olabileceği, görüşmelerden çıkan
sonuçların da bundan etkilenmiş olabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın daha ileri ve
detaylı çalışmalar için basamak olması, yönetim başarısına katkıda bulunması, hem kadın
hem erkek yöneticilere, davranışsal olarak küçük de olsa bir ufuk vermesi beklenmektedir.
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The Battle for Regional Dominance Between the Kingdom of Saudi Arabia and the
Islamic Republic of Iran

Prof. Dr. Valeri Modebadze66
Abstract
This article describes the rivalry between Iran and Saudi Arabia for achieving regional
hegemony in the Middle East. Both states have an ambition to be the leader of the Islamic
world and there is a constant struggle between them to dominate Middle East and spread
their influence in neighboring countries. Both countries fund militant Islamic movements
abroad and are engaged in fierce battle for regional dominance. After the establishment of
theocratic regime in Iran, the kingdom of Saudi Arabia vehemently opposed Teheran’s
ambitions to export revolutions and increase its influence in the Middle East. Saudi Arabia
is determined to counter the Iranian revolutionary threat and constantly opposes Teheran’s
ambitions to dominate the Arab World. Saudi Arabia and Iran often accuse each other of
fueling sectarian violence by backing Shia and Sunni militias in Iraq, Yemen, Syria and
Lebanon. Both countries try to avoid direct confrontation with each other. Instead of direct
conflict, both sides fight each other indirectly and provide varying degrees of support to
different camps in nearby conflicts.
Keywords: The struggle for hegemony in the Middle East, rivalry between Iran and Saudi
Arabia, sectarian violence, Conflicts between Shiites and Sunnis.
Introduction
The struggle for hegemony in the Middle East is taking a new direction. The two strongest
states of the region - Iran and Saudi Arabia have hegemonic ambitions and are obviously
opposed to each other in a fierce struggle for regional dominance. We have witnessed the
emergence of confrontation between these two states in different countries of the middle
east –in Lebanon and Iraq, Syria and Yemen, where Saudi Arabia and Iran have conflicting
military, economic and geopolitical interests.
The aim of the Sunni Saudi Arabia is to reduce the influence of Shia Iran in the Middle
East, including Lebanon, where Iran has an allied military organization "Hezbollah" and
many supporters among the Shiite population. "Hezbollah" has been controlling the Shiite
populated areas in Lebanon over the last decades and has its representation in the country's
legislative body. Shiites constitute approximately 40% of the population of Lebanon. Saudi
Arabians believe that Lebanon's former prime minister Saad Hariri, who was regarded as
an ally of Saudi Arabia, resigned as a result of the pressure from Hezbollah and left the
post of Prime Minister. On 4th of November 2017, in a televised statement from Saudi
Arabia Saad Hariri announced his intention to resign from office, blaming Hezbollah and
Iran for his resignation. He named Hezbollah’s intention to assassinate him as the main
reason for his resignation. After this announcement, Hariri did not return to Lebanon. The
Saudi Arabian government linked the resignation of the former prime minister of Lebanon
to the pressures from Hezbollah. Iran’s government rejected Saad Hariri’s accusations and
66
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stated that his resignation from office was a provocative action. Iran believes that Hariri’s
resignation was a provocation by Saudi Arabia, which aims to increase tensions in the
Middle East (ტაბულა, 2017).
Lebanon, Syria, Yemen, Iraq - these are the countries where the geopolitical interests of
Saudi Arabia and Iran collide with each other. In the above mentioned countries of the
Middle East Saudi Arabia and Iran have their own allies. Relationship between Iran and
Saudi Arabia deteriorated rapidly over the last years, especially when Saudi Arabia
decided to punish Qatar and impose diplomatic isolation on it. On the initiative of Saudi
Arabia six Arab states decided to impose a diplomatic isolation on Qatar due to its close
ties with Iran. The above mentioned Arabic states of the Middle East called back their
ambassadors stationed in Qatar and introduced trade bans on the country. On 5th of June
2017 Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, Mauritania, Egypt and Yemen
ceased diplomatic, economic and commercial links with Qatar and accused the Qatar
government of maintaining close ties with Iran and supporting "terrorism". Saudi Arabia
and its allies have asked Qatar to cut close ties with Iran and shut down the Al-Jazeera TV
station, which Qatar’s government refused to carry out. Qatar vehemently rejected the
Arab states’ allegations of supporting terrorism and condemned their actions (მსოფლიო,
2017). On 24th of August 2017, Qatar announced that it would restore full diplomatic
relations with Iran.
The confrontation between Saudi Arabia and Iran can be traced back the Islamic
Revolution of Iran in 1979. After the establishment of theocratic regime in Iran in 1979,
Saudi Arabia was especially worried over the Iran’s intentions to export revolution in
neighboring countries of the Middle East and expand influence within the Persian Gulf
region. Over time, Saudi Arabia became a close ally and strategic partner of the United
States, whereas Iran established close ties with Russia. Relations between Iran and Saudi
Arabia deteriorated since 1979. Today, the diplomatic relations between El-Riyadh and
Tehran are non-existent. Diplomatic relations between the two countries were suspended,
when Saudi Arabia decided to cut off diplomatic relations with Tehran after groups of
protesters attacked its embassy in the capital of Iran and the consulate in the city of
Mashad. (Paul Dakiki, 2016) Relations between Saudi Arabia and Iran worsened
considerably, when 47 Shiites, including Shia religious leader Nimr al-Nimr, were
executed in Saudi Arabia in January 2016. Tehran accused Saudi Arabia of religious
persecution of Shiite Muslims and religious minorities. The Shia cleric Nimr al-Nimr
defended the rights of Shiites in Saudi Arabia and protested against the Shiites persecution
and harassment by the Saudi Arabian authorities. The Shiites constitute a minority in Saudi
Arabia and form 15% of the population. The death sentence of Shiite cleric Nimr al-Nimr
was followed by protest rallies in Iran. The Iranians protested against the discrimination
and oppression of Shiites in Saudi Arabia and tried to burn the Embassy building of Saudi
Arabia in Tehran. The situation was so strained that Saudi Arabia decided to evacuate its
diplomats from Iran.
Saudi Arabia and Iran have been competing for decades for regional, political and religious
hegemony in the Middle East. After the 2003 Iraq War, the two countries have been
fighting against each other in Iraq and are still engaged in religious and sectarian conflicts.
Sectarian violence escalated after the fall of Saddam Hussein’s regime and the
confrontation between Sunnis and Shiites is still going on in Iraq. Saudi Arabia and Iran
are doing their best to increase their influence in Iraq. Iran offers financial and moral
assistance to Shiites in this religious war, while Saudi Arabia supports Iraq's Sunni
population and supplies them with weapons. Historically the Sunni population of Iraq
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always discriminated against Shia Muslims in almost every sphere of life. That's why the
Shiite population of Iraq supports Iran, while the Sunnis are protected by Saudi Arabia.
After the emergence of civil war in Syria, the enmity between Saudi Arabia and Iran
became even more intense. In the Syrian conflict, Iran supports Bashar al-Assad's regime.
Tehran supplies it with arms, helps financially, and sends its military officials to the Syrian
army. Saudi Arabia offers moral, financial and economic support to the opposition forces
and tries to overthrow the Assad regime in Syria. Iran and Saudi Arabia have contradictory
geopolitical interests in Syria. From the geopolitical point of view Syria is a very important
country with great strategic significance. It is a bridge connecting the West to the oil rich
countries of the Middle East. Syria can serve as a transit corridor between Europe and the
Arab countries. Via Syria, it is possible to establish connections with the energy reach
countries of the Arab world. The West wants to reduce its energy dependence on Russia
and diversify energy transportation routes. Therefore, it pays particular attention to the
transportation of the Arabian energy resources to Europe through the Syrian territory.
(Sputnik, 2016) Europe consumes 80% of the gas produced by the Russian company
Gazprom. The Kremlin's goal is to maintain Russia's dominant position on the European
market and become the main supplier of gas for Europe, while Western countries want to
reduce energy dependence on Russia because Kremlin often uses natural resources as a
political weapon. After the Russian intervention in Ukraine and the occupation of Crimea,
US President Barack Obama openly called on European Union to reduce its dependence on
Russian gas and try to diversify its energy resources. (Charis Chang, 2015) Arabic
countries had plans to construct new gas pipelines and to supply energy resources to the
West via the territory of Syria, but Bashar al-Assad blocked this project because it
contradicted with economic and geopolitical interests of Russia and Iran. Iran and Russia
are strategic partners of Bashar al-Assad, and this is the reason why he is against the
implementation of those energy projects that could inflict financial damage on Russia and
Iran. Instead of strengthening ties with Arab countries, he preferred to sign a contract with
Iran. Syria remains the only Arab state in the Middle East, which maintains close ties with
Iran, causing irritation in Saudi Arabia. This is the main reason why Saudi Arabia wants to
end the Alawite minority rule in Syria and bring to power the representatives of the Sunni
majority, which will be more loyal to the Kingdom of Saudi Arabia and Gulf countries
(Sputnik, 2016).
The conflict between the two strongest states of the Middle East - Saudi Arabia and Iran
became even more intense after the start of the Civil War in Yemen. Saudi Arabia
financially backed the Sunni government of Yemen, which was led by President Abd
Rabuh Mansur al-Hadi. The kingdom of Saudi Arabia wants to avoid the spread of Iranian
influence on the Arabian Peninsula. Iran supports the Houthi rebels, which is a Shia
minority in Yemen. The Houthis fought against the Sunni-led central government and did
not spare power to topple Saudi Arabia's ally-Abd Rabuh Mansur al-Hadi’s regime in
Yemen. Al-Hadi was captured and forced to leave the presidential palace. A month later,
Abd Rabuh Mansur al-Hadi fled to his native city of Aden, where he condemned the coup
d’état and declared it an anti-constitutional act. The civil war began in Yemen in 2015
between two factions - the supporters of President Saleh and Al-Hadi. Each side claims to
constitute the legitimate government of Yemen. Saleh is backed by the Houthis who
control the capital of Yemen and other major cities, al-Hudaydah (the largest port city on
the Red Sea), Taiz (the third largest city in Yemen) and part of Aden (the second largest
city in Yemen). Houthis control strategic areas, important cities and military bases. The
Sunnis control mostly the desert areas, the eastern part of Yemen. According to the UN
estimates, from March 2015 to December 2017, 8670-13,600 people died in Yemen,
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including more than 5,200 civilians. The conflict has led to the world’s worst humanitarian
crisis. 22 million people are in need of humanitarian aid to survive. Over 8 million
Yemenis are on the brink of starvation and more than one million suffer from cholera.
There are fears that the epidemic could get worse if the conflict continues. (Al Jazeera
News, 2018)
Relations between the Islamic republic of Iran and Kingdom of Saudi Arabia deteriorated
especially, when the Houthis fired missiles at one of the largest aviation bases of Saudi
Arabia. As a result of this attack they destroyed 17 bombers F16 and 9 helicopters
"Apache", killed 66 and wounded 300 Soldiers. The civil war in Yemen is a sectarian
conflict between the Shiites and Sunnis, which can be described also as a military
confrontation between Iran and Saudi Arabia.
Saudi Arabia always claimed to be the leader of the Islamic world, but after 1979 a new
challenger appeared on the world stage, when Iran was transformed into a theocratic
regime. Iran’s ambitions grew after the establishment of theocracy, as it had a desire to
export revolution to the Gulf and increase its influence in Islamic countries. After the
Islamic Revolution of 1979, Iran tries to become a leader in the Middle East, causing
irritation in Saudi Arabia, which has also ambitions to achieve hegemony in the Arab
World. Saudi Arabia is determined to counter Iranian revolutionary threat, weaken Iran's
positions and prevent it to strengthen its positions in the Arab world.
The rivalry between Saudi Arabia and Iran can be compared with the confrontation
between the US and the Soviet Union during the Cold War. Just like the US and the Soviet
Union avoided direct conflict with each other, Saudi Arabia and Iran also try not to engage
in direct fight with each other. Instead of direct conflicts, both sides fight each other
indirectly and provide varying degrees of support to different camps in nearby conflicts.
Unlike the Soviet Union and the United States, that opposed each other for world
hegemony, Iran and Saudi Arabia do not hold the superpower status and consequently,
they have no ambitions on world dominance. They fight against each other only for
achieving hegemony in the Middle East (თამარ ტყემალაძე, 2018).
Conclusion
The outcome of the conflict between the Islamic Republic of Iran and the Kingdom of
Saudi Arabia will have an impact on their allies' status and position in the Middle East. If
Iran manages to defeat Saudi Arabia in this conflict, US positions will be weakened in the
Middle East. If the opposite happens, then the United States will be able to strengthen its
positions in the Middle East.
Thus, on the strategic chessboard of the Middle East world’s major powers confront each
other, that have their own geopolitical interests in this oil-rich region. Presumably, the
rivalry between Iran and Saudi Arabia will continue for a long time. The conflict between
them may turn into an open warfare. Everything will depend on the decision of the
dominant states of the world, their geopolitical ambitions and their strategic interests in the
Middle East.
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Sabiha Zekeriya Sertel’in Üsküdarlı Küçük Melâhat Hikâyesinde Kadın ve Kadın
Sorunsalı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ67

Özet
1895-1968 yılları arasında yaşamış Türkiye’nin ilk kadın yazarlarından biri olan Sabiha
Zekeriya eleştirel bir üslupla yazılarını kaleme almıştır. Dönemin toplumsal ve siyasi
sorunları üzerinde durmuş, toplumdaki aksaklıkları yazılarında dile getirmekten
çekinmemiştir.
Hayatı zorluk ve mücadelelerle geçmesine rağmen okumaktan asla vazgeçmemiş, tahsil
hayatını devam ettirmiştir. Yazın hayatında başarılı olmasının temelinde aldığı eğitimin
büyük rolü vardır. Daha ilkokul yıllarında yazıları dergilerde çıkmaya başlamış, bu yazılar
oldukça beğenilmiştir.
Yazın hayatındaki başarısını dergiciliğinde de göstermiştir. 1924’te İstanbul’da eşi
Zekeriya Sertel ile birlikte bu tarihe kadar çıkan dergilerden farklı olarak bol resimli ve
karikatürlü Resimli Ay Dergisini çıkarmaya başlamıştır. Dergi, halkın anlayacağı sade bir
dille halkın sorunlarını yansıtmaktadır.
Kadın kimliğine sahip olmasının ona yaşattığı sıkıntılar edebî hayatına da yansımıştır.
Dergilerde çıkan yazılarının bir kısmında toplumda kadın olmanın zorlukları üzerinde
durmuş, yaşanılan sorunları gözler önüne sermiştir.
Bu çalışmalardan biri olan Üsküdarlı Melâhat adlı yazısında, hikâyenin kahramanı olan 1314 yaşlarındaki Melâhat, üvey annesinin kötü muamelesinden uzaklaşmak için kendisi gibi
aile baskısından usanan İhsan ile dört yıl önce evden kaçmıştır. Hayatlarını devam
ettirebilmek için gayri meşru yollara başvuran bu iki gencin hikâyesinin dile getirildiği
yazıda toplumun bu duruma etkisiz kalması eleştirilmiştir.
Bu bildiride, Milli Kütüphane’nin süreli yayınlarında mevcut olan Resimli Ay Dergisinde,
Sabiha Zekeriya imzalı Üsküdarlı Küçük Melâhat adlı hikâye, Osmanlı Türkçesinden
günümüz Türkçesine aktarılmış, hikâyedeki toplumsal aksaklıklar kadın kimliği üzerinden
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sabiha Zekeriya, Üsküdarlı Küçük Melahat, kadın, Resimli Ay.
Woman and Woman Problem in The Story Named “Üsküdarlı Küçük
Melahat” Written By Sabiha Zekeriya Sertel
Abstract
Sabiha Zekeriya who is one of the first female writers and who lived between 1895 and
1968 penned her writings in a critical pattern. She emphasized the social and political
problems of the period and did not hesitate to express the inconveniences in the society in
her writings.
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Although she struggled with difficulties, she never stopped reading and continued her
education. The education that she received has a great role in her successful literary life.
Her writings started to appear in journals even in her elementary school years and these
writings were found quite desirable.
She also showed success in magazine publishing. She started to publish a journal named
Resimli Ay together with her husband, Zekeriya Sertel, in İstanbul in 1924. The difficulties
posed by being a female reflected on her literary life. She emphasized the difficulties of
being a woman in society and revealed the problems experienced by women in some of her
writings published in journals.
In her writing named Üsküdarlı Melahat, one of the aforementioned studies, Melahat who
is the heroine of the story and at the age of 13-14 elopes with İhsan, who feds up with
family pressure like her, to escape her step mother’s cruel behaviors four years ago. The
author, in her writing, narrates the story of these two teenagers taking illegal actions to
continue their lives and criticizes the fact that this situation does not concern the society.
In this article, the story named Üsküdarlı Küçük Melâhat which was written by Sabiha
Zekeriya and published in the journal named Resimli Ay available in the periodicals of the
National Library was transferred from Ottoman Turkish to modern Turkish and the social
problems in the story were evaluated.
Key Words: Sabiha Zekeriya, Üsküdarlı Küçük Melahat, Woman, Resimli Ay.
Giriş
A. Sabiha Zekeriya’nın Hayatı
Hayatını toplum sorunlarını gün yüzüne çıkarmaya adamış, yazılarında özellikle kadın
sorunsalına dikkatleri çekmeye çalışan Sabiha Zekeriya 1895 yılında Selanik’te doğmuştur.
Geniş bir ailede büyümüş olan yazarın, yazılarında toplum sorunlarına yer vermesinin
temelinde kendi aile hayatının zorluklar içinde geçmesi yatmaktadır.
Babasının aile üzerindeki baskıcı tavırları, annesinin karşılaştığı bu tutumlar karşısındaki
sessizliği, Sabiha Zekeriya’yı hayatı sorgulamaya itmiştir. Babasının eve sinirli geldiği bir
akşam, yemeği beğenmemesi üzerine tabakları fırlatması ve annesinin bu duruma sessiz
kalması Sabiha Zekeriya’nın yazılarında toplum, özellikle de kadın sorunları üzerinde
durmasına zemin hazırlamıştır.
Orta ve lise öğrenimini Selanik’te Dönme cemaatinin kurduğu Terakki Mektebi’nde
tamamlamıştır. Dönmeler, XV. yüzyılda İspanya Kraliçesi İsabella tarafından kovulup,
Osmanlı İmparatorluğuna göç eden Musevilerin kolu olup XVII. yüzyılda İslam dinini
kabul edip Türkleşmiştir. (Sertel, 2001: 23)
Sübyan ve Rüştiye okullarını başarıyla tamamlayan Sabiha Zekeriya, kitap okumaya
başladığında yemek yemeye bile gerek duymadan 12 saat okuyabilen biriydi. Ev işlerinden
habersiz olan bu kız çocuğu gergefe oturduğunda bile kitabını gergefin altına saklayacak
kadar okumaya meraklıdır.
Sabiha Zekeriya’nın küçük yaşta başlayan okumaya ilgisi ileride başarılı bir yazın
hayatının olacağının habercisidir. Henüz 8 yaşındayken ders defterlerini önüne açarak
biraz bir dersi biraz diğer dersi çalışan Sabiha Zekeriya asla bir dersi başından sonuna
kadar çalışma alışkanlığına sahip değildi. Yine bu şekilde çalıştığı günlerden birinde
annesinin eve geç gelmesi üzerine babasının annesini boş düşürmesi Sabiha Zekeriya’nın
yaşamına etki eden ilk büyük dramlardan biri olmuştur.
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Yazın hayatındaki başarılardan birisi Yeni Felsefe dergisinde yayımlanan “Osmanlı
Cemiyetinde Kadın” adlı yazısıdır. (Sertel, 2001: 62) Yılın en iyi yazısı seçilen bu
çalışması onun bu dergiyi çıkaran ve ileride eşi olacak Mehmet Zekeriya tarafından
tanınmasını sağlamıştır.
Asıl adı Zikri olan Mehmet Zekeriya ile evlilik kararı Sabiha Zekeriya’nın ailesi tarafından
desteklenmemiştir. Ailesinin bu kararı vermesinde Sabiha Zekeriya’nın Dönme
cemaatinden olması etkili olmuş, bir Türk ile evlenmesine şiddetle karşı çıkılmıştır. Bu
konuyla ilgili olarak haftalarca ablasının evindeki odada kilitli tutulmuştur. Karşılaşılan
zorluklara rağmen hayat onu üçüncü kez Mehmet Zekeriya’nın karşısına çıkarmış ve
Sabiha Zekeriya’nın ağabeyi Celal Derviş’in de desteğiyle bu evlilik gerçekleşmiştir. Bu
evlilikten Sevim ve Yıldız adlı iki kız çocuğu olmuştur.
Sabiha Zekeriya’nın gerek aile hayatı gerek yazın hayatında karşılaştığı zorluklar hastalık
sürecinde de kendini göstermiş 1968 yılında Bakü’de memleketinden uzak bir yerde vefat
etmiştir.
B. Sabiha Zekeriya’nın Dergiciliği
Sabiha Zekeriya’nın henüz ilkokuldayken dergilerde yayımlanan yazıları çok
beğenilmiştir. İlerleyen yıllarda özel hayatında yaşadığı sıkıntılardan etkilenerek kadın
sorunsalını yazılarına konu edinmiştir. Bu yazılarında toplumda kadının yeri, kadın
kimliğine sahip olmanın zorlukları gibi konular üzerinde durmuştur.
Büyük Mecmua dergisinde kadın meseleleri ile uğraşmıştır. Büyük Mecmua 6 Mart 1919
ilâ 25 Aralık 1919 arasında 17 sayı yayımlamış bir dergidir. (Ertuna Biçer, 2008: 110)
1 Şubat 1924 yılında Resimli Ay dergisi yayımlanmaya başlamıştır. İstanbul’da eşi
Zekeriya Sertel ile birlikte çıkardıkları bu dergi, halkın anlayacağı sade bir dille yazılmış
olup toplum sorunlarını yansıtmaktadır. Bu dergideki hikâyeler, şiirler eskisi gibi
yazarların zevkini doyurmak için değil, toplumun gerçeklerini ortaya koymak amacıyla
yazılmıştır. (Ertuna Biçer, 2008: 114) Yayın hayatındaki büyük başarılarından biri de bu
dergide çıkan Cici Anne başlıklı köşe yazılarıdır. Bu sütunda ele alınan konular aile,
kadın-erkek ilişkileri ve kadının toplum içindeki yeridir. (Sertel, 2001: 154)
Resimli Ay dergisi ile birlikte aynı zamanda Resimli Perşembe dergisini de çıkartmaya
başlamışlardır. Sonradan kapatılan Resimli Ay dergisi, Sevimli Ay adıyla çıkmaya
başlamıştır. (Sertel, 2001: 133) Sevimli Ay dergisinde Sabiha Zekeriya Sertel, sosyal
konuların dışında siyasi, felsefi ve kültürel konulara da değinmiştir. (Sertel, 2001: 136)
Dergicilik hayatındaki başarısını gazetede yayımlanan yazıları takip etmiştir. 1934-1945
yılları arasında eşi Zekeriya Sertel ortakları ile birlikte Tan gazetesini çıkarmıştır. Sabiha
Zekeriya’nın 1937 yılındaki yazıları Sabiha Zekeriya Sertel imzasını taşımaktadır.
Yazılarındaki duruşu, sert üslubu onun soyadı seçiminde de etkili olmuştur. Eşinin Moğol
soyadını almasını kabul etmeyen Sabiha Zekeriya, ikisinin de yazar olması ve sert bir
üslupla yazılarını kaleme almalarından dolayı “Sertel” soyadını almaya karar vermiştir.
(Sertel, 2001: 178)
4 Aralık 1945’te Tan gazetesinin baskına uğraması ve matbaalarının yıkılması ile Sertel
ailesi baskı altında yaşamaya başlamıştır. Bu zorluk ve sıkıntılara daha fazla
dayanamadıkları için 1950 senesinde ülkeden ayrılmışlardır.
C. Üsküdarlı Küçük Melâhat
Kadının toplum hayatı içerisindeki yeri, üstlendiği sorumluluklar, toplumun kadına bakış
açısı her daim tartışma konusu olmuş ve çözüme ulaşmamıştır. Henüz avcılık döneminde
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bile kadınların arka planda bırakıldığını, sosyo-kültürel yaşam tarzı içerisinde erkeğin aktif
bir rol oynadığını görmekteyiz. Kadınlar, çocukların bakımı ve ev işleri ile meşgul
oldukları için, yaşamak için gerekli geçim kaynaklarından biri olan avcılıkta, erkekler ön
plandadır. Toplayıcılık dönemindeki kadın erkek birliği, fiziksel güç gerektiren avcılık
döneminde yerini erkek egemenliğine bırakmıştır.
Sally Slocum, çocuklu kadınların yiyecek konusunda tamamen erkeğe bağımlı bir şekilde
betimlemenin erkek önyargısı olduğu fikrini savunmaktadır. Ona göre, kadınlar kendilerini
ve ailelerini doyuracak kadar yiyecek toplayabilmektedir. (Slocum, 2016: 45)
Geçinmek için yaşamını avcılıkla sağlayan toplumlarda, aile bütünlüğünün kurulmasında
gerekli olan evlilik safhasının gerçekleşmesi için de avcılığın etkin rol oynadığını
söyleyebiliriz. Avcı toplumlarda, evlenmelerine izin verilmeden önce genç erkekler avcılık
yeteneklerini, genç kızlar ise yemek yapma becerilerini kanıtlamalıdırlar (Gough, 2016:
69).
Toplum hayatında gerek geçim kaynağı gerekse evlilik için bir aşama olarak görülen
avcılık geleneğinde genel olarak kadınlar erkeklere tabi konumda bırakılmıştır. Kadınların
avcı toplumlarda erkeklere göre arka planda konumlandırılması günümüzde de sosyal bir
sorun olarak devam etmektedir.
Aslında toplumun kadına yüklediği sorumluluklar onun erkeğin gerisinde değil yanında
olmasını sağlamıştır. Hayatın her evresinde erkek ile birlikte rol alan kadın, iş bölümü
paylaşımında erkeğe destek olmuştur.
Malinowski, kadınların toplumların zalim kısmı tarafından daha ağır işleri yapmaya
zorlandığını ve bir erkeğin karısıyla olan ilişkisinin ekonomik açıdan efendi ve kölesi
arasındaki ilişkiye benzediğini söylemektedir. (Rohrlick-Leavitt, Sykes, Weatherford,
2016: 124) Kadın ve erkek arasındaki bu ilişki günümüzde değişime uğrasa da varlığını
hala korumaktadır.
Erkek egemen bakış açısı kutsal ve gerçek bir hikâye olarak kabul edilen mitlerde de
kendini göstermektedir. Gerçek olarak kabul edilen mitler, birçok kabilede kadın ve
çocukların önünde anlatılmamaktadır. Amazon nehri kıyılarında söylenen mitlerdeki, gizli
ritüel cisimler, maskeler, flütler, şarkılar ve ritüel alanlar aslında kadınlar tarafından icat
edilip kontrol edilmiştir. Erkeklerin bu gücü yok etmesiyle kadınların bu ritüellere katılma,
ritüel nesnelerini görme veya dokunma hakkı kalmamıştır. (Nenola: 2017: 96)
Kadın kimliğinin geri planda bırakılması yine kadınların çabaları ile azaltılmaya
çalışılmıştır. Kadınların toplum içerinde yadsınamaz bir gücü vardır. Geçmişten günümüze
kadar hayatın her evresinde kendini gösteren bu güç, kadınların sosyal hayat içerisindeki
konumunu önemli kılmıştır.
Mevcut olan yaşam düzeni içerisinde kadının eş, anne, kardeş, gelin olmak gibi farklı
rolleri vardır. Sabiha Zekeriya, yoğun iş temposuna rağmen çocuklarının bakımını
aksatmayarak iş hayatında gösterdiği başarıyı aile hayatına da yansıtmıştır. Üsküdarlı
Küçük Melâhat adlı hikâyesinde, aile düzenindeki aksaklıkları dile getirmiştir.
Hikâyenin kahramanı olan 13-14 yaşlarındaki Melâhat, üvey annesinin kötü
muamelesinden uzaklaşmak için kendisi gibi aile baskısından usanan İhsan ile dört yıl önce
evden kaçmıştır. Hayatlarını devam ettirebilmek için gayri meşru yollara başvuran bu iki
gencin hikâyesinin dile getirildiği yazıda toplumun bu duruma etkisiz kalması
eleştirilmiştir.
Üsküdar’da Kavaf Ahmet Efendi’nin kızı olan Melâhat’ın annesi dört sene önce ölmüştür.
Üvey annesi Melâhat’ı dövmekte, evin en ağır işlerini ona yaptırmaktadır. Bir gün Melâhat
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ocaktan yemeği indirirken dökmüş, annesi ocaktan yakaladığı kızgın maşa ile bacağını
yakmıştır. Bu durum Melâhat’ın evi terk edişine sebep olmuştur.
Melâhat’ın karşılaştığı bu durumu “insan yuvasında hayvan muamelesi görmek” olarak
dile getiren Sabiha Zekeriya, elinde maşa ile çocuğun üzerine saldıran üvey annesini Roma
İmparatorlarının Gladyatör oyunlarındaki vahşi aslanlara benzetmiştir.
Komşusunun sekiz yaşındaki oğlu İhsan da babasından daima şikâyet etmiş, evde kayıp
olan her şeyin kendisinden bilinmesinden dolayı ailesinden şiddet gördüğünü belirtmiştir.
Melâhat’ı kaçma konusunda yüreklendiren kişi, evden kovulan İhsan’dır.
Melâhat, hayatı boyunca izlerini taşıyacağı durumdan habersiz olarak, İhsan’ın anlattığı
mutlu hayatın başlangıcı için sokaklara kaçmaya karar vermiştir. Kaçtıkları ilk geceyi
Kadıköy’de bir araba ahırında geçiren bu iki genç, daha sonra cami sahanlıklarını, Salkım
Söğüt’teki çeşmeleri bazen de Yerebatan’daki bir kadının kulübesini kendilerine mesken
edinmiştir.
Sabiha Zekeriya, hikâyede evlerinden kaçan bu iki genci nasıl olur da ailelerinin
bulamadığını veya bulmuşsa yeniden evlerine almamalarını sorgular. Yaşadıkları bu hayat
için çocukları uyaran ve dilenmeden, hırsızlıktan, fuhuştan kurtaran bir toplumun
olmaması hikâyede asıl eleştirilen durumdur.
Toplumda kadınların durumu ile ilgili eleştirel yazıları kaleme alan Sabiha Zekeriya,
hikâyede Melâhat adlı bir kız çocuğunun kimliği üzerinden yaşanılan sorunları dile
getirmiştir. Üvey annesinin ona karşı tutumlarının sebep olduğu bu durum, hikâyede
Melâhat’ın zorlu hayatın içerisinde karşılaştığı olaylar ile desteklenmektedir. Hikâyede
kadın olmanın zorlukları üzerinde durulmuş, toplum içerisindeki aksaklıklar gözler önüne
serilmiştir. Metin, latinize edilirken hiçbir değişiklik yapılmamıştır.
Sonuç
Toplum gerçeklerini ibretlik bir hikâye ile aktaran Sabiha Zekeriya, kadına bakış açısının
değişmesi ve yaşanılan sıkıntıların önlenmesi için sert bir üslupla yazılarını dile
getirmektedir. Kadınlar, henüz avcılık döneminde de geri planda kalmış, erkekler toplum
içerisinde daha aktif bir rol oynamıştır. Bu bakış açısı ile kendi yaşam öyküsünde de
karşılaşan Sabiha Zekeriya, kadının hayat içerisinde çektiği sıkıntılara ve yaşadığı
zorluklara dikkat çekmektedir.
Bu yazılarından biri de Resimli Ay dergisinde yayımlanan Üsküdarlı Küçük Melâhat adlı
hikâyedir. Bu hikâyede, Sabiha Zekeriya, evlerinden kaçan iki gencin yaşadıkları
zorluklara değinerek, toplumun onları yalnız bırakmasını eleştirmiştir.
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EK-1

ÜSKÜDARLI KÜÇÜK MELAHAT
Aylardan beri su yüzü görmeyen pis, harâb bir barakanın içinde, dağınık saçları, dökülmüş
esvâbları içinde bile sıcak ve çekici bir çocuk bakışıyla ta ruhuma hitâb eden Melâhat’ın, hâlâ
üzerinde en çok tesir yapan sözü bu oldu:
-

Ben İhsan’ı nasıl affetmezdim ki; evsiz hayatta kimsesiz kaldığım günden beri beni yalnız
o sevdi, yalnız o korudu. Bizim buralara düşmemize anamız babamız sebep oldu, ondan
sonra da artık bizi hiç kimse arayıp sormadı. İhsan bana, ben İhsan’a dayanarak yaşıyoruz.

İhsanla Melâhat, bütün öksüzlere ve sefillere sinesini açan sokakların çocuğudur. Onlar da
yuvalarından çalınmış veya kovulmuş evi, ahlakı, vazifesi olmayan meçhul âlemin bizim
gözlerimizden sakladığı çocuklardandır.
Melâhat’ı Tophane’de İngilizlerin terk ettiği barakaların içinde buldum. Yere kendilerine yatak
vazifesi görecek bir çuval açmışlar, köşeye sapı ve ağızı kırık bir desti koymuşlardı. Bu
çamurlar içinde bir (Karmen) aşkı yaşayan çocuğun gözünde cevvâl, ateşîn bir zekâ vardı. Bu
ıssız, münzevî yuvasında beni görünce şaşırdı, gözleri kapıda, kaçmak için bir çare arayan bir
kedi gibi, olduğu yerde büzüldü. Benim için oturacak bir yer yoktu, o korkak korkak yüzüme
bakıyor, bu ani ziyaretimin ma’nâsını anlamak istiyor gibiydi.
-

Melâhat, Muazzez hastahânede seni istiyor, dedim.
Siz Muazzez’i nereden tanıyorsunuz? dedi.
Ben Muazzez’in eski hanımıyım. Biraz düşündü, sanki gelmek arzusuna mâni‘ bir şey
vardı, sonra sordu:
Buraya tekrar dönecek miyim?
Dönmek istemiyor musunuz?

Düşünüyordu. Etrafımızı bu cehâlet ‘âleminin çocukları sarmış, hepsi sabırsızlıkla bizi
dinliyorlardı. İçlerinden biri cevabı beklemeden:
-

Onu kocası bırakmaz ki….dedi.
Senin kocan da mı var Melâhat?

Başını eğdi, cevap vermek istemiyordu. Utanıyor muydu? Hayır, Melâhat dört seneden beri
sokaklarda, hayatın en çirkin fuhuş mezbelelerinde kadınlığını, iffetini, hicâbını her şeyini
vermişti. Melâhat on üç on dört yaşlarında beyaz pembe tenli, iri kestane gözlü, üstündeki
dökük esvâbların içinde bile güzel denecek kadar güzeldi. Güzelliği yaşadığı ‘âlemde onun için
bir felaket olmuş vücudu üç bıçak yarasıyla delinmişti. Bundan dört sene evvel bir gün
kendinden daha küçük bir çocukla evinden kaçmış, dört sene sokaklarda dilenmiş, çalmış, her
mezilletin çemberinden geçmiş, artık daha çocuk yaşında bir ihtiyar kadar tecrübeli, görgülü
bir fahişe kadar yırtık ve hicâbsızdı. İhsan’ın kim olduğunu anlamak için ısrar ettim, bana
hayatını başladığı noktadan hikâye etti.
Melâhat Üsküdar da Kavaf Ahmet Efendi’nin kızıdır. Annesi dört sene evvel ölmüş. Öteki
annesi, her üvey anne gibi, Melâhat’ı döver, evin en ağır işlerini ona gördürür, hatta on yaşına
rağmen, çamaşırları bile ona yıkatırmış. Vücudu kötekten mor lekelerle dolarmış. Bir gün
Melâhat ocaktan yemeği indirirken dökmüş, annesi ocaktan yakaladığı kızgın maşa ile bacağını
yakmış.
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Melâhat dizindeki yanık yeri gösterdi. İnsan yuvasında bir hayvan muamelesi gören bu çocuk
hemcinsleri için ne diyordu? Bu onun için belki biraz daha tabîî idi. Fakat ben elindeki kızgın
maşa ile çocuğun üzerine saldıran kadını, zalim Roma İmparatorlarının (Gladyatör)
oyunlarından açık ağzıyla insan üzerine saldıran vahşi arslandan hiç de farklı bulmadım. Mini
mini masumları yakacak kadar ferdlerine salâhiyyet veren ve onları mes’ûl etmeyen cemiyete
acıdım. Melâhat ailesinden ziyade cemiyetin kızıdır. O cemiyetin ki erini ne evinde, ne
sokakta, ne fuhuşunda, ne de hayatının hiçbir safhasında himaye vazifesiyle kendini tavzîf
etmemiştir. Melâhat göklerin attığı ve sokakların kabul ettiği bir çocuktur. Üzerinde hiç
kimsenin hak vesayet ve mesuliyeti yoktur. Dizinin biraz ötesinde oldukça büyük, kapanmış bir
bıçak yarası vardı.
-Ya bu ne Melâhat? dedim.
Başını eğdi ve sustu. Hayatında her yaprağı bir facia, siyah bir leke ile dolu olan bu çocuk,
bütün hicâbsızlığına rağmen, lekelerini birer birer saymaktan çekiniyordu.
Melâhat evdeki ızdıraplarla dolu hayatından usanmış, ölmek en büyük emeli olmuştu.
Hayatının en tatlı dakikaları günün öldürücü meşguliyetlerinden kurtulup kendini sokağa attığı
zamanlardı. Komşunun çocuğu sekiz yaşındaki İhsanla her akşam sokakta beraber oynar,
akşam olup da İhsan’a kavuşmak için günü bin müşkilâtla geçirirdi. İhsan da daima babasından
şikâyet ederdi. Evde ne kayıp olsa onu döverler, ondan bilirlerdi. Bir gün babasının cebinden
çalınan beş lirayı yine İhsan’a isnâd etmişler, hatta bu yüzden onu dövdükten sonra evden de
kovmuşlardı. O gün İhsan derhal Melâhat’ı bulmuş, macerasını anlatmış, artık uzaklara
annesinin babasının yetişemeyeceği uzaklara kaçacağını, artık onları her gün hırpalayan bu
baba sıfatındaki vahşilerin elinden kurtulmak için meçhûl yerlere gideceğini anlatmıştı.
Sonra Melâhat’a üvey annesinin vahşetinden, yalnız başlarına geçirecekleri serbest ve mes‘ud
hayatın güzelliğinden o kadar şevkle bahsetmiş ki Melâhat da onunla beraber gitmek hevesine
düşmekten kendisini men edememiş ve akşam kimse duymadan yavaş yavaş kapıyı açmış,
sokaklara bu onlara fuhuş içinde, mezellet içinde serbestî veren sokaklara kaçmışlar ve bir daha
evlerine dönmemek üzere, bu öksüzlerin sefillerin sığındıkları cami köşelerine, çeşme
yalaklarına sığınmışlardı.
Bu küçük aşk kahramanları ilk akşamı Kadıköyün’de iskelede bir araba ahırında geçirmişlerdi.
Melâhat her dakika üvey annesini elinde maşa veya sırıkla üzerine gelir görüyor ve titriyordu.
İhsan da onu teselli ediyor ve ona o geceyi mes’ûd geçirtmeye çalışıyordu.
Ertesi gün İstanbul’a geçmişlerdi. İhsan’ın yanında çok para varmış, fakat sonra yavaş yavaş
para bitmiş ve en basit geçinme yolu olan dilenciliğe düşmüşler ve Yeni Câmi’nin
merdiveninde dilenmeye başlamışlardı.
-

-

İhsan o paraları nerden bulmuş? dedim.
Kim bilir, belki de çalmış dedi.
Çalmak, bu onlar için gayet meşrû‘ bir kelime olmuştu. Sokak köşesinde kendini evsiz,
barksız, sahipsiz bulan her çocuk için bundan tabîî ne olabilirdi?
Dilendiklerinin bir kısmını Hafız Ağa Bey’e verirler, akşamları câminin üstü örtülü
sahanlıkta uyurlardı. Bazen Salkım Söğüt’teki çeşmeler, bazen Yerebatan’daki Kürd
kadının kulübesi onlar için penâh olurdu.
Hafız Ağa Bey Yeni Câmi’nin hâfızıdır. İçinde yüzlerce Müslümanın başını taşlarına
değdirdiği mukaddes ma’bedin bir köşesini kendi hasîs menfaati için vatanın bu iki çıplak
çocuğuna kiralamış, bu sokak çocuklarına mukaddes ma‘bedler bile şefkat kapılarını
kapamıştı. Kürd kadını, Muazzez, Melâhat’ın ve onlar gibi kim bilir ne kadar masumların
iffet ve ismet ticarîdir. Kürd kadınının odası kim bilir ne kadar pisliğin, adiliğin
merkezidir. Bu oda içinde kim bilir bizim tüylerimizi ürpertecek ne facialar, ne rezaletler
hükm sürer. Bu oda kim bilir ne kadar masumun şeref ve ismeti, ahlakını bizden çalıp
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götürür? Ve bizler sıcak odalarımızda, cemiyetin içinde hanım ve efendi olarak bu cehalet
‘âleminin çocuklarını seyrederiz.
Melâhat’ın benden gizlediği birçok noktalar vardı. İstanbul’un ortasında iki çocuk evinden kaçar da
onu ailesi nasıl olur da bulamazdı? Eğer bulmuşsa nasıl olur da tekrar evine almaz veya alamazdı?
Bunlar muzlim noktalardı. Fakat pek acı bir hakikatti ki, Melahat ve İhsan sokaklara ne sıfat ve
şekilde düşerlerse düşsünler, onları bu hayatlarında takip eden bir cemiyet kontrolü yoktu. Ve bu
sahipsiz cemiyet içinde onlar dert-i sine yalnız Yeni Cami’nin avlusunda, Salkım Söğüt’te ve
yangın harabeler içinde yaşadılar.
Bütün bu hayatlarında onları ikâz eden, dilenmeden, hırsızlıktan, fuhuştan kurtaran bir cemiyet
kuvvetine rast gelmediler.
Dilencilik hayatında İhsan pek kazanamamıştı. Herkes onun gençliğine ve kuvvetine bakarak
çalışmayı tavsiye eder, fakat Melâhat’a acır, avuçlarını onluklarla doldururlardı. Dilencilikte
kazanamamak İhsanı eski tabiatına, hırsızlığa sevk etmişti. Melâhat zahmetsiz kazanmanın
zevkini, sokakların kirli havası içindeki hürriyetin tadını taddıktan sonra artık evin değil, fuhuşun
kızı olmuştu. İhsan Merdânla beraber hırsızlık yapar, oldukça para kazanırdı. Bu esrar aleminde
beliren yeni simâ benim için yeni bir ışıktı.
-Merdân kim? dedim.
- Melâhat gayet tabîî bir lisanla:
-İhtiyar bir dilencidir, dedi. Yerebatan’da bir odası var, biz bazen onun odasında yatardık.
- Orada başka kimse yok muydu?
Onun arkadaşları vardı fakat bize ilişmezlerdi.
Hayatını hırsızlıkla geçiren bir dilencinin odasına Melâhat gibi güzel bir çocuk ne sıfatla girer,
dalında henüz açan bu taze çiçek nasıl olur da yabani dikenlerin arasında solmazdı?
Melâhat kirden ve çamurdan yapılmış hayatını, ne kadar iffet ve hicâbından tecerrüd etse, yine
saklamak mecburiyetini hissediyordu. Her yeni duyduğum söz bana bu ‘âlemin açtıkça çirkinleşen,
çirkinleştikçe acılaşan bir ‘âlem olduğunu gösteriyor ve bu çocukların yanında kendi cinslerinden
bir insan olduğumu düşündükçe utanıyordum.
Hayatlarının çirkinliği nisbetinde ‘aşklarının safveti var. Kanun ve ‘adetten hariç tabîî bir ‘alem
içinde sevişip yaşayan, birbirlerini öldürecek kadar seven ve kıskanan bu çocuklar etraflarındaki
zalim ve dürüst insanlar arasında birbirlerini daha fazla sevmişler birbirlerine dayanarak yaşamanın
verdiği bir kuvvetle birbirlerine daha fazla bağlanmışlardı.
Seni bu kadar üzdüğü ve incittiği için İhsan’a gücenmedin mi Melâhat? dedim.
Gücendim, fakat İhsan çok ağladı, beni sevdiği için yaptığı söyledi, ben de barıştım.
Ben İhsan’ı nasıl affetmezdim ki evsiz, hayatta kimsesiz kaldığım günden beri beni yalnız
o sevdi. Yalnız o korudu. Bizim buralara düşmemize, anamız, babamız sebep oldu, ondan
sonra da artık hiç kimse bizi arayıp sormadı. İhsan bana, ben İhsan’a dayanarak yaşıyoruz.
Vahşi hayvanlar arasında bir cins varmış ki yavrularını yemek için saldıran erkeklerden çocuklarını
korumak üzere dişiler birleşir, yavruların etrafında seyr yaparlarmış. Siz zavallı çocuklar, o hayvan
yavruları kadar da kıymetli değilsiniz. Hemcinsleriniz sizin etrafınıza siper değil, uçurum açarlar,
pusu kurarlar.
Yine hayvanların içinde bir cins varmış ki yavrularını kendi yermiş. Sizler, evsiz, vatansız,
kimsesiz sokakların güzel çocukları! Siz bu hayvan cemiyetlerinin üstünde, çocuklarının gecenin
karanlıklarına, sokakların harîm ismetine bırakan bir insan cemiyetinde yaşıyorsunuz. Fakat bu
cemiyetin içinde yavrusunu korumak için siper kazan hayvan anasının şefkatinden bile
mahrumsunuz.
-
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Kırgızlarda Misafir Ağırlama ve Sofra Adabı
Dr. Öğretim Üyesi Aysel Baytok68

Özet
Diğer Türk toplulukları gibi Kırgızlar da son derece misafirperver, sofrası her zaman
herkese açık bir halktır. Geleneklerine oldukça bağlı olan Kırgızlarda misafir ağırlamak ve
misafire ikramda bulunmak ev sahibinin hem şanı hem de en kutsal görevlerinden biridir.
Kırgızlarda misafiri sevmeyen, istemeyen kişiler toplum içinde çok ayıplanır. Kırgızlar
gelen misafir kim olursa olsun, nereden olursa olsun elinde neyi var neyi yoksa önüne
sererek saygıyla ağırlarlar ve güzel bir şekilde yolcu ederler. Misafirin atına yemini suyunu
vererek en iyi şekilde bakarlar. Günümüzde atın yerini alan arabalara da dikkat eder,
çocukların ya da başka kişilerin ona zarar vermesini önlerler. En güzel yiyeceklerini
çocuklarına bile yedirmeyip misafire saklarlar. Kırgızlarda misafir geldiğinde evde hasta
varsa hastalığını belli etmez. Hatta misafir varken evden biri vefat etse misafire
duyurulmaz; gerekenler misafir yolcu edildikten sonra yapılır.
Kırgızlarda geleneksel olarak misafiri karşılamanın, ağırlamanın ve yolcu etmenin belli
kuralları vardır. Mutlaka uyulması gereken kurallardan biri de eve gelen misafire yemek
yedirmek, ikramda bulunmaktır. Kırgızlarda, oturma düzeninden başlayarak yemeği yiyip
bitirene dek sofranın da belli kuralları vardır. İlk olarak yemekten önce oturanların elleri
yıkatılır. Genç bir erkek ya da kız bir leğen, ibrik ve havluyla dolaşarak misafirlerin ellerini
yıkatır. Sofrada herkes yaşına, durumuna göre kesilen hayvanın belli bölgelerini yer.
Hayvanın en önemli parçası başıdır. O nedenle baş sofranın aksakalına verilir. Misafir de
önüne konan yemeği, eti tamamen bitirmelidir, aksi takdirde ayıp etmiş olur. Misafir yolcu
edilirken de atına ya da arabasına kadar refakat edilir ve en güzel dilek ve dualarla
uğurlanır. Misafir ağırlama Kırgız Türklerini (aynı zamanda bütün Türk topluluklarını)
diğer toplumlardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Kırgızlarda günümüzün modern
yaşam şartlarında geleneklerin bir kısmı uygulamadan kalkmış olsa da çoğu aynı şekilde
veya şekil değiştirerek devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Kırgızlar, misafir, yemek, sofra adabı.
The Custom of Welcoming Guests and Table Manners in Kyrgyz
Abstract
Just like the other Turkic communities, Kyrgyz people are also exceptionally hospitable; a
nation whose doors are open to anyone any time. For the Kyrgyz, who are highly loyal to
their traditions, it is one of the most sacred duties of the host and a requirement of his
dignity to welcome his guests and treat them appropriately. In Kyrgyz culture, those who
are not pleased with the existence of a guest or those who don't accept guests willingly are
highly condemned in the society. Kyrgyz people treat their guests in the best way no matter
who they are and no matter where they come from by serving whatever they have available
at home to show their hospitality and respect, so that their guests leave with complete
satisfaction. They would also look after the horse of the guest by feeding it. Today, they
take care of guests' cars that replace the horse, preventing children or other people from
harming it. They reserve the best of their food for their guests, even by not allowing their
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own children to eat it. In Kyrgyz, when guests visit a house and if there is a patient in that
house, the person doesn't reveal his/her illness and pretends to be healthy. Even if
somebody from the family passes away while the guests are still at that home, the guests
are not announced and the necessary actions to be taken are carried out later after the
guests leave.
In Kyrgyz traditions, there are certain manners for welcoming, hosting and seeing off
guests. One of the most essential rules that must be followed is to offer food and
refreshments for the guests. Besides, there are certain rules of the table, starting from the
seating arrangement till the end of the meal. First of all, before the meal, it is ensured that
everybody washes the hands. A young man or girl serves the guests a washbowl, pitcher
and towel to help them wash their hands. At the table, everyone eats certain parts of the
animal which is slaughtered according to their age, status. The most important part of the
animal is the head. That's why, this part of the animal is served to the most elderly person
at the table. Guests should also finish the meat and the dish in front of them completely,
otherwise it would be regarded as an unmannerly behaviour. While guests are leaving, they
are accompanied to their horse or car and sent off with the best wishes and prayers. The
custom of welcoming guests is one of the most important features that differentiates
Kyrgyz Turks, and all the other Turkish communities, from other societies. Although some
of the traditions have disappeared in today's modern living conditions in Kyrgyz, most of
them continue in the same way or transform into new ones.
Key Words: Kyrgyz, guest, food, table manner.
1. Giriş
Diğer Türk toplulukları gibi Kırgızlar da geleneklerine, örf âdetlerine son derece bağlı bir
halktır. “Kültürün bir unsuru olan gelenek, kendi yapısında bulunan, ona meşruiyet
kazandıran otoriter bir özelliğe ve yaptırım gücüne sahiptir. Değişimin nispeten sınırlı
olduğu, kapalı ve muhafazakâr toplumlarda geleneğin yaptırım gücü daha yoğun
hissedilmekte ve uzun müddet sürmektedir.”69 Göçebe bir hayat tarzının ve geleneksel
toplum yapısının hâkim olduğu, geleneklerine, örf âdet ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı olan
Kırgızlarda da geleneğin yaptırım gücü yoğun olarak hissedilmektedir. Bu nedenle de
Kırgızlar pek çok gelenek, görenek ve inançlarını bugüne kadar yaşatmayı başarmışlardır.
Kırgızların en önemli geleneklerinden biri de son derece konokçul yani “misafirperver”
olmalarıdır. Sofrası her zaman herkese açık bir halk olan Kırgızlarda misafir ağırlamak ve
misafire ikramda bulunmak ev sahibinin en kutsal görevlerinden biridir. Çünkü Kırgızlara
göre misafir Allah’ın isimlerinden biridir ve bu nedenle de misafiri ağırlamak kutsaldır.
Yine bu nedenle “eve gelen bir kişi asla bir şey yedirmeden gönderilmez. Bununla ilgili
olarak bir atasözü şöyle der: Körgö kirgen tirüü çıkpayt / Üyge kirgen kuru çıkpayt. “Kabre
giren diri çıkmaz / Eve giren kuru (ikramsız) çıkmaz.” Kırgızlarda misafirin eve bereket
getireceğine inanılır. Konok kirse eşikten / Irısı kiret teşikten. “Konuk girse eşikten /
Kısmeti girer delikten.” şeklindeki atasözü de bu inancı ifade etmektedir. Eve gelene bir
şey ikram edememe Kırgızlarda büyük utanç vesilesidir. Bir atasözünde Barğança meyman
uyalat / Barğan soñ üy eesi uyalat. “Gidene kadar misafir utanır / Gittikten sonra ev sahibi
utanır.” denilerek bu hususa işaret edilmiştir.”70
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Kırgızlar misafirleri sıy konok “hürmetli, büyük konuk”, uyattuu meyman “muhterem,
kendisinden utanılan misafir”, aziz meyman “muhterem, kıymetli misafir”, uluk meyman
“amir misafir”, kudayı konok “Tanrı misafiri”, mildettüü konok “vazifeli konuk”, aç kalıp
keç kalğan konok “aç kalıp geç kalan konuk”, colooçu “yolcu”, aş üstünön çığuuçu
“yemek üstüne gelen misafir” şeklinde çeşitli türlere ayırmışlar, ağırlama kurallarını da ona
göre belirlemişlerdir.
Sıy konok özel olarak çağrılan misafirler olup onlara kesilen hayvana dua ettirilir. Bu
durumda çok hürmetli misafire tay kesilirken dua ettirilir. Ondan sonrakilere, durumuna
göre koyun ve başka hayvanlar için dua ettirilir.71
Kudayı konok Allah’ın emriyle gelip kalan misafirlerdir. Türkiye’de “Tanrı misafiri”
olarak adlandırılan bu misafirler de Kırgızlarda çok değerlidir. Onlar en güzel şekilde
ağırlanarak duaları alınmaya çalışılır.
Mildettüü konok düğüne, aşa (hayır yemeğine) gelen misafirlerdir. Bu misafirlerden üç
kişiye bir kuzu, beş kişi varsa toklu, yedi-on iki kişi arasındaysa büyük koyun kesilir.72
Uyattuu ve aziz meymanlar kendisine hürmet edilen değerli misafirleridir. Uluk meyman
yönetici olmalarından dolayı kendilerine saygı gösterilen misafirleridir.
Aç kalıp keç kalğan konok bir yerden evine doğru giderken acıkan, ancak evine
yetişemeyeceğinden dolayı yemeğe gelen misafirlerdir. Bu tür misafirler ulaşımın zor
olduğu otuz kırk yıl öncesi Anadolu köylerinde de çok görülürdü. Bunları hiç tanımadığı
hâlde ya ahaliden biri evine götürüp yemek yedirir, gerekirse evinde yatırır; ya da köy
odasında yemek ikram edilip ağırlanırdı. Hiç kimse de o kişiden herhangi bir kötülük
geleceğinden şüphelenmezdi. Anadolu’da bugün de köy odası geleneğinin devam ettiği
köyler bulunmaktadır.
Colooçu adı üstünde yolcu olarak gelen ya da geçerken uğrayan misafirlerdir.
Aş üstünön çığuuçu misafir yemek yenirken gelen misafirdir. Bu misafirler tesadüfen
sofraya denk gelirler ve gelir gelmez de sofrayla ilgili dileklerini belirten selâmlarını
verirler. Bunlardan bazıları ve bunlara verilen cevaplar şöyledir:
Tamağıñar tattuu bolsun. “Yemeğiniz tatlı olsun.” / Irakmat. “Teşekkürler.”
Cay olturup, cakşı tamaktanğıla. “Rahat oturup, güzel yiyin.”
Tamağıñar aş bolsun. “Afiyet olsun.” / Aytkanıñızday bolsun. “Söylediğiniz gibi olsun.”
Aşıñarğa bereket bolsun. “Aşınız bereketli olsun.” / Bereketine ortok boluñuz. “Bereketine
ortak olun.”
Ev sahipleri hemen gelen misafiri sofraya davet ederler. Misafir sofraya oturmaya
çekinirse ısrar eder, oturduktan sonra onları rahatlatmak amacıyla Kanakey, dastorkonğo
karañızdar. “Hadi, sofraya bakın.”, Tartınbay cep-içiñizder. “Çekinmeden yiyip için.”, Öz
üyüñüzdördöy tamaktanıñızdar. “Kendi eviniz gibi yiyin.” gibi sözler ederler.
Kırgızlar sadece beklenen değil, beklenmeyen, tesadüfen yolu düşüp gelen misafirleri de,
Anadolu’da olduğu gibi, Kuday konok yani “Tanrı misafiri” olarak kabul eder ve onlara
büyük önem verirler. Ev sahibi Tanrı misafirini Allah’ın gönderdiği biri gibi, Hızır
Aleyhisselâm misafir olmuş gibi görür. O nedenle onu en güzel şekilde ağırlamaya çalışır.
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Kırgızlar evde yemek yapacak erzağı, kesecek hayvanı olmasa bile borç alıp hayvan keser,
yemek hazırlar, neyi var neyi yoksa önüne sererek misafiri en güzel şekilde ağırlarlar.
“Eskiden Kakşaal vadisi yamaçlarında yaşayan Toksoba adlı kişinin evine yazın üzüm
zamanı birkaç misafir gelir. Malı zayıf olduğundan kesmeye yaramayacağı için Toksoba
misafirlerine adak olarak ayırdığı atını keser.”73 Kırgızlarda bu tür örneklere çok rastlanır.
Kırgızlarda misafir ağırlamak son derece önemlidir. Kırgızlar arasında söylenegelen Kel
debegen üydön ketmendegen kör cakşı.74 “Gel demeyen evden kazmayla vuran kör iyidir.”
sözü de misafir ağırlamanın önemini vurgulayan bir atasözüdür. Kırgızlarda misafiri
sevmeyen, istemeyen, evine almayan, kovan ya da alsa da iyi ağırlamayan kişiler toplum
içinde çok ayıplanır. Kırgızlar için misafir o kadar önemlidir ki, misafir varken evden biri
hasta olup çok şiddetli ağrısı, acısı olsa bile hiç belli etmez. Hatta Kırgızlar misafir varken
evden biri vefat etse misafire duyurmaz; üzüntülerini belli etmezler. Gereken işlemleri de
misafiri yolcu ettikten sonra yaparlar. Bu durum geçmişten günümüze aynı şekilde devam
etmiştir. Bununla ilgili yaşanmış bir örnek şöyledir: “Issık-Köl bölgesinde bütün Kırgızlar
tarafından tanınan ve sayılıp sevilen, değer verilen Kıdır Ake adlı bir büyüğün oğlu
hastadır. Bu sırada Tilekmat Ake adlı, yine tanınan ve sevilen biri, yanında gençlerle
misafirliğe gelir. Onlar Kıdır Ake’nin oğlunun hastalığından haberdardırlar ve geçmiş
olsun demek için gelmişlerdir. Misafirler sofradayken Kıdır Ake oğlunun ölüm haberini
alır. Diğer oğulları gelip ne yapacaklarını sorarlar. Kıdır Ake ise bunu misafirlere
duyurmayıp “Önce misafirleri ağırlayacağız, sonra gerekenleri yapacağız.” şeklinde cevap
verir. Böylece misafirler ağırlandıktan sonra cenaze kaldırılır.”75
Misafirin son derece önemli olduğu Kırgızlarda misafir ve misafirliğin önemini vurgulayan
atasözlerine de sık rastlanmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:
Konoktuu üydö kut bar. / Koloñsoluu kişide cıt bar.76 “Konuklu evde kut var. / Terli kişide
koku var.”
Konok aytıp kelbeyt / Ölüm surap kelbeyt.77 “Konuk söyleyerek gelmez / Ölüm sorarak
gelmez.”,
Konok bar cerde bereke bar.78 “Konuk olan yerde bereket vardır.”
Konokko catıp cazdık, iyilip töşök bolo kör.79 / “Misafire yatarak yastık, eğilerek döşek ol.”
Kırgız halkının misafirperverliği şairlerin şiirlerine de konu olmuştur. Büyük Kırgız şairi
Alıkul Osmonov Bizge Tünöy Ket “Bizde Gecele” adlı şiirinde evine üç gün boyunca
misafir gelmemesinden duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirmektedir:
Göñülüm kapa, başım tuman keñgirep
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Gönlüm kederli, başım duman dalgınlaştı

Üç kün boldu bizge meyman kele elek.

Ün gün oldu bize misafir gelmedi.

Colooçunun bul kandayça şıldıñı,

Yolcunun bu nasıl alayı/alay etmesi
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Daamı coktoy,

Yiyeceği yok gibi,

Cegen tokoç, cegen et,

Yediği tokoç80, yediği et,

Sıylap berer, belen kırgız daamı bar,

Ağırlayacak
yiyeceği var,

Ey, coldoş,

Hey, arkadaş,

Bizdikine kono ket.81

Bizim evde geceleyip git.

hazır

Kırgız

taamı/

2. Kırgızlarda Misafir Ağırlama ve Sofra Adabı
Kırgızlarda misafirlikle ilgili olarak, daha misafir gelmeden önce başlayan ve
uğurlanıncaya kadar devam eden gelenekler vardır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki şekildedir:
2.1. Misafire Hazırlık (Konokko Dayardanuu)
Kırgızlarda Konok ayttırbay kelet. “Misafir söylemeden/haber vermeden gelir. /Misafir
geliyorum, demez.”, Konok aytıp kelbeyt / Ölüm surap kelbeyt. “Konuk söyleyerek gelmez
/ Ölüm sorarak gelmez.” gibi atasözleri vardır. Bu atasözleri misafirin her an ve habersiz
şekilde gelebileceğini ifade etmektedir. Bu inanıştan dolayı Kırgızlar daima misafire
hazırlıklı olarak bulunurlar. Kırgızların her zaman sofrası serili, üstünde aşı, ekmeği
yığılıdır. Anadolu Türklerinde olduğu gibi Kırgızlarda da en değerli yiyeceği misafire
saklayıp hürmetli kişiler geldiğinde ikram etme geleneği vardır. Kırgızlar eskiden beri
misafir geldiğinde sofranın fakir, basit olmasından utanmışlardır. Bu nedenle anneler en
güzel yiyeceklerini çocuklarına bile yedirmeyip misafire saklamışlardır. Kırgızlarda
gizlenmiş olan şeker, kuru üzüm, kuru kayısı, bal, kaymak, tereyağı, badem, fıstık, ceviz
vb. yiyecekler her misafir geldiğinde sofranın üstüne yığılır. Annelerinin sandığı açmasını
dört gözle bekleyen çocuklar da o gün misafir sayesinde onları yiyebilir. Kırgızlar misafire
saygı olarak sadece yiyecek değil, giyeceklerini de hazır olarak bekletirler.
Misafir haberli geliyorsa da Kırgızlar çeşitli yemekler, tatlılar, içecekler, meyveler hazır
ederler. Ev sahibi neyi var neyi yoksa sofraya koyar ve misafirlerini en güzel şekilde
ağırlar.
2.2. Misafir Çağırma (Konok Çakıruu)
Eğer dost, arkadaş ya da akraba olan birkaç kişi örneğin akşam yemeğine çağrılacaksa
birkaç gün önce, özellikle giderek ya da telefonla örneğin Bul künü keçki tamakka
bizdikine keliñizder. “Şu gün akşam yemeğine bize gelin.” denerek davet edilir. Davet
edilen kişilerin birbirleriyle uyumlu, iyi anlaşıyor olmalarına dikkat etmek gerekir. Eğer
birinin gelecek olmasından çoğunluk memnun olmayacaksa, o zaman o kişiyi davet
etmemek daha uygun olur. Ya da bu kişiler farklı zamanlarda davet edilmelidir.
Davet edilen kişi gelemeyecekse o sırada hiçbir şey söylemez. Ancak birkaç gün sonra ya
da örneğin güzdüz çağrıldıysa akşam gelerek Şartım bolboy kaldı, kele albadım. “Kusura
bakmayın, müsait değildim, gelemedim” gibi sözlerle mazeretini belirtip mutlaka davete
icabet eder.
On seneye kadar Kırgız köylerinde kişileri düğüne, sünnete vb. davet etmek hakaret olarak
görülürdü. İnsanlar kutlamayı birbirlerinden haber alır ve o şekilde katılırlardı. Ancak
günümüzde köylerde düğün sahibinin akrabası ya da komşusu olan gençler atlara binip tek
tek evleri dolaşarak Bul künü saat mınçada bul kişinin toyu bar. Keliñizder. “Şu gün, şu
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saatte, şu kişinin düğünü var. Buyrun gelin.” diyerek davet ederler. Davet edilen kişi
Makul, kelgenge tırışabız. “Tamam, gelmeye çalışırız.” diyerek daveti kabul ederler. Bu
davet birkaç hafta önceden olabileceği gibi bir gün önce de olabilir.
2.3. Misafiri Karşılama (Konok Tosuu)
Kırgızlar misafiri köylerde avlu kapısında, şehirlerde ise çoğunlukla apartman kapısında
içten ve samimi bir şekilde, güler yüzle karşılarlar. “Eve ilk gelen misafiri evin erkeği ile
kadını karşılar. Bunun ardından gelenleri sadece evin kadını karşılar. Bu arada evin erkeği
misafir odasında ilk gelen misafirlerle ilgilenir. Diğer misafirleri ana babasının yerine evin
büyük çocukları da karşılayabilir.”82 Ev sahibi misafirleri Koş keldinizder. Keliñizder.
Törgö ötüñüzdör. “Hoş geldiniz. Buyrun. Başköşeye geçin.” gibi sözlerle eve buyur eder
ve tör’e, yani “başköşe”ye oturtur. “Ev sahiplerinin gelen misafirlerin dış giysilerini
çıkarmalarına da yardım etmeleri gerekir.”83 Bu arada “misafirlerin ayakkabılarının, ön
kısımları kapı tarafına gelmeyecek şekilde konulur. Eğer ayakkabıların önü dış kapıya
bakarsa bu, misafirin erkenden gitmesi istendiği anlamına gelir.”84 Anadolu’da da aynı
şekilde misafirlerin ayakkabıları, ucu kapıya bakmayacak şekilde çevrilir. Ancak bunun
herhangi bir inanışla ilgisi yoktur. Misafirlerin giderken ayakkabılarını kolayca
giyebilmeleri amacıyla ayakkabılar bu şekilde dizilir. Eve ait olan ayakkabılar ise kapıya
bakacak şekilde dizilir. Bunun nedeni de eve ait ayakkabılarla misafirlere ait ayakkabıların
kolayca ayırt edilebilmesidir.
Köylerde avlu kapısına biri geldiyse hemen kapı açılıp içeri alınır. Eğer gelen misafir atla
gelmişse atına ve varsa diğer hayvanlarına yemi suyu verilerek iyice doyurulur.
Günümüzde atın yerini alan arabalara da dikkat edilip çocukların ya da başka kişilerin ona
zarar vermesi önlenir ve ev sahibinin kendi arabası varsa gerektiğinde onu kullanır. Ev
sahibi gelen misafirin sadece kendisinden değil, atından başlayarak at koşumlarına kadar
tüm mallarının güvenliğinden sorumludur ve eğer bunlardan biri ya da bazıları kaybolacak
olursa ev sahibinin ödemesi gerekir. Örneğin eğer misafirin atı çalınırsa ev sahibi ödemek
zorundadır. “Misafirin bıçağı kaybolursa ev sahibi yerine bıçak verir. Başka toplantılarda
da (düğün, kutlama vb.) et doğrarken bazı kişilerin bıçağı olmazsa ev sahibi ya da diğerleri
bıçağını verir. O kişi bıçağı kullandıktan sonra sahibine geri verirken ucuna bir parça et
takarak verir. Buna bıçaktın öbölgösü “bıçak hediyesi” denir. Bu durum kendisinden
küçüklerin bıçağını kullanan büyüklerde görülür. Yaşça küçüklerin bıçağı kaybolursa
büyükler onlara bıçak verir. Fakat bu sefer küçükler bıçağı sahibine geri verirken
öbölgösüz, yani ucuna et takmadan, sadece bileğileyip temizleyerek, maki ise kapatarak,
normal bıçak ise iki eliyle sap tarafını sahibine doğru uzatarak verirler. Eğer bıçağın sap
tarafı uzatılmazsa hürmetsizlik, saygısızlık sayılır. Eğer bıçağın ucuna et takılmışsa da ucu
yukarı, sapı aşağı olacak şekilde dik olarak vermek gerekir.”85
Kırgızlarda gelen misafir de eli boş gelmez. Mutlaka tatlı, hamur işleri, çay, kahve, çeşitli
içecekler, eğer bir sünnet düğününe gelmişse çocuk için giysiler vb. hediyelerle gelir.
Hediyeleri erkek taşımaz, kadın taşır. Çünkü hediyeler evin kadınına verilir. Dönüşte de o
hediye poşetleri hiçbir zaman boş gitmez. Ev sahibi kadın hazırladığı yemeklerden,
çerezlerden ne varsa doldurup verir.
2.4. Misafir Ağırlama (Konok Sıyloo/Konoktoo)
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Daha önce de belirttiğimiz gibi Kırgızlar kim olursa olsun, hiç tanımadıkları biri bile olsa
Tanrı misafiri diyerek gelen misafiri asla geri çevirmezler ve en güzel şekilde ağırlarlar. Ev
sahibi geçerken uğrayan Tanrı misafirine, atının üstünde bile olsa, en azından su içirmeden
bırakmaz.86 Ayrıca “eve ilk kez gelen misafire ekmek ve tuz ikram edilir. Geleneğe göre
misafirin sunulan ekmekten en az bir parça yemesi gerekir. Aksi hâlde misafirin ev
sahibine karşı düşmanca duygular beslediğine inanılır.”87 Aynı şekilde Kırgızlar vakti
olmayıp “bir şey söyleme, bir şey isteme” gibi kısa bir iş için gelen birini de önce eve
davet ederler; gelen kişi eve girmeyecekse de mutlaka Tokto! “Dur!” diyerek hemen ekmek
getirip uzatırlar. Buna ooz tiyüü “ağız değme/değdirme” ya da nan ooz tiyüü “ekmeğe ağız
değdirme” denir. Gelen kişinin de ekmekten bir parça da olsa koparıp ev sahibinin
gözünün önünde yemesi gerekir. Gelen kişi sunulan ekmeği almaz ya da aldığı hâlde
yemezse büyük saygısızlık sayılır.88 Eğer eve gelen misafir gideceği yeri bilmiyor ve yol
soryorsa yanına bir kişi katılıp gideceği yere kadar götürülür. Kısacası misafirden hiçbir
şey esirgenmez.
Eğer misafir(ler) eve girdiyse, öncelikle misafirlerden en büyüğü ya da makam, mevki
bakımından en üstün olanı başköşeye oturtulur. Kırgızlarda üstünlüğün ölçütleri de
farklıdır. Örneğin kız alınan aile ve akrabaları çok önemlidir. Bununla ilgili olarak Baş
bergen baş alğandan coğoru. “Baş veren baş alandan üstündür.” şeklinde bir atasözü de
vardır. Bir şehrin valisi bile gelse alınan kız tarafından biri varsa, kız tarafından olan
başköşeye oturtulur. Hatta yaşı küçük bile olsa durum değişmez. Gelen misafirlerin
arasında birbirini tanımayanlar varsa onları tanıştırmak gerekir. Tanıştırırken de küçüğü
büyüğe, işçiyi amire, erkeği kadına tanıtmak gerekir.”89 Buradan Kırgızlarda yaşı büyük
olanın küçükten, yönetici konumundaki kişinin yönetilenden, kadının da erkekten daha
üstün kabul edildiği anlaşılmaktadır.
Misafirler yerleştikten sonra hemen kâselerde sütlü çay ikram edilir. Kırgızlarda çay
sunumunun da bir adabı vardır. Öncelikle kâselere konulan çay soldan sağa doğru ve
büyükten başlayarak teker teker ikram edilir. “Çay sunan kişi sağ elinin dört parmağıyla
kâsenin altından, başparmağıyla da kenarından tutar; sol eliyle de çayın dökülmemesi için
sağ kolunun dirseğinden destekler. Sonra getirip kâseyi saygılı bir şekilde misafirin eline
doğru uzatır. Kırık kâseye asla çay konulmaz. Çayı çöpüyle birlikte şarıldatarak koymak da
edepsizlik olarak görülür.90
Yarım saat kadar çay içilip sohbet edildikten sonra sıra yemeğe gelir. Ancak günümüzün
modern koşullarında bile yemek öncesi ve sonrası misafirlerin ellerinin yıkatılması gerekir.
“Kırgızlarda buna farz ve çok sevap bir iş olarak bakılır. Genellikle kadınların ellerini
kızlar, erkeklerin ellerini de erkekler yıkatır. El yıkatacak çocuk ya da genç kız/delikanlı
eline bir leğen ve ibrik alıp omzuna da bir havlu atarak gelir ve misafirlerin en büyüğünden
ve sağdan başlayarak sırayla ellerini yıkatır. Buna kolğo suu berüü “ele su verme/el
yıkatma” denir. Çocuklar bu konuda küçük yaştan itibaren eğitilip alıştırılırlar. Çocuk önce
kendi ailesindeki büyüklerin ellerini yıkatarak işin kurallarını öğrenir. Bu sırada büyükler
küçüklere Köp caşa. “Çok yaşa.”, Tilegiñdi bersin. “(Allah) dilediğini versin.”, Baktıluu
bol, bak bersin. “Bahtın açık olsun, talihli ol.” Çoñ cigit bol. “Büyük yiğit ol.” şeklinde
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dualar ederler. Böylece günde üç kez küçükler büyüklerin duasını almış olurlar.” 91 El
yıkatırken yemekten önce sağ taraftan, yemekten sonra sol taraftan başlamak, suyu
şarıldatmadan, etrafa sıçratmadan dökmek gerekir. El yıkatma her zaman uygulanan bir
gelenektir, ancak misafir geldiğinde, özellikle de beşparmak yemeği yenecekse mutlaka
uygulanır.
Hâl hatır sorulduktan sonra hemen sofra serilip yemekler getirilmeye başlanır. Kırgızlar
yemeği kırsal kesimlerde alçak ve tahta bir masa üstünde, şehirlerde ise çoğunlukla normal
masada yerler. Ancak beşparmak, şaşlık gibi et yemekleri nerede olursa olsun yere sofra
bezi serilerek yenir. Çünkü bu şekilde daha rahat yendiği düşünülmektedir. Kırgızlarda
dastarkon cayuu yani “sofra serme”nin de kuralları vardır. Öncelikle sofra serme işinde bir
edeplilik vardır. Sofra seren kişi ister alçak masa üzerine olsun, ister doğrudan yere olsun
sofrayı diz çökerek sağ tarafından serer. Sofra bezinin katlanan tarafı başköşeye, açık tarafı
kapıya bakar. “Katlanan tarafı kapıya bakarsa eve giren gelir kesilir.” diye inanıldığından
sofranın başka türlü serilmesine izin verilmez. Ayrıca küçük çocukların sofranın etrafında
oynamaları da yasaktır.
Sofra serildikten sonra üzeri yemekler, salatalar, meyveler ve içeceklerle donatılır. Ancak
annelerin “ekmek kutsaldır”, “ekmeği düz koy, yükselmen için iyidir” şeklindeki sözleri
sofra kurulurken de etkili olmuştur. Bu nedenle ekmek sofraya diğer yiyeceklerden önce ve
düz şekilde konur.92 Kırgız sofralarının Anadolu sofralarından bir farkı sırasıyla değil, tüm
yiyeceklerin aynı anda sofraya konmasıdır. Son derece zengin olan sofrada adeta kaşık
koyacak yer kalmaz. Temel geçim kaynakları hayvancılık olan Kırgızların ana besin
kaynağı da doğal olarak ettir. Dolayısıyla Kırgız yemekleri temel olarak et ve hamura
dayanır. Diğer Türk topluluklarında olduğu gibi Kırgızlarda da en değerli yemek ettir. Et
yemekleri arasında da en değerlisi, millî yemek olarak kabul edilen “beşparmak”
yemeğidir.93 Et suyunda haşlanan hamurun üzerine kızartılmış et ve soğan konularak
hazırlanan beşparmak, geleneksel olarak parmaklarla yendiği için “beşparmak” adını
almıştır. Bunun dışında kuurdak “kavurma”, şaşlık “şiş”, çuçuk “sucuk” da önemli et
yemeklerindendir.
Kırgız sofralarının vazgeçilmez içeceği, millî içecek olarak kabul edilen ve kısrak sütünün
ekşitilmesiyle yapılan kımızdır. Kırgızlar misafir için her zaman kımızı hazır
bulundururlar. Kırgız’a misafir gelirse kımızı hazır / Düşman gelirse kılıcı hazır. sözü de
bunu en güzel şekilde anlatmaktadır. Kırgızlarda kımız kutsaldır ve yere dökülmesi
günahtır. “Kırgızlar için kımızın kutsallığı atın kutsallığıyla doğrudan bağlantılıdır. Kımız
nefes almadan içilmelidir. Kımız kâsesinde artan kımız atın memelerinin ağrıyacağı,
köreleceği veya atın hastalanacağı gibi halk inanışlarından dolayı yere dökülmez.”94

91

92
93
94

Baytok Aysel (2017) “Kırgızlarda Ak Batalar, Dilek Selamları”, Uluslararası VIII. Türk Dili
Kurultayında sunulan bildiri.
İsabayeva Cıpar (2014) Konok Tosuu, http://kmb3.kloop.asia/2014/04/10/konok-tosuu/ (06.10.2018).
Erdem Mustafa (2005) Kırgız Türkleri Dinî ve Sosyal Hayat, Ankara: TEV, s. 300-301.
Erdem Mustafa (2005) Kırgız Türkleri Dinî ve Sosyal Hayat, Ankara: TEV, s. 301.

78

Kırğız dastarkonu “ Kırgız sofrası”

Beşparmak
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Kuurdak “kavurma”

Şorpo “çorba”
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Pelmen

Lagman

Paloo “pilav”
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Mantı
Kırgızlarda her hayvanın eti misafire ikram edilmez. O nedenle Kırgızlarda misafire et
ikram etmenin bir usulü, “misafir için kesilecek hayvanların da bir sırası vardır. En yaygın
olanı tay ve kuzu kesmektir. Daha sonra koyun, koyun yoksa da keçi kesilir. Kırgızlarda
daha iyisi varken misafir için yaşlı ve zayıf bir hayvanı kesmek ayıp olarak görülür.
Kırgızistan’da deve günümüzde zaten azdır, ancak çok olsa bile misafir için kesilmez. Bu
nedenle halk arasında Töö köp bolup konokko soyboyt. “Deve çoktur ama misafire
kesilmez.” sözü ortaya çıkmıştır.”95 Deve düğünde kesilebilir, ancak misafir için kesilmez.
Kırgızlarda et rastgele ikram edilmez. Etin sunumunda uyulması gereken bazı gelenekler
vardır. Yaşa, kadın-erkek olmaya ya da hürmet bakımından üstünlüğe bağlı olarak
hayvanın belli bölümleri belli kişilere ikram edilir. “Çünkü hayvanın bölümlerinin de
aksakalı (en değerlisi), karasakalı (en az değerlisi) vardır. Kırgızistan’ın büyük bölümünde
koyunun başı en değerli kısmıdır ve sofranın aksakalına, yani en saygıdeğer kişisine ikram
edilir. Bu, baş diğer bölümlere kumanda ettiği, yönettiği için olsa gerektir. Ancak örneğin
Isık köl ve Narın bölgelerinde kuyruk diğer bütün bölümlerden daha değerli sayılır.
Koyunun başı sert, yağsız; kuyruğu yağlı ve yumuşak olur. Kırgızlarda aksakallara,
yaşlılara çok hürmet edilir, saygı gösterilir. Bu nedenle de yaşlılar kolayca yiyebildiği için
kuyruğun ilk sıraya geçmiş olması gerektiği düşünülmektedir. Sofraya kadınlar ve erkekler
karışık oturduklarında kuyruğu kadınlar alır. Sofradakilerin hepsi kadınsa sofraya baş hiç
gelmez.96
Kırgızistan’da etin sunuluş kuralları bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Örneğin
“Kırgızistan’nın kuzeyinde misafirlerin en büyüğü erkek ise ona cambaş “but”, bayan
misafire ise kuymulçak/kuyruk “kuyruk kemiği” verilir. Issık-Köl’ün bazı ilçelerinde ve
Çüy bölgesinde koyunun başı misafirlerin en büyüğüne ikram edilir. Narın bölgesinde ise
koyunun başı genelde misafirler arasındaki en genç delikanlıya verilir. Batken bölgesinde
misafirlere et ikram edilmesi kuzey Kırgızistan’a göre farklıdır. Örneğin, misafirlerin en
büğüne ve erkeğine aşıktuu cilik “diz oynağı ile kürekkemiği arasındaki kemik”, coto cilik
“kavalkemiği”, cambaş “but” ve karı cilik “kamışkemiği”; kadınlara ise töş ‘döş’, uça
‘kuyruk kemiği’ ikram edilir. Kalla-payça ‘kelle ve paça kemikleri’ ev sahibinde kalır.”97
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Kırgızlarda et ikramı kadın ve erkekler arasında da farklılık göstermektedir. Örneğin “bazı
kemik parçaları sadece kadınlara veya gelinlere ikram edilir. Örneğin töş ‘döş’ sadece
kadınlara, küŋ cilik ise “diz oynağı ile kürekkemiği arasındaki kemik” gelinlere verilir.”98
Sığırda kemikler ortadan ikiye bölündüğü için, bu iki parçanın değeri de birbirinden
farklıdır. Örneğin “arka bacağın (cambaş) üst (geniş) tarafı, uyluk kemiğinin (kaşka cilik)
kalın tarafı, kaval kemiğinin (coto cilik) geniş tarafı daha değerlidir. Hangi hayvanın olursa
olsun kaval kemiğinin (diz oynağı ile kürekkemiği arasındaki kemik) alt tarafı, kürek
kemiğinin (dalı) eklem yeri, boyun (moyun) kemiği, akciğer (öpkö), karaciğer (boor),
işkembe (içegi-karın) ve bağırsak (içegi) misafire ikram edilmez. Boyun eti ise kemikten
ayrılarak misafire ikram edilebilir.99
Böylece hayvanın daha değerli olarak kabul edilen ve misafire sunulabicecek
bölümlerinden hazırlanan et yemekleri misafirler için ayrılan değerli tabaklara konarak
sofraya yerleştirilir. Ardından ev sahipleri misafirleri Dastarkonğo keliñizder. “Sofraya
buyrun.” diyerek sofraya çağırırlar. “Misafirlerin hepsi yerleşmeden ev sahiplerinin
sofraya oturmamaları, ayakta durmaları şarttır.”100
Kırgızlarda yemeğe büyükler ya da misafirler başlar. Onlar başlamadan kimse yemeğe
dokunmaz. Yine yemeğe besmele çekerek ve sağ elle başlanır. Çünkü “Besmele
çekilmezse şeytan da yemeğe ortak olur.” inancı vardır.101 Kırgızlar ekmeği besmele
çekerek ve sağ elle, düz tarafından tutup düzgün bir şekilde koparırlar. Ekmek asla tek elle
koparılmaz. Eğer tek elle koparılırsa, bu, ekmeğe saygısızlık sayılır. Böylece yemeğe önce
ekmek yemekle başlanır. Sofrada erkek misafirler doğrudan bayan ev sahibinin elinden
yemek almazlar. Tabağı önce evden bir erkek alır, misafir de ondan alır. Böylece sohbet
edilerek yemekler yenir. Misafirler sofradan kalkmadan ev sahibi kalkmaz. Yemekten
sonra ise tekrar çay ikramı başlar.
Ev sahibi misafirlere saygı gösterip ağırladığı gibi misafirin de ev sahibine hürmet
göstermesi gerekir. Bunun için misafirin uyması gereken âdetler vardır. “Buna göre
misafir, kendisine ayrılan et bölümünü düzgün bir şekilde, hiç bırakmadan güzelce yemeli,
geleneğe göre de kemik vermelidir. Böyle yapmayıp misafir önüne gelen eti orasından
burasından didikleyerek yerse ya da ustukan (kemik) vermezse çok ayıplanır. Hatta
ayıplandığını bildirmek için yediği parçanın kemikleri cebine ya da torbasına konulur ya da
eğerinin terkisine sıkıca bağlanır.”102 Misafirin biraz yedikten sonra kendine ait kemik
parçasından bir kısmını orada hizmet eden, et taşıyan, ateşi yakan gençlere, çocuklara,
gelinlere, kızlara vermesine ustukan berüü “kemik verme” denir. İster misafirlikte ister
düğünde olsun kuyruk sokumu kemiği mutlaka ev sahibine verilir. Diğer bölümlerin
kemikleri orada bulunanların durumuna göre verilir.103 Ev sahibi, konukların yemeklerin
her birinden ve tamamını yemelerinden çok memnun olur. Gelen misafir yabancı bir
ülkeden ise ve yemeğin hepsini yemezse ona anlayış gösterilir. Başın verildiği misafir
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başın yarısını yiyebilir. Diğer yarısını ev sahibine bırakmak zorundadır. Eğer bırakmayıp
hepsini kendisi yerse çok ayıplanır.
Kırgızlarda misafir de yemek yedikten sonra evin ahalisine teşekkür etmeyi ihmal
etmezler. Bunun için yemeğin sonunda dastorkonğo bata, yani “sofra duası” ederler.
“Ancak Kırgızlarda misafir olmasa da, eğer yemekte et yendiyse mutlaka sofra duası edilir.
Misafir varsa dua edilirken sofrada mutlaka evden birileri de olmalıdır.”104 Kırgızlarda
yemekten sonra Arapça dua edilmez. Bunun yerine herkes kendi yeteneğine, edebî
kabiliyetine göre dua içerikli şiirlerini oluşturur. Yani belli bir sofra duası yoktur. O
nedenle Kırgızlarda sofra duaları ve söylenişleri çok çeşitlidir. Fakat bu dua ve dileklerin
ana teması Allah’a şükür, sofra sahibine teşekkür ve iyi dileklerini bildirmektir. Kırgızların
sofra dualarından biri şöyledir:
Şıbağaluu baş bersin,

Hayırlı gelin/damat versin,

Berekelüü aş bersin.

Bereketli aş versin.

Mañdayıña barkırağan bak bersin, Alnına parıldayan baht versin,
Uuçuñ uzarsın,

İtibarın artsın,

Canıñ caşarsın,

Gençliğin/sağlığın daim olsun,

Ömürüñ uzun bolsun,

Ömrün uzun olsun,

Örüşüñ cayık bolsun,

Otlağın geniş olsun,

Irısıñ curttan aşsın,

Rızkın dolup taşsın,

Köñülüñ tolkup taşsın.

Gönlünün neşesi artsın.

Eç nerseden kem bolbo.

Hiçbir şeyin eksik olmasın.

Başıñdan bakıt ketpesin,

Başından baht gitmesin,

Başkanın karğışı cetpesin.

Başkalarının bedduası ulaşmasın.

Baldarıñ çeçen bolsun.

Çocukların hatip olsun.

Bir tuuğanıñ esen bolsun.

Kardeşlerin esen olsun.

Sağa camandık izdegen,

Sana kötülük düşünen,

Ara coldo kesel bolsun.

O yoldayken hasta olsun.

Kıdır ata daarısın,

Hızır ata dokunsun,

Kılımğa atıñ taanılsın.

Asırlarca adın anılsın

Tiliñ kızıl bolsun,

Sözün itibar görsün,

Tilegiñ uzun bolsun.

Dileğin daima gerçekleşsin.

Oomiyin!

Aamiin!

Her gelen misafir yiyip içip sohbet ettikten sonra gitmez. Uzak yoldan gelen ya da örneğin
düğün gibi uzun süreli bir etkinlik için gelen bazı misafirler geldikleri evde birkaç gün
kalabilir. Bu durumda da Kırgızlar misafiri rahat ettirmek için ellerinden geleni yaparlar.
Kırgızlar, misafir yatıya kalacaksa en kalın, en temiz, en güzel yataklarını, yorganlarını
çıkarırlar. Onların her tür ihtiyacını karşılarlar. Kısacası misafirden hiçbir şeyini
esirgemezler.
104

Madakeev Raşit, Kişisel görüşme, Ekim 2018.

84

Kırgızlarda misafiri kabul etmemek, kabul etse de ağırlamadan göndermek çok ayıp
sayılır; hatta bu bir suçtur ve kişi cezasını ödemek zorundadır. 105 Kırgızlarda misafiri
kovmak ölümle eşdeğerdir. Misafiri kovan kişiyi o boyun beyi çağırtarak dokuz
mal/hayvan cezası verir. Eğer misafiri kovan kişinin iki üç malı varsa birini ceza olarak
keser, misafire de bir ceketini/üst giyimini verir.106 Misafiri kovma olayı Kırgızlarda
olmasa gerektir.
Kırgızlarda gelen misafirle ilgili bazı inanışlar da vardır. Örneğin “misafir geldiğinde evin
ağılından koyunu kurt kaparsa misafir bu olayın kendi uğursuzluğundan olduğunu
düşünerek utanır.”107 Eğer misafir gelince ev sahibi iyi yemekler yapamaz, misafire değerli
yiyecek içecek iktam edemez, yani misafiri yeterince iyi ağırlayamazsa da ev sahibi utanır.
Bu nedenle Kırgızlarda Barğança meyman uyalat / Barğan soñ üy eesi uyalat. “Gidene
kadar misafir utanır / Gittikten sonra ev sahibi utanır.” sözü ortaya çıkmıştır.
2.5. Misafiri uğurlama (Konoktu Uzatuu)
Misafirler gönderilirken de uyulması gereken gelenekler vardır. Öncelikle misafir kendisi
ne zaman gitmek istere o zaman gider. Ev sahibi yorgun, uykusuz vb. olup ne kadar
uygunsuz olsa da misafirden gitmesini istemez. Misafir kalkmak isteyince de ısrarla
oturması, hatta yatıya kalması istenir. Ancak misafir gidecekse “ev sahibinin misafirlerin
dış giysilerini giymelerine yardımcı olması gerekir. Ardından kapıyı açıp atına binmesine
yardım eder.108 Misafirler arabayla gelmişse ev sahipleri onları arabaya kadar yolcu eder ve
en güzel dilek ve dualarla uğurlarlar. Hatta ev sahibinin tek başına gelmiş olan kadınları ya
taksiyle göndermesi ya da evine kadar kendisinin götürmesi gerekir. Bu arada hiç kimse
giderken eli boş gönderilmez. Evin hanımı misafirlerin her birine, hazırladığı
yiyeceklerden verir. “Eğer misafir mevlüt, Kuran okutma gibi bir iş için gelmişse, gelen
kişinin evde hazırlanan sofradan tatlı, tuzlu, et, boorsok vb. ne varsa poşete koyup
götürmesi gerekir. Misafirin giderken yiyecek alması da eve saygı icabıdır. Eve gelen
evden bir şey yiyip içmez ya da götürmezse evdekileri beğenmediği düşünülerek büyük
saygısızlık sayılır.”109
2.6. Misafir gittikten sonra
Kırgızlarda misafirler gittikten sonra ne kadar yorgun olunursa olunsun ev sahibi kadınlar,
kızlar sofrayı toplar, bulaşıkları ertesi güne barakmadan hepsini yıkar, odayı süpürür,
ancak ondan sonra dinlenirler.110 Bulaşıkların ertesi güne bırakılmamasının nedeni “şeytan
bulaşıkları yalar, orada oynar, karıştırır” şeklindeki inanıştır.
3. Sonuç
Kırgız Türkleri yaşamları boyunca savaşmak, baskı ve zulümle mücadele etmek zorunda
kalmış, çok zor dönemlerden geçmiş bir halktır. Ancak buna rağmen Kırgızlar günümüze
kadar öz benliklerini korumayı, geleneklerinin pek çoğunu yaşatmayı da başarmış bir
halktır. Günümüzün modern yaşam şartlarında geleneklerin bir kısmı uygulamadan
kalkmış olsa da pek çoğu aynı şekilde devam etmektedir. Bunlardan biri de misafir
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ağırlama ve yemek yeme/yedirme geleneğidir. Eesin sıylasañ, itine söök sal.111 “Sahibine
saygı gösteriyorsan köpeğine de kemik ver.” diyen Kırgızlar sadece misafire değil, onun
köpeğine bile saygı göstermişlerdir. Kırgızların misafire gösterdiği bu özen ve saygı
nesilden nesile aktarılarak bugün millî bir gelenek hâlini almıştır. Kırgızlar “duası geçer”
diyerek hiç tanımadıkları bir yolcuya bile sofralarını açmışlar, malı, parayı
önemsememişleridir. Çünkü Kırgız halkı duayı paradan üstün gören bir halktır.
Yukarıdan da anlaşılacağı üzere yüzyıllardır çok uzak coğrafyalarda yaşamamıza rağmen
Kırgız ve Anadolu Türklerinin misafirlikle ilgili inanışları ve misafir ağırlama gelenekleri
büyük benzerlik göstermektedir. Türk milletini millet yapan kendine has özelliklerinden
biri olan misafirperverlik bugün de Türk topluluklarının önde gelen hasletlerinden biridir.
Kırgızların ve bütün Türk topluluklarının sahip oldukları bu hasletler günümüzün
materyalist dünyasında eşsiz bir hazine olarak durmaktadır. Ancak Kırgız Türkleriyle
birlikte bütün Türk topluluklarının her tür gelenek ve örf âdetleri hızla değişen ve
küreselleşen dünyada ekonomik, sosyal, teknolojik vb. etkenlerin de etkisiyle tehlikeye
girmiş durumdadır. Bu nedenle bu değerlerimizin yeni nesillere aynı inanç ve istekle
aktarılması büyük önem arzetmektedir.

Kaynakça
Akmataliyev A., K. Kırbaşev, M. Ömürbayuulu, Ö. Şarşenaliyev (2003) Kaada-Salttar Ak
Batalar, Red. Ç.T. Aytmatov, M.D. Akayeva vd., Bişkek.
Arstanova Damira (2011) https://www.super.kg/article/show/12453 (07.10.2018).
Artıkbayev K. (1964) Alıkul Osmonov Çığarmalar Cıynağı, 1-Tom, Irlar, Bişkek.
Baytok Aysel (2017) “Kırgızlarda Ak Batalar, Dilek Selamları”, Uluslararası VIII. Türk
Dili Kurultayında sunulan bildiri.
Çelik Şavk Ülkü (2002) Kırgız Atasözleri, Ankara.
Erdem Mustafa (2005) Kırgız Türkleri Dinî ve Sosyal Hayat, Ankara: TEV.
İbraimov Muhamed (2005) Kırgız Makal-Lakap Uçkul Sözdörü, Bişkek.
İsabayeva Cıpar (2014) Konok Tosuu.
Kalieva Kenjegül (2015) “Kırgızlarda Koyun Kemiklerinin İsimlendirilmesi, Bunların
Misafir Ağırlama Sırasındaki Dağıtımı ve Kemik İsimlerine Etimolojik Bir Yaklaşım”,
Belleten, 63-1, ss. 99-110.
Polat Kemal, Salihe Esen (2016) “Kırgız Türkleri’nin Hayatında Gelenek ve İnanışların
Rolü, Universal Journal of Theology,1 (1), 20-30, s. 21.
http://kmb3.kloop.asia/2014/04/10/konok-tosuu/ (06.10.2018).
https://www.youtube.com/watch?v=ULEbS7BoxKM (15.10.2018)
www.tdk.gov.tr/images/kalieva-adembaskıson.doc (26.11.2018)
Ragibova İlmira, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları Bölümü öğretim elemanı.
Madakeev Raşit, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi.

111

Akmataliyev A., K. Kırbaşev, M. Ömürbayuulu, Ö. Şarşenaliyev (2003) Kaada-Salttar Ak Batalar, Red.
Ç.T. Aytmatov, M.D. Akayeva vd., Bişkek, s. 303.

86

İlk ve Ortaokullarda Görev Yapan Yöneticilerin Takım Algısının İncelenmesi
Cihan TAŞ112
Somayyeh RADMARD
Özet
Bu araştırma okul yöneticilerine yönelik takım algılarını belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı süresince İstanbul ili
Beykoz ilçesinde çalışmakta olan 135 yöneticiden oluşmaktadır. Araştırmada
“Bağlılık ve işbirliği ölçeği”, “Etkileşim ve dayanışma ölçeği”, “Gelişme ve İş
doyumu” ve demografik özellikleri belirlemek adına kişisel bilgi formu
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler normal dağılım göstermediği için okul
yöneticilerinin demografik özellikleri ile takım algısı düzeyleri ortalama değerleri
arasındaki farklılığın belirlenebilmesi için yapılan analizde 0,05 önem düzeyinde
Kruskal Wallis H Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda, takım algısı, bağlılık ve işbirliği, cinsiyet, yaş, hizmet süresi ve mesleki
kıdeme göre anlamlı farklılık bulunmazken, eğitim durumuna göre istatistiksel olarak
anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Araştırma bulguları, ele alınan değişkenlerin
kurumsal çerçevesi ve diğer araştırma bulguları göz önünde tutularak tartışılmıştır.
Anahtar Kelimler: Takım Algısı, Lider, Yönetici
Examination of Team Sense of Managers Who Work in The Prımary
and Middle School
Abstract
This research was carried out to determine team perceptions of school a dministrators.
The working group consists of 135 school managers working in Beykoz district of
Istanbul during the 2017-2018 acedemic year. In this study, a personal information
form was used to determine the “loyalty and cooperation scale”, “interaction and
solidarity scale”, “development and job satisfaction” and demographic characteristics.
As the gathered data are not normally distributed, in order to determine the difference
between the mean values of demographic characteristics of school administrator s and
team perception, Kruskal Wallis H and Mann Whitney U tests were used in the
analysis. Findings of this analysis show that team perception, commitment and
cooperation differ statistically in terms of educational status, but not gender, age,
duration of service or vocational seniority.
Research findings were discussed in consideration of institutional framework of the
variables and other research findings.
Keywords: Team perception, leade, administrator
Giriş
Değişimin hızına uyum sağlamanın daha fazla önem kazandığı günümüzde, baş
dönüştürücü bir hıza ulaşan bilgi birikimi, örgütlerin işlevlerini arttırmıştır. Bir iş gören
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işini yaparken başkalarının bilgi ve deneyimine daha fazla gereksinim duymaya
başlamıştır. Buna istinaden olarak örgütlerde sadece karizmatik lider veya üst düzey
yöneticilerden çok çalışanların yeteneklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Değişen dünyada
örgütlerin hızla değişmesini sağlamak hızlı düşünmek karar alma ve örgütlerin esnekliğine
katkı sağlayan oluşumlar takım çalışması ile gerçekleşir (Kuyumcu, 2007). Takım
çalışması örgütsel gelişimi ve değişim konularından biri olmuş olsa da eğitim ve yönetim
anlayışlarını da değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik bir olgudur. Değişen ve gelişen
dünyada bireysel çalışmalardan çok takım çalışmalarının daha başarılı olduğu
görülmektedir (Çetin, 1998,140). Okullarda takım çalışmalarının informal iletişimin
olması, müdürlerin ve öğretmenlerin arasındaki etkileşimi ve örgütsel bağlılığı da
güçlendirdiğin de söyleyebiliriz (Çelik, 2003, 203). Çalışanların örgütsel bağlılıkları
yüksek olduğunda görev ve işlerini yerine getirmede daha fazla çaba gösterirler böylelikle
örgütleriyle olumlu ilişkiler için de oldukları görülmektedir (Nal, 2003). Takım çalışmaları
örgütlerin gelişimi için kademler ve iş görenlerle arasındaki sınırları ortadan kaldırarak
iletişimin artmasını sağlarlar böylece örgütün etkililik ve verimlilik düzeyi yükselmiş olur
(Gökçe, 2009). Günümüzde çalışanların bağlılığını arttırmak için takım çalışmalarına daha
çok ihtiyaç duyulmaya başlanması ile takım çalışması birlikte hareket etmek ve yüksek
verimliliğini kalitesini arttırmak amacıyla bireyleri motive ederek organizasyonun
verimliliğini arttırmaktır. Takım çalışmalarının temeli eskiye dayanması ile iş görenlerin
geçmişe nazaran bağımsız bir niteliğe kavuştuğu söylenebilir (Keçecioğlu, 2000). Değişen
üretim sistemleri anlayışı yüksek rekabet ortamı, iş gücü devrinin azaltılması, kalitenin
giderek önem kazanması, eğitilmiş insan gücü ihtiyacı ve hızla değişen teknolojide uyum
örgütlerde esneklik ve iletişim konularının önem kazanmasına neden olmuştur. Böylelikle
takım çalışması ve kavramı gelişen ve değişen dünyada sadece iş yaşamını değil örgütün
işlevsel durumuna gelmesini kaynakların en doğru şekilde kullanılmasının yanı sıra,
ekonominin gelişmesine de katkı sağlayacaktır (Eker, 2006: 26). Takım çalışması yöntemi
ile örgütlerde iş verimliliğin kalitesinin arttığı da görülmektedir (Gökçe, 2011). Örgütlerde
takım çalışmaları sayesinde iş görenlerin problem çözme becerileri fikir ve düşünceleri de
gelişmektedir (Şimşek, 2001,78). Takım çalışması birden fazla kişilerin ortak bir amaç için
bir araya gelerek, örgütün hedeflerine ulaşması için bir araya gelen bir ekiptir. Bir takımın
başarı göstermesi hemen beklenemez çünkü takımda ki bireylerin birbirlerini tanıması,
iletişim kurması, örgütün amaçlarının belirlenmesi belli bir zaman içinde tamamlanır.
Bilinmektedir ki çalışanların ve farklı yeteneklerin bir araya getirilmesi ile etkili bir takıma
dönüştüren örgütler daha başarılı ve uzun ömürlü olabilmektedir. Takımlar, herhangi bir
grup ya da insan topluluğundan belli özellikleri ile ayrılır. Bu özellikler; amaç odaklılık
doğru üyelere ve yeterli zamana sahip olmak takım çalışmasına öncelik vermek yönetimin
katılımını sağlamak mükemmel bir iletişim oluşturmak ve iyi derecede bilgi sahibi olmak
vb. olarak sıralanabilir (Sümter, 2003). Oswald’ın (1995) Murgatroyd ve Morgan’dan
aktardığına göre, yüksek performanslı takımların en önemli özellikleri, paylaşılan amaç ve
vizyon, açık iletişim, karşılıklı saygı, güven ve üyelerin birbirini anlaması, yararlı yaratıcı
çalışma, uygun çalışma yöntemleri, uygun liderlik, düzenli görüşmeler, bireysel gelişme
olanağı sağlama ve destekleme, diğer takımlarla ilişki kurma, eğlence ve arkadaşlık ile
başarının kutlanmasıdır. İş görenlerin kendilerini bireysel olarak ifade etmeleri birbirleriyle
olumlu ilişkileri aynı zamanda örgütün de yararına olacaktır (Merter, 2006, 64). Genellikle
takımlar bireylerin kolektif beyin fırtınası oluşturmalarına dayanır. Takımlar hiyerarşik
olarak oluşturulmaz takım üyelerinin hepsinin katkıda bulunması ve yer verilmesi
sağlanmalıdır (Scribner, Sawyer, Watson ve Myers, 2007). Çağdaş yönetim ve örgüt
anlayışları örgütlerin kurumların hatta her birimin kendi sorun ve problemlerini çözme
yetisine sahip olduğunu öngörür. Takımlara örgütlerin sorunları çözme yetkisi
verildiğinde, takım üyeleri sorunun boyutlarını ve nedenlerini daha iyi tespit ederler
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(Başaran, 1998, 191-Aksu, 2002, 179-180). Takımlarda oluşturulan kolektif düşünce süreci
ile yalnızca problemler çözülmemekte, aynı zamanda örgüt için temel olacak yeni
anlayışlar da geliştirilebilmektedir. Takımlar, oluşturdukları kolektif düşünce ve etkin
iletişim sistemiyle örgüt içinde yaşayan bir organizma gibi hareket etmekte öğrenmeyi
birey düzeyinden örgüt düzeyine taşımaktadır. (Özgen, Kılıç ve Karedemir, 2004: 180)
Takım çalışması örgütsel öğrenme için de bir gerekliliktir. Willard’a göre (1994) örgütsel
öğrenmenin oluşabilmesi için örgüt içerisinde takım çalışması kültürünün oluşturulması
gerekir. Örgütsel öğrenme açısından takım, potansiyel olarak bir birey zekâsına göre daha
büyük bir zekâya sahiptir (Töremen, 2001: 6-7). Takım çalışması eğitim örgütleri olan
okullar için de yaşamsal bir öneme sahiptir. Okulların önceden belirlenmiş amaçlarına
ulaşması; bu amaçları kendi amaçları olarak benimseyen bu amaçları gerçekleştirme
doğrultusunda diğer çalışanlarla işbirliğini geliştiren okulun başarısının ancak tüm
çalışanlar üzerlerine düşeni bir takım ruhu ile ve tam olarak yaptıklarında ortaya
çıkabileceğini bilen iş görenlerle olasıdır. Takım çalışmaları eğitim yönetim alanında
incelediğimizde aslında toplam kalite yönetiminin çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır
(Cafoğlu, 1996: 70). Okullarda yerleştirilmeye çalışılan toplam kalite yönetimi anlayışı
takım ruhunu ve çalışmasını geliştirme gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Bir okulda
takım algısı ve takım ruhunun varlığından söz edebilmek için tüm çalışanların takım
ruhuna inanması takımdaki elemanların eğitimine önem verilmesi çalışanların sadakatinin
yönetime yansıması, takım üyelerinin birbirini daha iyi tanımalarına zemin hazırlanması,
sorunların felakete dönüşmeden çözülmesi, takım içerisinde sağlıklı bir iletişimin
sağlanması, takım arkadaşlığı ve samimiyetin oluşturulması takım kültürünün
tanımlanması okulda ortak misyon ve vizyon değerlerinin hakim olması çalışma
yöntemlerinin kalitesinin düzenli aralıklarla gözden geçirilip değerlendirilmesi kişisel
gelişimin teşvik edilmesi, rakiplerin iyi tanınması, takımın ve bireylerin performansının
takdir edilmesi adayların iyi seçilmesi, takım ruhu içerisinde çalışılması, gezilere,
kamplara ve sohbetlere yer verilmesi gibi özellikler takım algısının oluşmasını ortaya
çıkarır (Çağlayan, 2002: 22-23). İlk ve ortaokul yöneticileri, her çeşit görev süresi içinde
takım çalışması algısına sahip ve bu konudaki uygulamalara destek vermeye hazır
görünmektedirler. Son dönemlerde takım çalışmalarının giderek önem kazanması örgüt
yapılarının ve tekniklerin çoğaltılması, koordinasyon ve işbirlikçilik çalışmaların
arttırılması ile takım sinerjisi–motivasyon ve performansa dayalı ilişkilerin arttırılması ile
örgütlerin takımlarla yönetilir hale gelmesine neden olmuştur (Atay, 2002). Bu
araştırmanın amacı ilk ve ortaokul yöneticilerinin kendilerini öğretmenleriyle birlikte
birtakım olarak algılama düzeylerini belirlemektir. Okul yöneticilerinin söz konusu süreçle
ilgili olarak geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemek ve belirlenen bu yönlerin
geliştirilmesi noktasında politika önerileri geliştirmektir. Bu amaca yönelik olarak
belirlenen alt problemler şunlardır:
1. İlk ve ortaokul yöneticilerinin takım algısı ne düzeydedir?
2. İlk ve ortaokul yöneticilerinin takım algıları cinsiyet, yaş, meslekteki kıdem, eğitim
durumu ve görev yaptıkları okuldaki hizmet süresine göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
Yöntem
Bu bölümde araştırmada Okul Yöneticilerinin Takım Algısı Düzeylerini belirleyebilmek
için Atılgan, Demirtaş, Aksun ve Silman (2010) tarafından geliştirilen İlk ve Ortaokul
Yöneticilerine Yönelik Takım Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın modeli, evreni,
araştırmada kullanılan veri toplama araçları ile bu araçların uygulanması ve elde edilen
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verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatiksel yöntem ve tekniklere yer verilmiştir.
Atılgan, Demirtaş, Aksun, Silman (2010) tarafından geliştirilen ilk ve ortaokul
Yöneticilerine Yönelik Takım Algısı Ölçeği; Geçerlilik çalışmaları, faktör çözümlemesi
(AFA, binci ve ikinci sıralı DFA) ile yapılmıştır. Birinci sıralı DFA nın terimlerinde
ölçeğin güvenirliği ve madde – faktör bağıntıları araştırılmıştır. İkinci sıralı DFA modeli
ile ölçeğin faktöriyel geçerliği kanıtlanmış ve ölçeğin ‘Takım Algısı’ olarak
adlandırılabilecek genel bir yapıyı ortaya koyabildiği sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda
DFA ile TAÖ’nün, ‘bağlılık ve işbirliği’, ‘ etkileşim ve dayanışma’, ‘gelişme ve iş
doyumu’ olarak adlandırılan üç alt ölçekten oluşan bir yapıya sahip olduğu da ortaya
konulmuştur. Bu sonuçlar TAÖ’nün yapı geçerliğine sahip olduğunu göstermektedir.
TAÖ’nün iç- tutarlılık anlamındaki güvenirlikleri için, Cronbach Alpha ve McDonald
Omega güvenirlik katsayıları hesaplanarak incelenmiştir. Birleşik ölçeğin (TA) Cronbach
Alpha güvenirliği 0,92 alt ölçeklerin ise sırasıyla; 0,92(Bİ), 0,81 (TR) ve 82(İG) olarak
bulunmuştur. Hesaplanan Cronbach Alpha ve McDonald Omega güvenirlik katsayılarının
yeterli düzeyde sonucuna varılmıştır. Tarafımızdan yapılan güvenirlik analizinde ölçeğin
güvenirliği ,909 olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak Okul
yöneticilerinin takım algılarının düzeyi ve demografik özellikleri betimsel istatistik
kullanılarak ortaya konulmuştur. Kullanılacak test istatistiğinin tespit edebilmek için okul
yöneticilerinin takım algı puanlarının normal dağılıp dağılmadığı Shapiro wilk testi ile
analize tabi tutulmuştur, test sonucunda puanların normal dağılmadığı görülmüştür. Bu
nedenle nonparametrik test istatistikleri kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin takım algı
düzeyleri ile cinsiyetleri ve eğitim durumları arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek için
,005 önem düzeyinde Mann- Whitney U testi kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin yaş,
mesleki kıdem ve hizmet sürelerine göre farklılığı ortaya koyabilmek için ise ,005 önem
düzeyinde Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılı süresince Beykoz ilçesinde
bulunan 42 ilkokul ve 31 ortaokul da görev yapan müdür ve müdür yardımcılardan
oluşmaktadır. Çalışma kapsamına 135 müdür ve müdür yardımcıları alınmıştır. Çalışma
örneklemi 70 müdür ve müdür yardımcısından oluşmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, dört bölümden oluşan bir soru formu kullanılmıştır.
Birinci bölümde, katılımcıların demografik değişkenlerine ilişkin sorular yer almaktadır.
İlk ve ortaokul yöneticilerinin takım algısı düzeylerinin ölçülmesi amacıyla geliştirilmiştir.
İkinci bölümde, okul yöneticilerinin “Bağlılık ve İşbirliği”, “Takım ruhu” ve “İş Doyumu
ve Güveni” ölçmek amacıyla Atılgan, H., Demirtaş, H., Bilgin-Aksu, M., & Silman, F.
(2010) tarafından geliştirilen İlköğretim Okul Yöneticilerine Yönelik Takım Algısı Ölçeği
Geliştirme Çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 11(1), 20-44. Kullanılmıştır. Araştırmada okul
yöneticilerinin ifadelere ne derecede katıldıklarını saptamak amacı ile 5’li likert tipi
ölçekten yararlanılmıştır. Bağlılık ve İşbirliği Ölçeği; (1) Asla, (2 )Nadiren, (3) Bazen, (4)
Genellikle (5) Daima katılıyorum ifadeleriyle derecelendirilmiştir. Takım Ruhu Ölçeği ve
İş Doyumu ve Güven Ölçeği ise; (1) Asla, (2) Nadiren, (3) Bazen, (4) Genellikle, (5)
Daima katılıyorum ifadelerinden oluşmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın yürütülebilmesi için İstanbul ilçesi Beykoz da ki ilk ve ortaokul
yöneticilerine uygulanmıştır. Evrenin tamamına ulaşabilmek amacıyla veri toplama
araçları bizzat araştırmacının kendisi tarafından verilen bilgilerin gizliliği korunarak tek tek
dağıtılmış ve daha sonrasında geri toplanmıştır. Araştırma gönüllük esasına uygun bir
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biçimde yürütülmüştür. Okul yöneticileri odalarında ziyaret edilerek çalışmaya katılmak
isteyenlere ölçek sunulmuş ve konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. Okul
yöneticilerinin yoğun olmalarından ve odalarından her zaman bulunmamalarından ötürü,
okullar araştırmacı tarafından tekrar tekrar pek çok kez ziyaret edilmiştir. Bazı
yöneticilerle hiç iletişime geçilmemiştir. Ayrıca dağıtılan bazı veri toplama araçlarından da
dönüt alınamamıştır. 2018 Mart ve Nisan ayları içerisinde dağıtım ve toplama işlemi
tamamlanmıştır. Ulaşılan toplam katılımcı sayısı 70 kişidir.

Bulgular
İlk ve ortaokul Yöneticilerinin Demografik Değişkenlerine İlişkin Frekans
Tabloları
Tablo.1: İlk ve Ortaokullarda görev yapan yöneticilerin cinsiyetleri

Erkek
Kadýn
Toplam

Frekans

%

Geçerli %

Kümülatif %

56
14
70

80,0
20,0
100,0

80,0
20,0
100,0

80,0
100,0

İlk ve ortaokul yöneticilerinin cinsiyetleri % 80 erkek, %20’si ise kadındır.
Tablo.2: İlk ve Ortaokullarda görev yapan yöneticilerin yaş grupları

30-35
36-40
41-50
51 ve üstü
Toplam

Frekans
18

%
25,7

Geçerli %
25,7

Kümülatif %
25,7

20

28,6

28,6

54,3

24

34,3

34,3

88,6

8

11,4

11,4

100,0

70

100,0

100,0

İlk ve ortaokul yöneticilerinin %34,3’ü 41-50 yaş, %28,6’si 36-40 yaş, %25,7’si ise
30-35 yaş ve %11,4’ü ise 51 ve üstü yaş grubundandır.
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Tablo.3: İlk ve Ortaokullarda görev yapan yöneticilerin mesleki kıdem süreleri

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

Frekans

%

Geçerli %

Kümülatif %

6

8,6

8,6

8,6

10

14,3

14,3

22,9

15

21,4

21,4

44,3

16

22,9

22,9

67,1

23

32,9

32,9

100,0

70

100,0

100,0

İlk ve orta okul yöneticilerinin % 32,9 ‘u 21 ve yıl üstü yıl ,% 22,9’ u 16 – 20 yıl,
%21.4’ü 11- 15 yıl , % 14.3’ü 6-10 yıl ve % 8,6’sı ise 1-5 yıl kıdemlidir.
Tablo.4: İlk ve Ortaokullarda görev yapan yöneticilerin eğitim düzeyleri

Frekans

%

Geçerli %

Kümülatif %

Lisans

54

77,1

77,1

77,1

Yüksek lisans

16

22,9

22,9

100,0

70

100,0

100,0

Toplam

İlk ve ortaokul yöneticilerinin % 77.1’i lisans, % 22,9’ ise yüksek lisans eğitim
seviyesindedirler.
Tablo.5: İlk ve Ortaokullarda görev yapan yöneticilerini hizmet süreleri

Frekans
14

%
20,0

Geçerli %
20,0

Kümülatif %
20,0

20

28,6

28,6

48,6

15

21,4

21,4

70,0

7 ve üstü

21

30,0

30,0

100,0

Toplam

70

100,0

1 den az
1-3
4-6

100,0

İlk ve ortaokul yöneticilerinin % 30,0 ‘nın 7 ve üstü yıl, %28,6 ‘sı 1-3 yıl, % 21,4’ü
4-6 yıl ve % 20,0 ‘ise 1 yıldan az hizmet süreleri vardır.
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Tablo.6: İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Genel Takım Algısı Düzeyleri

Takım algısı düzeyi
N

N
70
70

A.Ort.
134,3000

Std. Sapma
21,30411

İlk ve ortaokul yöneticilerinin takım algısı düzeyleri yüksektir. (daima puan aralığı:
131-160)
Tablo.7: Yöneticilerinin Cinsiyetlerine Göre Genel Takım Algısı Düzeyleri

Cinsiyet
Takım algısı düzeyi
Erkek
N
Takım algısı düzeyi
Kadın

N
56

A.Ort.
135,8571

Std. Sapma
19,02193

128,0714

28,73878

56
14
14

N

İlk ve ortaokul yöneticilerinin takım algısı düzeyleri; erkeklerin (daima puan aralığı:
131-160) Kadınların ise (genellikle: 98-130)
Tablo.8: İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Yaşlarına Göre Genel Takım Algısı Düzeyleri

Yas
Takım algısı düzeyi
30-35
N
Takım algısı düzeyi
36-40
N
Takım algısı düzeyi
41-50
N
Takım algısı düzeyi
51 ve üstü
N

N
18

A.Ort.
132,3333

Std. Sapma
16,21183

136,3000

18,23559

129,3333

26,41091

148,6250

17,33648

18
20
20
24
24
8
8

İlk ve ortaokul yöneticilerinin yaşlarına göre genel takım algısı düzeyleri; 41 -50 yaş
grubu genellikle (98-130), diğer yaş grupları ise daima (131-160)
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Tablo.9: Yöneticilerinin Mesleki Kıdemlerine Göre Genel Takım Algısı Düzeyleri

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

N

A.Ort.

Std. Sapma

Takım algısı düzeyi
N
Takım algısı düzeyi

6
6
10

135,6667

14,12327

123,9000

20,42575

N

10

Takım algısı düzeyi
N
Takım algısı düzeyi
N
Takım algısı düzeyi
N

15
15
16
16
23
23

138,8667

12,77199

131,9375

16,81455

137,1304

28,88898

İlk ve ortaokul yöneticilerinin mesleki kıdemlerine göre genel takım algısı düzeyleri;
6-10 mesleki kıdemi olanlar genellikle (98-130) diğerleri ise daimadır. (131-160)

Tablo.10: Yöneticilerinin Eğitim Durumlarına Göre Genel Takım Algısı Düzeyleri

Egitim durumu
Takım algısı düzeyi
Lisans
N
Takım algısı düzeyi
yüksek lisans
N

N
54

A.Ort.
137,6481

Std. Sapma
19,48890

123,0000

23,85791

54
16
16

İlk ve ortaokul yöneticilerinin eğitim durumlarına göre genel takım algısı düzeyleri;
lisans eğitim seviyesindeki yöneticilerin takım algısı düzeyleri daimadır (131-160).
yüksek lisans eğitim seviyesindeki yöneticilerinin ise genellikledir.(98-130)
Tablo.11: Yöneticilerinin Hizmet Sürelerine Göre Genel Takım Algısı Düzeyleri

Hizmetsüresi
Takım algısı düzeyi
1 den az
N
Takım algısı düzeyi
1-3
N
Takım algısı düzeyi
4-6
N
Takım algısı düzeyi
7 ve üstü
N

N
14

A.Ort.
133,8571

Std. Sapma
16,75551

132,0000

20,59126

138,6000

24,44177

133,7143

23,29623

14
20
20
15
15
21
21
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İlk ve ortaokul yöneticilerinin hizmet sürelerine göre genel takım algısı düzeyleri ; ilk
ve ortaokul yöneticilerinin hizmet sürelerine göre takım algısı düzeyleri daimadır.
(131-160)
Tablo: Yöneticilerinin Takım Algısı Düzeyleri Ölçeğine İlişkin Güvenirlik Analizi
Tablo.12: Güvenirlik Analizi
Cronbach's Alpha

N

,909

32

Takım algısı düzeyi ölçeği güvenirlik analizine tabi tutulmuştur. %90,9 ile yüksek
düzeyde güvenilir olduğu belirlenmiştir.
Tablo.13: İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Takım Algısı Düzeyleri Puanlarına İlişkin
Normallik Testi

Takım algısı düzeyi

Kolmogorov-Smirnov(a)
Sd
p
İstatistik
,108
70
,042

Istatistik

Shapiro-Wilk
Sd

,929

70

P
,001

İlk ve ortaokul yöneticilerinin takım algısı düzeyleri normal dağılım göstermemiştir
(p<0,05). Bu nedenle demografik değişkenlerle takım algısı düzeyleri arasındaki
farklılığı belirleyebilmek için nonparametrik test istatistiği kullanılacaktır.
Tablo.14:İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Cinsiyetlerine Göre Takım Algısı Düzeylerinin
Farklılığına Yönelik Mann-Whitney-U Testi

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

N
56
14
70

Ort.Rank
36,08
33,18

MW-U
-,478

P
,633

İlk ve ortaokullarda görev yapan yöneticilerinin cinsiyetleri ile takım algısı düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirmek amacıyla
gerçekleştirilen Mann- Whitney- U Testi sonucunda yöneticilerin cinsiyetleri arasında
istatiksel olarak anlamlı (p>0,05) bir fark saptanmamıştır. Bir başka değişle okul
yöneticilerinin cinsiyetleri ile algı düzeyleri birbirinden bağımsızdır.
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Tablo.15: İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Yaşlarına Göre Takım Algısı Düzeylerinin
Farklılığına Yönelik Kruskal Wallis Testi

Yaş
30-35
36-40
41-50

N
18
20
24

Ort.Rank
32,47
36,92
32,33

51 ve üstü

8

48,25

Toplam

70

Sd
3

KWT
4,231

P
,238

İlk ve ortaokullarda görev yapan yöneticilerin yaş grupları ile takım algısı düzeyleri
arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
gerçekleştirilen Kruskal Wallis Testi sonucunda yöneticilerin yaşları arasında
istatiksel olarak anlamlı (p>0,05) bir fark saptanmamıştır. Bir başka değişle okul
yöneticilerinin yaş grupları ile algı düzeyleri birbirinden bağımsızdır.
Tablo.16: İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Kıdemlerine Göre Takım Algısı Düzeylerinin
Farklılığına Yönelik Kruskal Wallis Testi

Kıdem
1-5
6-10
11-15

N
6
10
15

Ort.Rank
34,83
25,30
39,47

16-20

16

25,22

21 ve üstü

23

41,85

Toplam

70

Sd
4

KWT
6,902

P
,141

İlk ve ortaokullarda görev yapan yöneticilerin işyerlerindeki kıdemleri ile takım algısı
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
gerçekleştirilen Kruskal Wallis Test sonucunda yöneticilerin işyerlerindeki kıdemleri
arasında istatiksel olarak anlamlı (p>0,05) bir fark saptanmamıştı r. Bir başka değişle
okul yöneticilerinin işyerlerindeki kıdemleri ile algı düzeyleri birbirinden
bağımsızdır.
Tablo.17:İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Eğitim Durumlarına Göre Takım Algısı
Düzeylerinin Farklılığına Yönelik Mann-Whitney-U Testi

Eğitim
Lisans
Y.Lisans
Toplam

N
54
16
70

Ort.Rank
38,94
23,91

MW-U
-,2599

P
,009

İlk ve ortaokullarda görev yapan yöneticilerin eğitim durumları ile takım algısı düzeyleri
arasında anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlemek amacıyla gerçekleştirilen
Mann –Whitney-U Test sonucunda yöneticilerin eğitim durumları arasında istatiksel olarak
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önemli derecede anlamlı (p<0.05) farklılık vardır. Lisans eğitimi seviyesindeki yöneticiler
diğer yöneticilere göre daha yüksek takım algısı düzeyine sahiptirler.
Tablo.18: İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Hizmet Sürelerine Göre Takım Algısı
Düzeylerinin Farklılığına Yönelik Kruskal Wallis Testi

Hizmet süresi
1 den az
1-3 yıl
4-6 yıl

N
14
20
15

Ort.Rank
33,86
30,73
41,60

7 ve üstü

21

36,79

Toplam

70

Sd
3

KWT
2,632

P
,452

İlk ve ortaokullarda görev yapan yöneticilerin işyerlerindeki hizmet süreleri ile takım
algısı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis Testi sonucunda yöneticilerin hizmet
süreleri arasında istatiksel olarak anlamlı (p>0,05) bir fark saptanmamıştır. Bir başka
değişle okul yöneticilerinin işyerlerindeki hizmet süreleri ile algı düzeyleri
birbirinden bağımsızdır.
Tartışma ve Öneriler Sonuç
Araştırmamızın problem cümlesinde belirtildiği gibi ilk ve ortaokul yöneticilerinin
kendilerini öğretmenleriyle birlikte birtakım olarak algılama düzeyleri belirlemek için
yapılan analizde algı düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum İstanbul
Beykoz ilçesindeki okul yöneticilerinin takım çalışmasına yatkın olduklarını bize
göstermektedir.
Bu amaca yönelik olarak belirlenen alt problemlerde ise; İlk ve ortaokul yöneticilerinin
demografik değişkenlerden olan cinsiyet, yaş, meslekteki kıdem ve görev yaptıkları
okullardaki hizmet süreleri ile kendilerini öğretmenleriyle birlikte bir takım olarak
algılama düzeyleri birbirinden bağımsızdır. Bir başka değişle ilgili değişkenlerle takım
algısı düzeyleri arasında anlamlı farklılık yoktur.
Araştırmaya katılan ilk ve ortaokullarda görev yapan yöneticilerin takım algısına ilişkin
algılarının katılıyorum düzeyinde olduklarını, bir başka ifadeyle okullarında iyi bir
düzeyde takım ruhuyla hareket ettiklerinin ortaya koymuşlardır. Bunun sonucu Günal
(2007) tarafından yapılan İlköğretim okulu Yönetici ve öğretmenlerin takım algısı
incelenmesinde İlköğretim okul yöneticilerinin takım algısı düzeyleri yüksek bulunmuştur.
Çalışmamızın bulgusuyla paralellik göstermektedir. Yine ilgili araştırmanın ilköğretim
okulu yöneticilerinin takım algısı görüşleri onların mezun oldukları öğretim kurumuna
göre farklılıklar göstermekte ve enstitü mezunlarının takım algılarının eğitim fakültesi
mezunlarına göre daha fazla olduğu görülmektedir. Çalışmamızda lisans eğitimi
seviyesindeki okul yöneticilerinin takım algısı düzeyi yüksek lisans eğitim seviyesindeki
okul yöneticilerinin takım algı düzeylerinden yüksek bulunmuştur. Demirtaş (2005),
Adem, K.Özge, H. (2011) yöneticiler üzerinde yaptıkları araştırmaların sonuçları bizim
çalışmamızla paralellik göstermektedir. Çankaya, i.H. Karakuş, M. (2010) tarafından
yapılan Okul yöneticilerinin takım liderliği davranışlarına yönelik bir ölçme aracı
geliştirme çalışmasında öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet ve öğrenim durumu
değişkenine göre anlamlı bir fark rastlanmazken, kıdem değişkenine göre anlamlı
farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Bunun sonucunda lisans öğretimine sahip öğretmen ve
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yöneticilerin kurumlarındaki yönetsel süreçlere daha eleştirel bakmaları şeklinde
yorumlanmıştır. Çankaya ve Karakuş (2010) buna göre bütün boyutlarda ve toplam
puanlarda kıdemi daha fazla olan öğretmenler, okul yöneticilerinin takım liderliği
davranışlarını sergileme konusunda daha yetersiz olarak değerlendirmektedirler. Bulgulara
göre mesleki ve yaşam tecrübeleri daha fazla olan bu öğretmenlerin. Okul yöneticilerine
yönelik daha yüksek beklentilere sahip olmaları veya kıdemi daha az olanlar kadar iyimser
değerlendirme eğiliminde olmamalarıyla açıklanmaktadır. Bu duruma göre okul
yöneticilerinin, kıdemi daha fazla olan öğretmenleri memnun edebilmek için, onlara
yönelik olarak takım liderliği davranışlarını daha yüksek bir performansla sergilemeleri
gerektiğini göstermektedir. Çetin (1998)’in ilköğretim okullarında takım çalışması üzerine
yaptığı araştırmada, eğitim kurumlarında yüksek performanslı bir takımın
oluşturulabilmesi, yönetici ve öğretmenlerin takım içinde olaylara doğru teşhis
koyabilmesi, uyum yeteneği ve yetkinlikle doğrudan ilişkili olduğu ortaya konulmaktadır.
Araştırmada ayrıca özel okullarda beklenen düzeyde olmamakla birlikte, devlet okullarına
göre yüksek performanslı takımların kurulduğu belirlenmiştir. Özel okullardaki yönetim
anlayışının daha çağdaş olmasının, örgütsel gelişim ve değişimi kolaylaştırdığı, dolayısıyla
özel okullardaki öğretmen ve yöneticilerin takım çalışmasına daha yatkın olduğu ifade
edilmiştir. Çelikten (2001)’in yapmış olduğu araştırmada ise, araştırmaya katılan okul
yöneticilerinin hemen hepsi, örgütün başarısını artırmada kendilerinin tek başına yeterli
etmen olmadığını belirtmiş, ‘başarılı ve etkili bir okul’a kavuşmak için uyumlu bir takım
çalışmasının gerektiğine dikkat çekilmiştir. Poza ve Markus (1980) ise takım üyelerinin
sorumluluk alması ve takım disiplinine uyum sağlamasının biraz vakit alabileceğini, fakat
bu sıkıntıların giderildiği zaman her bir takım üyesinin takım liderinden daha da etkili
olabileceğini savunmaktadır (akt. Çelikten, 2001).
Başka bir araştırmada, İlköğretim okulunda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık
algılarının içselleştirme boyutunda en yüksek düzeyde olduğu (katılıyorum düzeyinde),
bunu sırasıyla özdeşleşmenin (orta düzeyde katılıyorum) izlediği ve en düşük düzeyde ise
uyum boyutunun (çok az katılıyorum) olduğu saptanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin
bağlılık düzeylerinin en yüksek düzeyde içselleştirme boyutunun çıkması Balay’ın (2007),
Okçu'nun (2011, 2014) ve Özkan’ın (2005) yaptığı araştırma sonuçları ile örtüşmektedir.
Zaman’ın (2006) rehber öğretmenlerle yaptığı araştırmada örgütsel bağlılığın içselleştirme
boyutunun “orta düzeyde” olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç, ilköğretim okulu
öğretmenlerinin, görev yaptıkları okulların amaç ve değerlerini büyük ölçüde
içselleştirdiklerini göstermektedir. Benzer şekilde Balay’ın (2007), Zaman’ın (2006),
Okçu'nun (2011, 2014) ve Özkan’ın (2005) yaptığı araştırmada örgütsel bağlılığın
özdeşleşme boyutunun “orta düzeyde” olduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda öğretmenlerin ne
çok yüksek oranda okula bağlılıkları duydukları ne de okuldan tamamen koptukları
söylenemez. Bunu yüzeysel veya zoraki olarak adlandırılan uyuma dayalı bağlılık (orta
düzeyde katılıyorum) algılarının izlediği görülmektedir. Bu sonucu Özkan’ın (2005),
Okçu'nun (2011, 2014) ve Balay’ın (2007) yaptığı araştırma sonuçları desteklemektedir.
Bu sonuç, ilköğretim okullarında etkili takım çalışması yapılmak suretiyle öğretmenlerin
okulun amaç ve değerlerini büyük ölçüde benimseyebileceklerini göstermesi bakımından
önem arz etmektedir. Etkili takım çalışması ile öğretmenlerin okula ve meslektaşlarına
karşı olumlu duygular beslemesine, önyargılardan uzaklaşmasına, yeteneklerinin
geliştirmek için fırsatlar oluşturulmasına, motivasyonlarının artmasına, öğretmenlerin
ödüle kavuşma ve cezadan kaçınmaya yönelik bağlılık düzeylerinin asgari düzeye
düşmesine, okulun değer ve amaçlarını benimsemesine dolayısıyla bağlılığın gelişmesine
katkı sağlayabilir. Bu yönüyle okullarda etkili takım çalışmalarının daha etkin biçimde
yapılması, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının daha üst düzeyde gerçekleşmesine katkıda
bulunabilir.
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Yapılan analizler sonucunda takım algısının okullarda görev yapan yönetici ve
öğretmenlerin uyum, özdeşleşme ve birbirileri ile daha çok etkileşimde bulunarak anlamlı
düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu analiz sonucuna göre; lisans eğitim
seviyesindeki okul yöneticileri yüksek lisans seviyesindeki okul yöneticilerine göre daha
yüksek takım algısı düzeyine sahiptirler. İlçede görev yapan okul yöneticilerinin ağırlıklı
olarak lisans mezunu olmaları ve algı seviyelerinin yüksek olması takım algısını yukarıya
çekmek için yapılabilecek çalışmalarda avantaj olarak değerlendirilebilir. Yüksek lisanslı
yöneticilerin sayıları daha az olduğu için hem zaman tasarrufu sağlanabilir hem de
verilecek eğitim çalışmalarında hedef kitle belirlenmiş olduğu için eğitimde prodüktivite
yükselir. İlk ve ortaokul yöneticilerinin takım algıları yüksek düzeyde bulunmuş olsa da
bunu en yüksek düzeye çekebilmek adına okullardaki takım çalışması uygulamalarının
artırılması ile ilgili hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenerek öğretmenlerin ve
yöneticilerin katılımları sağlanmalıdır. Bunun yanında yüksek lisans öğrenimlerine devam
eden ya da tamamlamış olan kişilere yönetim süreçlerine dahil ederek kurumlarındaki
kültürü geliştirme de onların da katkısı sağlanabilir. Böylece çalışanların kuruma olan
bağlılıkları ve aidiyet duyguları arttırılabilir. Okullardaki sorun ve problemler takımlar
aracılığı ile çözüldükçe, takım içi iletişime önem verildikçe, takım çalışmalarına saygılı
olundukça, takım çalışanları takdir edildikçe, takım üyeleri biz ruhu ile hareket ettikçe,
okul yöneticisi takım çalışmasına yeterli önemi verdikçe vb. takım algısının artabileceği
söylenebilir.
Bu bölümde, temel olarak ele alınan araştırmanın alt problemlerine dayalı olarak
toplanan verilerden elde edilen sonuçlara yer verilmiştir, devamında ise bu sonuçlara
paralel olarak bir takım öneriler sunulmuştur.









Araştırmanın ana problemi ele alınarak, evren geliştirilebilir. Bölgesel ya da ulusal
düzeyde yönetici ve öğretmenlerin takım çalışmasına ilişkin algılarını ortaya
çıkarmayı amaçlayacak araştırmalar yapılabilir.
Araştırma özel ilköğretim okullarında da yapılabilir. Böylece resmi ve özel
ilköğretim okulları arasındaki takım algısı düzey farklılıkları belirlenebilir.
Araştırmada sadece yönetici ve öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. Araştırma
genişletilerek velilerin, öğrencilerin ve denetmenlerin de görüşleri alınabilir daha
kapsamlı sonuçlar elde edilebilir.
Okullarda öğrenci-öğretmen-veli arasındaki takım çalışmalarına, sınıf içi
çalışmalarda takım çalışmalarına yönelik araştırmalar yapılabilir. Benzer araştırma
ortaöğretim kurumları için de yapılabilir. Takım çalışmasını olumsuz etkileyen
faktörler üzerine bir araştırma yapılabilir. Takım çalışmasının okulun performansını
etkilemesi araştırılarak elde edilen bulgular ilgili kurumlara iletilebilir.
Özel ilköğretim okulları arasındaki takım algısı düzey farklılıkları belirlenebilir.
Öğretmenlerin takım çalışmasına ilişkin algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki
ilişkiyi tespit etmeye yönelik benzer nitel ve nicel araştırmalar farklı il ve
bölgelerde yapılabilir.
Okul müdürleri, empati, fedakârlık, ortak anlayış ve güven çerçevesinde şekillenen
bir iklimin oluşması için çaba gösterilmelidir.
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İdeolojiler, Çatışmalar ve Ekonomi Savaşları: Yeni Düzen Arayışı
Doç. Dr. Burak KÜNTAY113

Özet
Uluslararası siyasette belli dönemler, o yüzyıllara damga vuran devletlerin isimleriyle veya
yapılan anlaşmalarla adlandırılmıştır. Örneğin, uzun yıllar boyunca geniş topraklara sahip
olan ve hukuktan yönetim sistemine kadar pek çok alanda kendinden sonraki devletlere
ilham veren Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü belli bir dönem “Pax Romana” yani
“Roma Barışı” dönemi olarak adlandırılmış, 1648 yılında imzalanan Vestfalya Anlaşması
ile “Vestfalyan Dönem” olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Bu anlaşma ile dünya
siyasi arenasında çok sayıda ulus devletin oluşacağı farklı bir dönem başlasa da, birkaç
yüzyıl daha büyük imparatorluklar uluslararası sistemi yönlendirmiştir.
Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde büyük yıkımlara sebebiyet veren Birinci Dünya Savaşı
sonunda kurulan Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler
adını almıştır. Dünya barışını ve uluslararası sistemi dengede tutmakla görevli BM, Soğuk
Savaş’ın yarattığı iki kutuplu dünyada pek fazla etki gösterememiştir. 1990’lardan itibaren
kısa süreli olarak etkisini arttırabilmiştir. Soğuk Savaş sonrası ABD tek hâkim güç olarak
kalmıştır fakat yirmi birinci yüzyılın başlarında Rusya ve Çin gibi iki büyük devlet ABD
ile mücadele edecek güce gelebilmiştir. Bölgesel olarak da Türkiye, Brezilya, Hindistan
gibi ülkeler güçlenmeye ve etkili olmaya başlamıştır. Bu gelişmeler ışığında son
dönemlerde kurumların barışı korumada yetersiz kaldığı gerçeği tartışılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmada önce tarihsel perspektif ile uluslararası ilişkilerde dönemler incelenecektir.
Ardından günümüz şartlarında sistemin nasıl bir düzene doğru evrildiği, günümüz dış
politika uygulamalarıyla analiz edilecek ve karşılaştırılmalı olarak tartışılacaktır. Bu analiz
ve araştırmalarda, kurumların sorgulandığı, uygulanan göçmen politikalarının etkileriyle
daha milliyetçi-sağ görüşe sahip partilerin iktidarlara geldiği ve devletlerin daha
izolasyonist politikalara döndüğü, nüfus artışı ile birlikte teknolojik gelişmelerin hız
kazandığı süreçler baz alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Pax Romana, Vestfalya Güç, Barış, Birleşmiş Milletler, Soğuk Savaş
Abstract
In international politics, certain periods have been called by the names of the states that
have stamped those centuries or by the agreements that have been made. For example, the
period during which the Roman Empire ruled, which had vast territory for many years and
inspired the later States from law to the system of administration, was called the “Pax
Romana”, the “Roman peace” period. With the Treaty of Westphalia signed in 1648, the
term "Westphalian period" began. Although a different era has started in the political arena
of the World, a few centuries later the larger empires led the international system.
In the first quarter of the twentieth century, the League of Nations was founded at the end
of the First World War, which caused great destruction. After the Second World War, it
was renamed the United Nations. The UN, tasked with stabilizing world peace and the
international system, failed to exert much influence in the bipolar world created by the
Cold War. It has increased its effect in the short term since the 1990s. In the face of the
113
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United States remaining the dominant power after the Cold War, Two great powers like
Russia and China in the early twentieth century have come to the power to fight with the
United States. Regional countries such as Turkey, Brazil and India have become stronger
and effective. In the light of these developments, the fact that institutions have failed to
maintain peace has started to be discussed recently. This study will examine the periods in
international relations with historical perspective. Then, in today's conditions, how the
system evolves towards a system will be analyzed and discussed in comparison with
today's foreign policy practices. These analyses and studies will be based on the processes
in which institutions are questioned, the effects of the migrant policies applied, the more
nationalist-right-wing parties have come to power and the States turn into more isolationist
policies, the population increase and technological developments have accelerated.
Keywords: Pax Romana, Westphalia, Power, Peace, United Nations, Cold War
GİRİŞ
İlk medeniyetlerden itibaren devletler arası ilişkiler, kimi zaman ekonomik ve siyasi
temelli olarak barış dönemi şeklinde, kimi zaman da fetihler ve savaşlar şeklinde tezahür
etmiştir. Barış dönemlerinde yapılan anlaşmalarla sistemde denge sağlanmış olsa da
günümüzde olduğu gibi devletler ekonomik ve askeri açıdan büyümeyi kendilerine hedef
edinmişlerdir. Bunun altında da sürekli olarak karşılarındaki devletlerden duyulan tehdit
algısı yatmıştır. Devletler daima büyümek, zenginleşmek için hareket etmişler ve tehdidi
yakınlarında hissettiklerinde de çoğu zaman savaşı tercih etmişlerdir. Fakat devletlerin,
daha sonraları da kurumların çoğalmasıyla karşılıklı bağımlılıklara dayalı denge
politikaları uygulanmaya başlanmıştır.
Çok uluslu imparatorlukların parçalanarak her ulusun kendi bağımsızlığını ilan etmesiyle
sistemde farklı büyüklükte ve zenginlikte ulus devletler kendilerine yer bulmuştur. Ancak
tarihsel anlamda sömürgecilik faaliyetleriyle ekonomilerini yönlendiren büyük devletlerin
politikaları önce manda yönetimlerine evrilmiş ve yirminci yüzyılın ikinci yarısında artık
liberal politikalarında etkisiyle çok uluslu şirketlere veya barışın tesisinde rol alan
ittifaklara dönüşmüştür. Eski dönemlerde klasik diplomasi yöntemleriyle yürütülen
ilişkilere uluslararası şirketlerin karşılıklı bağımlılık yarattığı süreçler eklenmiştir. Bu
doğrultuda Soğuk Savaşın bitişiyle tek süper güç olarak sistemde yer alan ABD başta
olmak üzere pek çok ülkede sonraki sürece dair tartışmalar ve araştırmalar yapılmıştır.
Günümüzde de özellikle son yıllarda gerek devletlerin iktidarlarındaki gerekse
politikalarındaki değişimler gözle görülür bir biçimde hızlanmıştır. Bu değişimlerin
şüphesiz farklı farklı sebepleri vardır. Ancak dünya nüfusunun hızla arttığı yirmi birinci
yüzyılda insanların mobilizasyonu hızlanmış, yaşanan problemlerden kaçan insanlar legal
veya illegal yollardan göç etmeye başlamıştır. Yaşanan göç hadiseleriyle son birkaç yıldır
pek çok ülke göçmenlere kapılarını kapatma yolunu tercih etmiş ve bunu ekonomik,
kültürel veya siyasal konulara dâhil etmiştir. Ekonomik ve askeri anlamda büyük güce
sahip devletlere rakip olamayacak güçteki devletlerse bölgesel ittifaklara katılarak veya
nüfus gücünü kullanarak onlara karşılık vermiştir. Tüm bu hadiseler aslında yeni bir şey
olmamakla birlikte tarih boyunca her dönem devletlerin aramış olduğu bir uzlaşı ve
düzendir. Bu arayış sebep-sonuç ilişkisine dayalı olarak bazen yeni ve farklı bir düzen
doğururken bazen de var olan bir düzene bağlı kalmıştır. Bu çalışmada sistemin bugün de
böyle bir arayış içinde olup olmadığı sorgulanarak, tarihsel süreç kronolojik olarak
anlatılacak ve sonuç kısmında yenidünya düzeninin nasıl bir sürece evrildiği
incelenecektir.
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Pax Romana Dönemi
Dünya tarihindeki farklı medeniyetlere dair yapılan çalışmalarda özellikle askeri gücünün
yanı sıra, oluşturulan hukuk ve devlet sistemi birikimiyle kendinden sonraki dönemlere
şekil veren Roma için, M.Ö. 27 tarihi önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarih itibari
ile artık Cumhuriyet ile değil İmparatorluk rejimi ile yönetilmeye başlanan Roma, ilk
İmparator Augustus döneminde iç karışıklıkların ve dış baskıların olduğu bir ülke
olmaktan çıkmıştır. Bu tarih aynı zamanda “Pax Romana” yani “Roma Barışı” olarak
adlandırılan dönemin de başlangıcıdır.
Roma, temelinde savaş ve fetih olan bir krallıktır. Yoksul Romalılar hayatta kalabilmek
için kendi silahlarına sahip olmak zorundaydı. Gelirlerinin önemli kısmını silah yapımına
ayırmışlardı ve bu yüzden topraklarını işleyememişlerdir. Bunun sonucunda da büyük
toprak sahiplerine karşı güçsüzleşmiş, onlara topraklarını satmak zorunda kalmışlardır. Bu
durum zamanla Patriciler yani soylular ve Plebler yani küçük toprak sahipleri olarak iki
toplumsal sınıf meydana getirmiştir. Bu oluşan toplumsal sınıflara artan fetihlerden sonra
tüccar sınıfı da eklenmiştir. Ticaretle güçlenmeye başlayan tüccarlar siyasette güç
kazanmak istemişler ve bu durum sonucunda soylularla aralarında güç mücadelesi
başlamıştır. Bu mücadeleyi soylular kazanmış ve kendi çıkarlarının devamını sağlayan
cumhuriyeti kurmuşlardır.114
Soylular, küçük toprak sahiplerini sadece hayatta kalabilecek yaşam şartlarını sağlayarak
yönetmiştir. İktidarlarının devamını sağlamak isteyen soylular daha fazla fetih ve köleye
ihtiyaç duymuştur. Fetihler arttıkça savaş döneminde küçük toprak sahipleri topraklarını
terk etmeye ve fakirleşmeye devam etmiştir. Fetihlerinin hızlı bir şekilde devam etmesi ve
en önemli ticaret yolu olan Akdeniz ticaret yolunun ele geçirilmesi sonucu Roma artık bir
imparatorluk olmuştur. Roma, Akdeniz ticaretine hâkim olduktan sonra gelişen şehirler
Roma’nın yönetimini örnek almaya başlamış ve Pax Romana oluşmuştur.
Bir süre yaşanan barış döneminin ardından fetihlerin azalması ve köle sayısındaki düşüş ile
beraber, soyluların lüks harcamaları sonucunda dış ticaretin açık vermesi, vergilerin
artması gibi gelişmeler Roma İmparatorluğu’nun gücünü azaltmıştır. Vergi ve kısmi toprak
reformu konusunda imparator ile soylular arasındaki iktidar mücadelesi Roma
İmparatorluğu’nu gittikçe zayıflatmıştır. Küçük üreticiler artan vergiler sebebiyle
topraklarıyla birlikte büyük toprak sahiplerine sığınmıştır. Bu sığınma ile de feodalizmin
temellerinin atılmıştır.115 Toprak, bu toprağın üstünde yaşayan köylüler, şövalyeler ve en
tepede bulunan efendiler feodalitenin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Dokuzuncu
yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun parçalanması ile Avrupa'da siyasi bir otorite boşluğu
oluşmuş ve bunun sonucu olarak feodalite bu boşlukta ortaya çıkmıştır. Oluşan bu boşluğu
da feodalizmin yanında papalık doldurmaya çalışmıştır.
Onuncu yüzyıldan itibaren nüfusun artması ve barbar akınlarının azalması ile yeni bir
ekonomik ve siyasal düzen oluşmaya başlamıştır. Ticaretin gelişmesi ve Akdeniz’in
Müslümanlardan alınmasıyla gelişen ticaret, yeni bir tüccar sınıfını ortaya çıkarmıştır.
Güçlenen tüccar sınıfı daha özgür hareket edecekleri bir siyasal sisteme ihtiyaç duymuştur.
Önce soylulara karşı monarşi ile birlikte hareket eden tüccarlar daha sonra gücü artan
monarşiye ve en büyük feodal güç olan Kiliseye karşı verdiği güç mücadelesinde galip
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gelmiş ve ulus devleti kurmuştur.116 Feodalizmin yıkılışından sonra tüccar sınıfının ve
ulusal monarşilerin güçlenmesi modern devletlerin çağını, başka bir ifadeyle Vestfalya
Dönemi başlatmıştır.
Vestfalyan Dönemi
Çağdaş uluslararası ilişkilerin temeli 1648 yılında imzalanan Vestfalya Barış Antlaşması
ile atılmıştır. Tarihte “30 Yıl Savaşları” olarak bilinen Protestanlar ile Katolikler arasındaki
savaşlar, 1648 yılında Vestfalya Antlaşması ile sona ermiştir. Günümüzde “Vestfalya
Sistemi” diye adlandırılan bu antlaşma, II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar yürürlükte
kalmış ve bu barış süreci Avrupa ve dünya düzeni tarihi açısından en önemli noktalardan
biri olmuştur. Çağdaş Avrupa tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen Vestfalya düzeni ile
birlikte Avrupa Ortaçağ’dan çıkmış, modern döneme geçmiştir. Devletler temel oyuncu
rolüne bürünmüş, günümüzde kullandığımız egemenlik, sınırlar, başka devletlerin iç
işlerine karışmama ve “ad-hoc diplomasi” gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır.
Egemenlik kavramı ve devlet, Vestfalya sistemde birbiriyle ilişkili olarak kabul edilmiştir.
Vestfalyan egemen bir devletin ilkelerinden biri de güç dengesidir. (Balance of power)
Avrupa’da hem merkezi otoritenin bozulması hem de dinin bağlayıcılığının kalmaması
sonucu devletler arasındaki ilişkileri düzenlemek için bazı prensiplere ihtiyaç duyuldu ve
“güç dengesi” bu ihtiyaçlara cevap verecek bir oluşum olarak ortaya çıktı. Bu amaçla
devletlerin kendi çıkarlarını ve diğer devletlerin de güvenlik ve gelişimlerini koruyan,
evrensel monarşinin yerini alan “güç dengesi” kavramı uluslararası ilişkilere yön vermeye
başlamıştır.117
Güç dengesi sisteminin temel prensibi, bir ülkenin diğerlerini baskısı altına almak istemesi
sonucu diğerleri tarafından alınan önlemler olarak değerlendirilebilir. On yedinci ve on
sekizinci yüzyıl güç dengesi politikasını benimseyen devletler, kendi hareket
serbestliklerini en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktaydı. Bunun nedeni barışı korumaktan
çok, olası saldırılara karşı Avrupa devletlerinin bağımsızlık ve egemenliklerini korumaktı.
Bu politika, bağımsız dış politika izleme yeteneğine sahip çok sayıda devletin uluslararası
sistem içinde yer almasıyla başarı ile uygulandı. Devletler serbestçe bir ittifaktan diğer
ittifaka geçiş yapabiliyordu. Din savaşlarından sonra katı dış politika kalıpları meydana
getiren ideolojilerin var olmaması, yukarıdaki tanım içindeki güç dengesi politikasının
izlenmesini kolaylaştırmıştır.”118
1648-1789 tarihleri arasında gelişen ulus-devlet düşüncesi Fransız Devrimi’nin ve devrim
savaşları sonunda başlayan Napolyon Savaşları’nın milliyetçi etkisiyle iyice yayılmıştır.
Çok uluslu imparatorluklar bu etkiden ciddi bir şekilde etkilenmiştir. Son olarak da I.
Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile parçalanan büyük imparatorluklardan birçok yeni ulusdevlet çıkmıştır. Avrupa güç dengesi; Fransa’yı zapt etme çabası sonrası oluşmuştur
denilebilir.
Pax Ottomana Dönemi
Dünya tarihine bakıldığında hemen her çağ ve dönemde en güçlü devletler, daha zayıf olan
devletleri ya fethederek tüm yönetimlerine el koymuş ya da üzerlerinde hâkimiyet
kurmuşlardır. “Süper güç” adı altındaki büyük ve güçlü ülkeler etkileri altındaki ülkelerin
her türlü işine karışmış ve kaderlerini tayin etmişlerdir. Hâkim güçler, etki altına aldıkları
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devletlere ya baskı yaparak acımasız davranmış, sömürmüş ya da adaleti sağlayan hakem
rolünü oynamışlardır.
Tarih sahnesinde “süper güç” olarak adlandırılan Osmanlı Devleti de, bu tanımlardan
adaletli davranan hakem rolünü üstlenmiştir. Osmanlı Devleti’nin hükümdar olduğu
döneme Batılılarca “Pax Ottomana” denmiştir. “Osmanlı Barışı” denilen bu kavram,
Osmanlı’nın, kıtalara yayılan sınırlarının olduğu on beşinci ve on sekizinci yüzyıllar
arasında hüküm sürdüğü geniş coğrafyada yarattığı dünya barışını anlatabilmek için
kullanılmaktadır.
Osmanlı, iç ve dış karışıklıkların olduğu bu coğrafyalarda uyguladığı adaletli
politikalarıyla “barışı tesis eden otorite” olmuştur. Etnik ve dini yapıları birbirinden
oldukça farklı toplulukları yöneten Osman İmparatorluğu dinler diyaloğunun en üst
seviyede kurulabildiği bir üst kültür tesis edebilmişti. Osmanlı’nın yükseliş dönemi olan on
beşinci yüzyılda kurmuş olduğu bu dünya barışı sistemi, on yedinci yüzyılda başlayan
duraklama döneminde de etkisini devam ettirmiştir. On sekizinci yüzyılda dağılma
dönemine giren ve artık eski gücü kalmayan Osmanlı’nın dünyada da etkisi de azalmaya
başlamıştır.
Osmanlı Devleti’nin dış politika ve diplomasi anlayışı, kuruluş yıllarında daha basit ve
kolaydı denilebilir. Bu dönemde Osmanlı’nın temel diplomasisi Batı’ya karşı yayılma,
fetih ve cihat, doğuya karşı ise daha anlaşmacı yollarla ittifaklar kurma şeklindeydi. Esasen
Osmanlı diplomasisi, devletin gelişimiyle beraber ortaya çıkmış, geniş topraklara
ulaşılmasıyla kendine has bir diplomasi sistemi geliştirmeye başlamıştır. Osmanlı, diğer
devletlere karşı her açıdan daha güçlü olduğu ve bu güçten dolayı da müzakere gücünü
elinde tuttuğu dönemlerde, daha güçlü bir diplomasi anlayışına sahip olmuştur.119 Burada
“Ad hoc” diplomasiden bahsetmek gerekir. Ad hoc diplomasi, uluslararası ilişkiler
tarihindeki ilk diplomasi yöntemi olup geçici ve tek taraflı bir diplomasi sistemidir. Netice
olarak Osmanlı’da ad hoc diplomasisinin kullanılması ile birlikte, “diğer yabancı devletleri
kendine eşit görmeme”, ilkesi ile beraber tek taraflı bir diplomasi anlayışı meydana
gelmiştir.120
Gücünü kaybettiği dönemlerde ise Osmanlı’nın diplomasi anlayışında çözülmeler
yaşanmıştır. Özellikle, 1606 yılında Avusturya ile imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile
Osmanlı diplomasi anlayışındaki bu çözülmenin ilk adımlarından olmuştur. Bu antlaşma
ile toprak kaybı yaşanmasa da, Avusturya İmparatoru’nun “Kayzer”lik ünvanı kabul
edilmiş böylece, Osmanlı Devlet diğer devletlere karşı her daim kullandığı diplomaside
üstünlük konusunda geri adım atmış ve diplomatik ilişkilerde eşitlik dönemi başlamıştır.121,
Osmanlı tarihindeki ilk diplomatik saygınlık kaybı ise Zitvatorok Antlaşması ile olmuştur.
Bu kaybı sonra Karlofça Antlaşması takip etmiş, en büyük toprak kaybı bu anlaşma ile
yaşanmıştır. Bu anlaşma ile Rus Çarı’nın “Çarlık” unvanı kabul edilmiştir.122 Yaşanılan bu
gelişmeler doğrultusunda Osmanlı dış politikası ve diplomasisi, savunma ağırlıklı bir
politikaya geçiş yapmıştır.
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Osmanlı Devleti 1718 Pasarofça Antlaşmasına kadar ad hoc diplomasi anlayışına devam
etmiş ve elçilikler konusunda taviz vermemiştir. Bu dönemden itibaren dengeler ön plana
çıkmış ve yabancı devletlere de elçi gönderilerek diğer devletlerin görüşlerinin de dikkate
alındığı bir dönem başlamıştır.123 1793 yılında yabancı ülkelerde daimî elçilikler açılarak
“sürekli diplomasi” anlayışına geçilmiştir. Uluslararası diplomasi kuralları, 1815 Viyana
Kongresi ve 1818 Aix la Chapella Antlaşması ile ortaya çıkmış olup imparatorluk tarihi
boyunca kendine has bir dış politika ve diplomasi sistemi olan Osmanlı Devleti, yenidünya
düzeninde söz konusu uluslararası diplomasi kurallarına uyarak sistemini değiştirmek
zorunda kalmıştır.
18. yüzyılda çöküş dönemine giren ve artık eski gücü kalmayan Osmanlı’nın dünyada da
etkisi de azalmaya başlamıştır. Dünya sahnesine yeni güçlerin ortaya çıkmasıyla yeni bir
düzen ortaya çıkmış, Osmanlı yönetimi altında bulunan milletler birer birer
bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamıştır. Ortaya çıkan bu farklı düzen ile beraber on
dokuzuncu yüzyılda uluslararası sistemi etkileyen ve değiştiren çok önemli hadiseler
meydana gelmiştir.
Pax Britannica Dönemi
On dokuzuncu yüzyılda dünya tarihi açısından meydana gelen önemli hadiseler,
sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanmasıyla güçlü devletlerin var olan güçlerini daha da
arttırması ve bazı devletlerin ciddi atılımlar yaparak dünya sahnesine çıkması ile meydana
gelmiştir. Rusya’nın egemenlik sahalarını genişleterek sistemde yer alması ve Bismarck
önderliğinde Alman birliğinin tamamlanması bu duruma örnek olarak verilebilir. Öte
yandan Büyük Britanya’nın özellikle denizlerdeki gücüyle farklı coğrafyalarda yeni
sömürgeler elde etmesi de bu duruma başka bir örnektir. Bu yüzyılın önemli bir
bölümünde İngiliz donanmasının denizlerin egemen gücü olarak serbest ticaret yaptığı
dönem, “Pax Britannica” dönemi olarak adlandırılmıştır.124 Bu ülkeler dışında Fransa da
aynı zamanda 1815 yılında Viyana Kongresi’nde kabul edilen ve “Metternich Sistemi” adı
verilen denge dönemini sorgulayan dış politika hamleleriyle Avrupa kıtasında azalan
önemini tekrardan arttırmak istemiştir.
Bir sonraki yüzyılda yaşanacak savaşlarda ve oluşumlarda belirleyici ülkelerden olacak
olan ABD, 1823 yılında kabul edilen Monroe Doktrinine göre yüzyılın ikinci yarısında
yaşayacağı iç savaş sonuna kadar daha izolasyonist politikalar yürütmüştür. Savaşın
ardından bir süre toplumsal problemlerini çözüme kavuşturan ABD yönetimleri,
genişleyen ülkenin topraklarını daha fazla kullanmış ve büyük sanayi atılımları ile çok
geçmeden dünyanın en büyük endüstri güçlerinden biri olmuştur. Uzakdoğu’da ise yeni ve
farklı bir güç olarak yükselecek olan Japonya, ABD iç savaşının bitiş tarihlerine yakın
zamanda “Meiji Restorasyonu” adı verilen dönemi başlatmıştır. İmparator Mutsu Hito,
yapmış olduğu darbeyle modernleşme yolunda geleneklerine bağlı ancak bir o kadar da
reformist politikalar gerçekleştirerek güçlü bir devlet olma yolunda ilk adımlarını atmıştır.
Her iki ülke de “Pax Britannica”nın etkisinin azalmaya başladığı on dokuzuncu yüzyıl
sonlarında yaşadığı savaşlarda başarılı olmuş ve yirminci yüzyılda adını daha fazla
duyuracağının sinyallerini vermiştir.
Genel çerçevede on dokuzuncu yüzyıl dünyasında görünüm bu şekildeyken, bu yüzyılın
büyük bir bölümünde Britanya İmparatorluğu’nun dünyaya hükmettiğini söylemek yanlış
olmayacaktır. Britanya gerek diplomasi açısından gerekse ekonomik ve askeri güç
bakımından dünya politikalarına yön verici konumdadır. Ancak bu durum, yirminci
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yüzyılın hemen başlarında, Avusturya Arşidükü Ferdinand’ın bir Sırp tarafından
öldürülmesiyle başlayacak savaşta değişmeye ve dönüşmeye başlayacaktır.
Birinci Dünya Savaşı ve Milletler Cemiyeti
1914 yılında başlayan ve dört yıl süren Birinci Dünya Harbi’nde milyonlarca insan
hayatını kaybetmiş ve dünya tarihinde karşılaşılan ilk geniş cepheli savaşın yıkımları ağır
olmuştur. Savaşanlar kadar cepheler ardındaki toplumun diğer bireylerinin de sosyal
yıkımlar yaşadığı harbin kazananı ise savaştan güç kaybederek çıkan İtilaf Devletleri ile
ABD olmuştur. Avusturya-Macaristan, Alman ve Osmanlı İmparatorlukları ise yıkılmış ve
onlardan boşalan coğrafyada milliyetçilik akımlarının etkisiyle yeni ulus devletler
kurulmaya başlamıştır. Savaş sonrası uygulanan politikalar ve adil görülmeyen
anlaşmalarsa, yeni bir savaşın tohumlarını ekmiş ve dünyayı sonuçları ilk savaştan daha
büyük olan bir trajediye doğru sürüklemiştir.
Birinci Dünya Savaşı sonrası toplanan Paris Barış Konferansı’nda savaşı kazanan
devletler, ABD Başkanı W. Wilson’un prensipleri ışığında kendi çıkarlarına hizmet edecek
yeni bir oluşum yaratılması fikrine en başlarda muhalif olarak baksalar da daha sonrasında
bunu mantıklı bulmaya başlamışlardır. Yine de ülkeler arasında fikir ayrılıklarının
olmadığını söylemek yanlış olur. Mesela Fransa, örgütü barış anlaşmalarının koruyucusu
ve gözden geçirilmelerinin engelleyicisi bir güç birliği olarak görürken İngiltere, Almanya
ve diğer mağlup devletleri kapsayan bir uzlaşma sistemi olarak görmekteydi.125
Yirminci yüzyılın başlarında açık kapı politikası ile hareket etmeye başlayan ABD, savaşa
geç dâhil olmasının da etkisiyle diğer galip ülkelere nazaran askeri ve ekonomik anlamda
daha az güç kaybetmiştir. Başkan Wilson’un ilkeleri idealizm prensibi ekseninde
değerlendirilse de uzun vadede ülke çıkarları bakımından ABD’nin gücünü arttıracak ve
sağlanan barış ortamında bağımsızlığını kazanan yeni ülkeler açısından ABD imajını
sağlamlaştıracaktır. Barışı sağlayacak ve yaşanan sorunlarda arabulucu rol oynayacak yeni
bir kurum fikri, ABD toplumu haricinde kısa sürede dünyada yankı bulmuş ve birçok ülke
cemiyetin kurulması düşüncesini desteklemiştir. İç savaştan sonra ülkede ikinci demokrat
başkan olan Wilson’un bu kararı Amerikan toplumunda ise karşılık bulamamış ve başkanın
öncülük ettiği kuruma Kongre kararı sonrası ABD katılamamıştır. Amerikan kamuoyunda
o yıllarda sıkça eleştirilen başkanın fikri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında hayata geçmiş ve
çabaları yirmi yıl sonrasında sonuç vererek ABD’yi iki kutuplu sistemin süper gücü haline
getirmiştir.
Milletler Cemiyeti, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (ILO) ile birlikte Paris Barış
anlaşmalarının müstakil birer bölümünü oluşturarak ve o zamana kadarki devletlerarası
örgütlenmelerin en kapsamlısı olarak kurulmuştur.126 Konferansa katılan ülkeler tarafından
Cenevre merkezli kurulan cemiyete daha sonraları genel kurulun kararı ile 2/3 çoğunluk
kuralınca bazı devletler üye olmuştur. Ancak ABD gibi denizaşırı bir ülkenin ve SSCB’nin
de üye olmaması örgütün evrensel bir yapıda olmasını engellemiştir. Bazı ülkeler
arasındaki sınır problemlerinin çözümüne katkı sağlayan yapı, önce İtalya’nın Habeşistan
işgalinde, ardından Japonya’nın Mançurya işgalinde etkisiz kalmış ve İkinci Dünya
Savaşı’nın patlak vermesiyle de geçerliliğini kaybederek savaş bitiminde alınan kararla
dağılmıştır.
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II. Dünya Savaşı
I. Dünya Savaşı’nın ardından mağlup devletlerle imzalanan ağır şartlı anlaşmalar sonucu
söz konusu devletler ekonomik, askeri ve siyasi anlamda birçok kısıtlama ve zorlukla
karşılaşmıştır. Özellikle Almanya ile imzalanan Versay Anlaşması Almanya’yı büyük bir
yük altında bırakmış ve yaşanan istikrarsızlık sonucu Nazi Partisi’nin iktidara gelişi
kendine uygun bir zemin bulmuştur. Yine aynı şekilde mağlup olan İtalya’da Mussolini ile
faşist bir yönetim anlayışının hâkim olması ve Japonya’nın Uzakdoğu’da imparatorluk
kurma hayalleri siyasi arenanın yeniden ısınmasına sebep olmuştur. Ayrıca I. Dünya
Savaşı’nın ardından kurulan Milletler Cemiyeti’nin adeta galip devletlerin nüfuzu altında
olması ve barışı sağlama konusunda yetersiz oluşu yeni bir dünya savaşını kaçınılmaz
kılmıştır.
Dünyayı yeni bir savaşa sürükleyen sürecin temel sebepleri: 1931’de Japonya’nın
Mançurya’yı işgal etmesi, 1935’te İtalyanların Etiyopya’yı işgali, Alman ve İtalyanların
1936-1939 tarihleri arasında İspanya’da gerçekleşen iç savaşa müdahalesi, Almanların
sırasıyla Avusturya, Çekoslovakya ve Arnavutluk’u işgal etmesi ve Polonya üzerindeki
talepleri neticesinde II. Dünya Savaşı fiilen başlamıştır. 1941’e kadar bir Avrupa savaşı
olan II. Dünya savaşı, Almanya’nın Fransa ile Britanya, ardından Danimarka, Norveç,
Hollanda ve Belçika ile mücadele ettiği bir seyir halinde ilerlemiştir.127
Ancak Sovyetler Birliği’nin 1940 ve 1941’in sonlarına doğru Estonya, Letonya ve
Litvanya’da etkisinin artması, Romanya’dan çeşitli taleplerde bulunması ve Bulgaristan
üzerinde kontrol sağlamaya çalışması Almanlar ve Ruslar arasında gerginliğe sebep olmuş,
netice olarak da 1941’de Hitler, Barbarossa Harekâtı ile Sovyetler Birliği’ne saldırmış ve
savaşın gidişatı değişmiştir. Yine bu süreçte Pearl Harbor saldırısı ile Japonlar, Pasifik
Savaşı’nı başlatmıştır. Japon ve Alman kuvvetleri savaşın seyrini değiştiren adımlar
atarken Japonların Amerikalılar tarafından Midway’de, Almanların ise Stalingrad’da
yenilgiye uğraması sonucunda iki taraf da savaşta etkisini kaybetmeye başlamıştır.128 Güç
kaybeden Almanya’nın 1945’te teslim olması sonucunda Avrupa’da birçok sorun baş
göstermiştir. Bu sorunların görüşülmesi ve Avrupa’nın geleceğinin belirlenmesi için 17
Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihlerinde Postdam Konferansı gerçekleştirilmiştir. Japonya’nın
ise savaş dışı kalması 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya, 9 Ağustos’ta ise Nagazaki’ye ABD
tarafından atom bombası atılması ile gerçekleşmiştir. Almanya ve Japonya’nın teslim
olması ile II. Dünya Savaşı sona ermiştir.129
Birleşmiş Milletler ’in Kurulma Süreci
Milletler Cemiyeti’nin iki savaş arası dönemde meydana gelen kargaşa ve güvenlik karşıtı
gelişmeleri önlemede yetersiz kalması, evrensel barışın sağlanması lüzumunu bir kez daha
anımsatmış ve çok daha geniş çaplı, kapsayıcı bir örgütün kurulmasını gerekli kılmıştır. 1.
Dünya Savaşı’nı kazanan devletlerin bir araya gelmesi ile kurulan Milletler Cemiyeti’nin
kapsayıcılığı ve savaş mağlubu devletlere karşı adil olup olmayacağı hususu soru işareti
idi. Ayrıca II. Dünya Savaşı’nın ardından Amerikan kuvvetlerinin Avrupa’da kalma
olasılığı kamuoyu tepkisinden ötürü pek mümkün görünmüyordu. Amerika, Avrupalı
devletlerin sorunlarını kendilerinin çözmesi gerekliliğine inanıyor ve bunun sağlanması
için de uluslararası barışı sağlayacak bir örgüt kurmak istiyordu. Tüm bu sebepler ve
evrensel bir örgütlenme çabası BM’nin kurulmasına zemin hazırlamıştır.
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II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği ve ABD’nin henüz savaşa dâhil olmadığı süreçte
Winston Churchill ile Franklin D. Roosevelt, bir araya gelerek savaşın gidişatı açısından
önemli bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme neticesinde iki lider sekiz maddelik
“Atlantik Bildirisi” ni yayınlayarak savaş sonrası düzenin ilkelerini açıklamışlardır. Daha
sonra BM Şartı içerisinde de yer alacak bu maddelerin ardından 1 Ocak 1942’de
“Birleşmiş Milletler Bildirgesi”; ABD, SSCB, İngiltere ve Çin tarafından açıklanmıştır. 22
devletin de imzasını alan bu bildirgenin akabinde 1943’te, söz konusu dört müttefik
Moskova’da yeni bir bildirge yayınlamış ve barışsever, uluslararası birliğin sağlanacağı bir
oluşumun kuruluşunun gerekliliği kabul edilmiştir. 1943’ün Aralık ayında ise Roosevelt,
Stalin ve Churchill Tahran Konferansı’nda bir bildirge yayınlayarak kurulacak olan yeni
örgütün niteliklerinden bahsetmiştir. Takip eden süreçte ABD’de Uluslararası Çalışma
Örgütü Genel Konferansı, Bretton Woods’ta Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası
kuruluş anlaşmaları, Dumbarton Oaks Önerileri, Yalta Zirvesi (1945) ve son olarak da San
Francisco Konferansı (1945) ile son şeklini alan Birleşmiş Milletler kurulmuş oldu.130
Soğuk Savaş ve Çift Kutuplu Dünya
II. Dünya Savaşı’nın ardından Almanya adeta harap olmuş, ekonomisi çökmüş ve dört
yabancı gücün nüfuzu altında siyasi bir yapıdan yoksun hale gelmişti. Fransa, savaşın
getirdiği olumsuz şartlarla büyük zarar görmüş, Britanya ise Avrupa kıtasındaki eski
gücünü çoktan yitirmişti. Aslında tüm bu siyasi atmosfer, Sovyetler ve ABD’nin
Avrupa’da büyük iki güç olarak yükselmesini açıklayıcı niteliktedir. Ancak Sovyetler de
savaşta büyük kayıplar yaşamış ve ekonomik anlamda epey zarar görmüştü. Sovyet
Birliği’ne kıyasla ABD ekonomik anlamda çok daha iyi durumdaydı, dünya endüstrisinde
önemli bir konumdaydı ve savaşta askeri anlamda oldukça güçlü idi. Bu bağlamda
avantajlı tarafın ABD olduğu görülse de Sovyetler’in özellikle Doğu Avrupa’da artan
nüfuzu, Batı Avrupa için endişe vermekteydi. Ayrıca Berlin Buhranı, gerginliği
tırmandırmaktaydı. Avrupalı devletlerin ekonomik olarak da zorda oluşu Amerika’nın
bölge ile işbirliği fikirlerini güçlendirmiş ve netice olarak da Truman yönetiminin Batı
Avrupa’nın toparlanmasının istikrar ve refah için önemli görmesi Amerikan etkisini Batı
Avrupa’da güçlendirmiştir. Öte yandan Sovyetler de toparlanma sürecinde Doğu
Avrupa’da adımlar atmış, ABD ile çıkarları çatışmaya başlamıştır. 131 Netice olarak dünya
yeni bir sürece evrilmiş, 1945 itibarıyla aktif, yayılmacı ve teknolojik gelişmelerde
ilerleme kaydeden SSCB ile ekonomisi güçlü, atom bombasına sahip, askeri üstünlüğü
olan ABD “Süper Güç” olarak dünya siyasetinde ön plana çıkmış ve dünya yaklaşık 45
yıllık bir “Soğuk Savaş” sürecine geçiş yapmıştır.
SSCB için siyasi atmosferin bu durumu büyük bir fırsattı. Komünizmin yayılması
hedefiyle hareket eden ve siyasi boşluğu bir şans olarak değerlendiren Sovyetler; Avrupa,
Orta Doğu ve Asya’ya yönelik faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Sovyetler ‘in bu yayılma
çabalarını büyük bir tehdit olarak gören Amerikan yönetimi, 1947’de Truman Doktrini’ni
ve Marshall Planı’nı ortaya atarak Sovyet tehdidiyle karşı karşıya kalan ülkeleri
destekleme, ekonomilerini iyileştirerek güçlendirme politikasını gütmüştür. Bu adım
karşısında tepkisiz kalmayan SSCB ise 5 Ekim 1947’de Cominform’u ilan etmiştir.
Cominform ile Sovyetler, Sovyetler Birliği’nin savunulması, emperyalizmle mücadele ve
Sovyetler Cumhuriyeti adı ile bir dünya devletinin kurulması amaçlarını duyurmuştur. 132
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Sovyetlerin Avrupa’da yayılmasına karşı planlar uygulayan ABD, Sovyetleri durdurmaya
yönelik daha derin tedbirler almaya başlamış ve 1949’da NATO ile Sovyetlere karşı
önemli bir oluşumun kurulmasını sağlamıştır. Monroe Doktrini’nin ilan edildiği tarihten
beri Avrupa ile herhangi bir ittifaka girmekten kaçınan Amerika Avrupa’daki durumun
ciddiyetinin farkına vararak bu adımı atmak durumunda kalmıştır. Bir yandan da
Güneydoğu Asya’da komünizmin yayılması tehdidine karşı faaliyette bulunan ABD,
Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı’nın kurulmasını sağlamış, bölgedeki bazı devletlere
askeri ve ekonomik yardımlar yapmıştır. Ayrıca Çin ile de bir ittifak anlaşması imzalayan
ABD Uzakdoğu’da Sovyet tehdidine karşı önemli adımlar atmıştır. Aynı zamanda, Batı
Almanya’nın da NATO’ya dâhil edilmesi Sovyetleri kendi uydu devletlerini bir arada
toplayacağı bir oluşumu, Varşova Paktı’nı kurmaya itmiştir.
Soğuk Savaş döneminin çatışmalarından bahsedecek olursak; Mayıs 1948’de ABD
tarafından düzenlenen seçimler sonucu kurulan Güney Kore Cumhuriyeti ile Ağustos
1948’de SSCB’nin kuzeyde gerçekleştirdiği seçimler neticesinde kurulan Kore Halk
Cumhuriyeti arasındaki mücadele, Soğuk Savaş’ın Doğu Asya’daki en önemli
yansımalarından biridir. SSCB’nin bölgede Amerika yanlısı bir düzeni istememesi
neticesinde Kuzey Kore, Güney Kore’ye saldırmış 3 yıl süren savaşın sonunda ateşkes
imzalanmıştır. ABD ile SSCB arasındaki mücadele Orta Doğu siyasetini de derinden
etkilemiştir. Arap-İsrail çatışması bölgede uzun yıllar sürecek bir istikrarsızlığa sebep
olmuştur. İngiltere’nin Filistin’de gücünü kaybetmesi üzerine bölgenin geleceği konusu
BM’ye taşınmış, 1947 yılında BM’den Filistin’in Araplar ile Yahudiler arasında
bölüştürülmesi kararı çıkmıştır. Ancak karara rağmen Yahudi liderlerin kontrolü altındaki
bölgede İsrail devletini kurduklarını ilan etmeleri üzerine Suriye, Ürdün, Mısır, Lübnan ve
Irak güçleri Filistin’e girerek Yahudilerle savaşmış ancak ağır bir yenilgi almışlardır. Orta
Doğu’da yaşanan bu kriz Süveyş Krizi ile devam etmiş, ayrıca petrolün Batı’ya güvenli bir
şekilde ve uygun fiyatlarla ulaşmasına büyük önem veren ABD, Soğuk Savaş süresince
bölgede Sovyetlerin etkinliğini ve yayılmacılığını önlemek adına politikalar uygulamış, bu
bağlamda Eisenhower Doktrini’ni yayınlamıştır. SSCB ve ABD’nin arasındaki bu güç
mücadelesi ile söz konusu yıllarda Orta Doğu’da “Bölgesel Soğuk Savaş” yaşanmıştır.133
Mayıs 1960’da ise İncirlik Üssü’nden kalkan Amerikan uçaklarının Ruslar tarafından
vurulması iki süper gücü savaşın eşiğine getirmiş, Küba Krizi’yle iki kutbun arasındaki
gerginlik iyice tırmanmıştır. Sovyetler ve ABD arasındaki bu çekişme yaşanırken Uzak
Doğu’da Vietnam sorunu baş göstermiş, ABD’nin Kuzey Vietnam’a saldırmasıyla
Vietnam içinden çıkılmaz bir hal almış ve Amerika için bir bataklık olmuştur. SSCB ise
uydu devletleri olan Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya’nın Poznan şehri ile Doğu
Almanya’da halk ayaklanmaları başlamış, Yugoslavya ise Cominform’dan çıkarılmıştır.
Sovyetler ‘in bu halk ayaklanmaları ile yaşadığı güç kaybı kuşkusuz 1979’de
gerçekleştirdiği Afganistan işgali ile hız kazanmıştır. 134
Dünyada siyasi atmosfer bu şekilde iken iki kutupluluğa karşı çıkan bazı devletler, tarafsız
bir tutum takınarak hiçbir ittifakta yer almamışlardır. Mısır, Cezayir ve Hindistan gibi
devletler ise tarafsız kalmaktan ziyade “Bağlantısızlar Hareketi” ile bir araya gelip güçlü
bir ses olmayı tercih etmişlerdir. Emperyalizm ve az gelişmişlik konularına odaklanılması
gerektiğini savunan Bağlantısızlar, ekonomik olarak güç durumda olan “Üçüncü Dünya”
ülkelerine dünya kamuoyunun ilgisini çekmek için pek çok konferans düzenlemişlerdir.
Bağlantısızların faaliyetleri, Soğuk Savaş süresince somut bir etki yaratmamakla birlikte
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ekonomik anlamda önemli bir adımın atılmasını sağlayarak Üçüncü Dünya ülkeleri ile Batı
arasındaki diyaloğun oluşmasında önemli bir rol oynamıştır.135
Soğuk Savaş’ın Sona Ermesi
SSCB, Afganistan’ı işgal ederek iyice kan kaybetmiş ve Gorbaçov’un perestroika (yeniden
yapılanma) ve glasnost (açıklık) adını verdiği reform çalışmaları ülkenin sosyal ve
ekonomik durumunu düzeltmeye yetmemişti. 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ile
başlayan süreç, Gorbaçov’un iki Almanya’nın birleşmesini olumlu görmesi ile hız
kazanmıştır. Süreç, Ağustos 1991’de Gorbaçov’un Komünist Parti liderliğinden istifası ve
ardından Komünist Parti’nin faaliyetlerinin sona erdiğine dair açıklamasının ardından
Alma-Ata Deklarasyonu ile on bir Sovyet cumhuriyetinin bağımsızlığı ile dağılmaya doğru
ivme kazanmıştır. Son olarak Gorbaçov’un SSCB başkanlığından da istifası neticesinde
Sovyetler Birliği dağılmış ve Soğuk Savaş Dönemi sona ermiştir.
Soğuk Savaş Sonrası BM Gündemi ve Dünya Siyaseti
BM’nin gündemi, 1950 ve 1989 yılları arasında genel itibariyle ABD ve Sovyetler arasında
yaşanan güç mücadelesi ile meşgul olmuş, sömürgeciliğin ve blokların ardında bıraktığı
sorunlar gölgesinde bir varlık göstermiştir. Soğuk Savaş’ın sonra ermesiyle bloklar
arasındaki karşıtlık sona ermeye başlamış ve 1989 itibariyle iki kutuplu düzenin son
bulması, yeni bir dönemi başlatmıştır.
Soğuk Savaş’ın galibi ABD, dünya siyasetinde başat güç olarak boy gösterirken ABD’nin
temsil ettiği ideolojiler de galibiyetlerini ilan ederek siyasi arenada yaşam alanı bulmaya
başlamıştır. Ancak uluslararası sistemin yegâne gücü olarak ortaya çıkan ABD’nin
gelecekteki politikaları üzerine sıkça tartışmalar da yaşanmıştır. SSCB’nin dağılmasının
ardından kurulan Rusya Federasyonu ise, kendi iç siyasetine yönelmiştir. Böylece
ABD’nin siyasi arenadaki hareket serbestisi artmıştır. SSCB gibi büyük ve kapsayıcı bir
aktörün dağılması aynı zamanda geniş bir coğrafi bölgede güç ve otorite boşluğunun
doğmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda, bloklar arası denge-denetim mekanizmasının
ortadan kalkması yeni sorunların ve çatışma bölgelerinin ortaya çıkmasına zemin
hazırlamıştır.
Dünya siyasetinde tüm bu gelişmeler yaşanırken BM, evrensel nitelikli tek örgüt olarak
yeni düzende yerini korumaya devam etmiştir. Ortaya çıkan yeni çatışma alanlarının, barış
ve güvenliği tehdit eden unsurların önlenmesi hususunda BM, Soğuk Savaş’ın ardından
önem kazanmaya başlamıştır. Yaşanan gerginlikler ve çatışmalar, BM’nin “barışı koruma
ve güçlendirme” misyonunun ehemmiyetini her geçen gün daha çok ortaya çıkmıştır.
Dünya, Soğuk Savaş sonrası yeni bir sisteme evrilirken dönüşümün fitili Orta Doğu’dan
ateşlenmiştir. Bu fitili ateşleyen ise Saddam Hüseyin’in 2 Ağustos 1990 tarihinde Kuveyt’i
ilhakı olmuştur. Aslında Saddam’ın bu adımına zemin hazırlayan Soğuk Savaş sonrası
bölgede yaşanan otorite boşluğu olmuştur. Orta Doğu’da atılan bu tehlikeli adımın
akabinde ABD Başkanı G. H. W. Bush “yeni dünya düzeni ve ilkelerini” ilan etmiştir.
Amerika, Saddam Hüseyin’in bu tavrını yayılmacı bir politika olarak değerlendirmiş ve
kurulacak olan yeni düzene bu gibi adımlara karşı yeni yaklaşımla sergileyeceklerini
belirtmiştir.
BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ise bu olay karşısında, BM Anlaşması’nın
41.maddesi kapsamında ekonomik ve siyasal yaptırım kararı almış ancak sorun diplomatik
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yollarla çözülemeyince 42. Madde gereğince as kuvvet kullanımına onay vermiştir. 136 Bu
olayın ardından, BM nezdinde ve ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası kuvvet Irak’ı
yenilgiye uğratmıştır. Tüm bu gelişmelerin ardından Irak Hükümeti, BM Güvenlik
Konseyi şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştır.
BM, yeni düzende yaşanan böyle bir sorunda aktif rol alarak hanesine artı puan eklemiş ve
uluslararası arenadaki prestijini pekiştirmiştir. Ayrıca BM, 36. Paralelin kuzeyinde bulunan
“uçuşa yasak bölge” nin denetlenmesi, Irak’ta var olan nükleer ve kimyasal silahların
tespiti konularında da önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda, BM IrakKuveyt Gözlemci Misyonu (UNIKOM), Temmuz 2006’ya kadar Irak-Kuveyt sınırının
gözlemi ve silahsızlandırılmış bölgeye yönelik ihlallerin caydırılmasına yönelik görevi
yerine getirmiştir.137 Tüm bu çalışmalarıyla BM, yeni düzenin sağlanmasının en güçlü
aracı konumuna gelmiştir.
Irak’ın Kuveyt’e saldırısıyla fitili ateşlenen Körfez Savaşı, yenidünya düzeninin hangi
yöne evrileceği ve hangi güç odaklarının ön plana çıktığını görmek açısından önemlidir.
ABD öncülüğündeki müttefik kuvvetlerin olaya dâhil oluşu, ABD’nin BM şemsiyesi
altında kendi düzenlemeyi planladığı askeri harekât veya müdahalelere bir meşruiyet
kazandırmaya çalışmasının bir göstergesidir. Yaşanan Kuveyt Krizi ile birlikte bölgede
Araplar arasındaki gerilim ve derinlik iyice artmış ve özellikle ABD’nin bölgeye bir barış
gücü ya da demokratik güç olarak müdahil olmasına zemin hazırlanmış, bu tür adımlarının
karşısındaki çatlak sesleri büyük ölçüde azaltmıştır. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı sonrası
Asya-Pasifik eksenli oluşan nizamın “yenidünya düzeni” görüşü ile birlikte Orta Doğu
eksenine kaydığı görülmektedir. Bu olayla, yeni düzenin ABD’nin başat rolü ve BM
şemsiyesi altında, Orta Doğu eksenli ve enerji kaynaklarının hâkimiyeti odaklı gelişeceği
görülmüş oldu.
Soğuk Savaş’ın ardından yeni düzenin inşa sürecinde, BM barışı koruma kuvvetlerinin
üstlendiği bir diğer önemli görev ise Yugoslavya’da yaşanan gerginliklere müdahaledir.
Yugoslavya’nın dağılma süreci oldukça zor ve sancılı geçmiştir. Bu süreçte yaşanan
Boşnak-Sırp çatışması dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve uluslararası toplum
bölgede yaşanan çatışmaları engellemek adına çeşitli yollara başvurmuştur. Özellikle
Avrupa Topluluğu (AT) ve Birleşmiş Milletler’in girişimleri sonuçsuz kalmıştır. BM,
Bosna’ya insani yardımlar gerçekleştirmiş, bu yardımların dağıtılması için çeşitli
kararnameler çıkarmış, bölge halkına destek olmak adına girişimlerde bulunmuştur. Ancak
tüm bu insani çaba yetersiz bir düzeyde kalmıştır. Bölgede adeta “etnik temizlik” yapan
Sırplara karşı net bir tavır sergilenmesi ve askeri bir müdahale gerekliliği doğmuştur.
Tüm bu gerginlikler yaşanırken başat güç ABD’nin tutumuna bakacak olursak, özellikle
çatışmanın ilk zamanlarında bu meseleye müdahale etmediği ve sorunu Avrupa’nın kendi
iç meselesi olarak değerlendirdiği görülmüştür. Ancak Amerikan halkının yaşanan tüm bu
insanlık dramına kayıtsız kalmaması ve Bosna’ya desteği savunması ABD’yi bölge
sorunlarına daha da ilgili bir hale getirmiştir. Netice itibarıyla BM yetkilendirmesi ile ABD
öncülüğünde, NATO çatısı altında hava harekâtı başlamış ve Sırplar barışa zorlanmıştır.
Amerika’nın olaya müdahil olmasıyla bölgedeki çatışmalar durmuş ve bu durum ABD için
önemli bir prestij kaynağı haline gelmiştir. Soğuk Savaş’ın ardından dünya siyasetinde
egemen güç olarak yer edinen ABD bu hamlesi ile yeni düzende “süper güç” olduğunu bir
kez daha göstermiş, tek kutuplu dünya söylemleri güç kazanmıştır. Bu harekâtın amacı
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insan haklarını korumak ve barışı temin etmektir. Bu müdahale ve güç pekişmesiyle ABD,
yeni dönemde atacağı adımların zeminini oluşturmuştur. Özellikle Orta Doğu’daki
müdahalelerinde karşımıza çıkan “barış temini”, “insan haklarını koruma”, “demokrasi
sağlama” gibi gerekçelerin zemini bu süreçte hazırlanmıştır. Hem Körfez Savaşı’na hem
de Boşnak-Sırp çatışmasına baktığımız zaman, iki örnekte de yeni düzenin test edildiğini
söylemek yanlış olmaz. Özellikle Körfez Savaşı’nda ilk kez bölgesel bir sorun süper
güçlerin çatışması haline dönüşmemiş ve uluslararası bir birliktelik ile çözüme
kavuşturulmuştur. Ayrıca yaşanan bu iki önemli olay sonucunda ABD, Orta Doğu ve
Balkanlar’da BM ve NATO şemsiyesi altında bir hâkimiyet elde etmiş, hatta bu bölgelerde
kalıcı olacağının sinyallerini vermiştir.
Fakat liberalizmin nihai zaferi olarak görülen Soğuk Savaş’ın bitişi sonrası tek kutuplu
dünyaya dönüş düşünceleri çok fazla sürmemiş ve 11 Eylül 2001 yılında ABD ekonomik
merkezlerine ve İkiz kulelere yapılan saldırılar sonucu değişmiştir. El Kaide’nin üstlendiği
saldırılar sonucu dünyanın en büyük süper gücü konumundaki ülkenin merkezinde
yüzlerce insan hayatını kaybetmiştir. Bu saldırılar, ABD tarihindeki tartışmalı seçimlerden
biri olarak tarihe geçen 2000 seçimleri sonrası görevde olan G.W. Bush’un Irak
müdahalesine zemin hazırlamıştır.
1986 yılından beri düzenli olarak ABD Başkanları tarafından açıklanan ulusal güvenlik
stratejileri, her başkanın dış politika doktrinine dair önemli ipuçları vermektedir. ABD’nin
yaşamış olduğu bu saldırıların yıl dönümünde de Başkan Bush, paradigma değişikliğine
dayanan ulusal güvenlik stratejisini yayınlamıştır. “Önleyici savaş” veya “önceden
müdahale” gibi temel kavramları içeren bu strateji belgesinde soğuk savaş döneminde
uygulanan “çevreleme” politikası aksine gerekirse sıcak çatışmalara girme ve herhangi bir
saldırı olmadan ona müdahale etmek gerektiği vurgulanmıştır. Bu açıklama sonrası halkın
büyük bir çoğunluğunun desteğini alarak Irak ve Afganistan müdahaleleri yaşanmıştır.
Tüm bu müdahaleler yaşanırken dünya sistemi yeniden şekillenmekte, toplumlar her
yönden değişim içerisine girmekteydi. Ekonomik, sosyal ve siyasal refah arayışları artmış
netice olarak da dünya ile bütünleşme çabaları hız kazanmış, küreselleşme gün geçtikçe
hızlanmıştır. Bu arayışlar neticesinde dünyanın birçok bölgesinden değişim talepleri
gelmekte, halk ayaklanmaları yaşanmaktaydı. Soğuk Savaş döneminde yaşanan iki süper
güç arasındaki nüfuz alanlarını genişletme mücadelesi, 2000’lerin başlarında da kendini
hissettirmekteydi. Bu bağlamda SSCB’nin ardından kurulan Rusya Federasyonu’nun
politikalarını da incelemek gerekmektedir. Rusya’nın Sovyet hâkimiyet alanındaki
bölgelere hala o dönemdeki gibi müdahil olma çabası ve AB ile NATO’nun söz konusu
bölgelerde genişleme emelleri Soğuk Savaş dönemini hatırlatmaktadır. Bu bağlamda,
Rusya’nın “Yakın Çevre Doktrini” kapsamında değerlendirdiği ve kendisi için stratejik bir
öneme sahip Ukrayna’nın AB ile Ortaklık Anlaşması imzalamak istemesi büyük bir kaosu
da beraberinde getirmiş, 2004’te yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin neticesinde Batı
destekli bir “Turuncu Devrim” gerçekleşmiş, 2013’te ise yeni bir halk ayaklanması baş
göstermiştir. Söz konusu hareketlere ABD ve AB’den destek mesajları gelmiştir.138
Ukrayna’da yaşanan gelişmelerin bir benzeri Gürcistan’da görülmüş ve 2003 senesinde
Batı yanlısı, eğitimini ABD’de almış bir siyasetçi olan Saakashvili’nin öncülüğünde Gül
Devrimi gerçekleşmiştir. Rusya’nın Yakın Çevresi içerisinde bulunan ve stratejik öneme
sahip bu iki ülkenin Batı bünyesine girme adımları ve Karadeniz’in bir NATO gölüne
çevrilmesi idealleri Rusya için önemli bir tehdit yaratmıştır.
Dünya siyasetini yakından ilgilendiren diğer bir mühim olay ise kuşkusuz Arap Baharıdır.
Bölgedeki ekonomik sıkıntılar, demokrasinin olmayışı, diktatörlükler, küreselleşme sonucu
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özellikle sosyal medya aracılığı ile Arap ülkelerinin demokratik ülkelerden daha fazla
haberdar oluşu bölgede değişim rüzgârlarının esmesinin en temel sebepleri olmuştur.
Ayrıca Amerika’nın 2011 yılında Irak’tan çekilmesi ve bölgede düzenin bir türlü
kurulamayışı, otorite boşluğunu da beraberinde getirmiş bölgede etnik temelli örgütlerin ve
terör örgütlerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Amerika başta olmak üzere Batı’nın
bölge üzerindeki etkisi, demokratikleşme çabalarına verdikleri destek süreci hızlandıran bir
faktör olmuştur. 2010 yılında Tunus’ta bir gencin kendini yakması ile başlayan eylemler
çok kısa bir sürede birçok Arap ülkesine sıçramıştır. Arap Baharı olarak adlandırılan bu
süreçte meydana gelen protestolar sonucu yaşanan iç savaş yıllardır iktidarda olan liderleri
devirmiştir. Fakat talep edilen özgürlük ve demokrasi buna rağmen bu coğrafyaya hala çok
uzak durmaktaydı. Bölgenin zengin petrol ve gaz yataklarının küresel ekonomiye yön
vermesi ve küresel ticaret açısından stratejik bir konumda olması Arap Baharı’nın dünya
siyaseti için ne kadar büyük bir ehemmiyette olduğunu gösterir niteliktedir. Bu bağlamda
özellikle Rusya ve ABD süreci yakından takip etmiş, ayaklanmaları yönlendirme çabaları
içerisinde bulunmuştur.139 Arap Baharı sonucunda halkın hedeflerinin aksine iç
istikrarsızlık, kaos ve güvenlik sorunları baş göstermiş, özellikle Libya, Mısır ve Yemen’de
önü alınamayan yıkımlar yaşanmıştır. Ayrıca Arap Baharı sonucunda dünyayı ekonomik
ve sosyal anlamda oldukça ilgilendiren mülteci sorunu ortaya çıkmış, mülteciler iltica
ettikleri ülkelerin sosyal yapılarında önemli değişimlere sebep olmuştur. Arap Baharı’nın
sebep olduğu mülteci sorunu Batı tarafından detaylıca incelenmemiş ve üzerinde yeterince
durulmamıştır. Mültecilerin gittiği ülkeler bu sorunla baş başa bırakılmış ve bu durum
Suriyeli mülteci krizinin de eklenmesiyle dünyada önemli bir kaos ve değişikliğin ayak
sesleri olmuştur. Mevcut liderlerin düşürülmesi ve serbest seçimlerin yapılması noktasına
kadar amacına ulaşan Arap Baharı, devam eden süreçte amacından fazlasıyla sapmış, söz
konusu ülkelerde iç istikrarın sağlanamaması ve yeni tehditlerin ortaya çıkması sadece
Arap Baharı ülkelerini değil bölgeyi oldukça derinden etkilemiştir.140
Arap Baharı sürecinin Suriye’ de başlaması da diğer özgürlük ve demokrasi isteyen ülkeler
gibi olmuştur. Suriye’nin Dera şehrinde başlayan protestolar, Esad‘a karşı olan
muhaliflerce Arap Baharı olaylarından cesaret alınarak birçok kente yayılmıştır. Beşar
Esad yönetimi, bu pretostaları ilk başta dikkate almamış ve muhalifleri “Emperyalist
devletlerin oyuncağı teröristler” olarak görmüştür. Olaylar çok büyüdüğünde ise Esad
adımlar atmış ve reformlar yapmıştır fakat bu adımlar muhaliflerce yeterli bulunmamış ve
olaylar yatışmamıştır. Bunun sonucunda da Esad yönetimi daha sert tedbirler almaya
başlamıştır. Halka karşı rejim tarafından aşırı şiddet kullanılması ve ölü sayısının artması
ile olaylar daha da artmıştır. Uluslararası kuruluşların, Avrupa’nın Amerika’nın ve
Türkiye’nin tüm uyarı ve tepkilerine rağmen Esad yönetimi, karşıt görüşlülere karşı olan
sert ve şiddetli tavrını değiştirmemiştir. BM ise Esad rejimini destekleyen Rusya’nın
muhalefet etmesi sebebiyle Suriye’yi kınayan ortak bir açıklama yapamamıştır. Bu durum
sonucun da olayların daha da şiddetlenmesi üzerine Suriye’ deki savaş ve şiddetten kaçan
insanlar Türkiye ve diğer komşu ülkelere göç etmeye başlamıştır. Suriye’deki iç savaş
nedeniyle ortaya çıkan göç dalgası, yüz binlerce insanın ölmesi ve milyonlarca insanın
vatanlarından göç etmek zorunda kalmasıyla yirmi birinci yüzyılın en büyük insani felaketi
olarak görülmektedir.
Suriye’de muhalefetin sivil direnişinin sonuçlanmaması ve Esad rejiminin şiddete devam
etmesi sivil direnişin başarılı olamayacağı düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bunun
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sonucunda da muhalifler silahlı direnişe geçmeye karar vermişlerdir. Esad'a bağlı Suriye
Ordusu'ndan ayrılan Sünni asker ve subaylar, sivil halkı rejim ordusundan korumayı
amaçlayan Özgür Suriye Ordusunu kurmuşlardır. Esad rejimini yıkmanın siyasi yollarla
olmayacağını savunmaktadırlar. ABD, Avrupa ve Körfez ülkeleri tarafından desteklenen
ÖSO; askeri, maddi ve siyasi destek görmektedir.
Bununla beraber Esad rejimine karşı kurulan katı, radikal oluşumlar da meydan gelmiştir.
Bu oluşumların en radikali ise IŞİD yani Irak Şam İslam Devleti olmuştur. IŞİD süreç
içinde şekil değiştirerek dünyaya korku salan bir terörist grup haline dönüşmüştür. Irak
Şam İslam Devleti ilk önce “Cemaat et-Tevhid ve‟l Cihad” ismiyle Ebu Musa el Zerkavi
tarafından kurulmuştur. 2004 yılında El Kaide’ye bağlılıklarını bildirmişler ve isimlerini
“Irak İslam Devleti (ISD)” olarak değiştirmişlerdir. 2013 yılında ise Irak Şam İslam
Devleti (IŞİD) olarak ismini değiştirmiştir.141
IŞİD, 2013 yılında Suriye’ye geçmiş ve zamanla çok öne çıkmıştır. Canice yöntemler
uygulamış ve bu yüzden Sünni gruplar tarafından eleştirilmiş ve kabul edilmemiştir. IŞİD,
başlangıçta Esad rejimine karşı savaşmaktayken, diğer gruplar tarafından kabul edilmemesi
sonucunda muhaliflere de saldırmaya başlamıştır. Özellikle Şiileri katleden IŞİD sosyal
medyayı aktif olarak kullanarak, katlettiği insanların görüntülerini ve videolarını tüm
dünyaya yaymaktadır. 29 Haziran 2014 tarihinde hilafet ilan etmiş ve lideri el Bağdadi’yi
halife olarak kabul etmişlerdir. Bu hareketleriyle Suriye dışında da eylemlerini
gerçekleştireceklerinin sinyallerini vermişlerdir. Birçok petrol kuyusu ve enerji kaynağının
olduğu bölgeleri ele geçiren IŞİD şu an orta doğudaki en radikal grup durumundadır.
Diğer yandan Esad rejimin baskısının yanında IŞİD terörü ile de yüzleşmek zorunda kalan
Suriye halkı için göç hayatta kalmak için zorunluluk haline gelmiştir. BM Suriye’deki iç
savaşın son yirmi yılda dünyada yaşanan en kötü mülteci krizini olduğunu bildirmiştir.
Avrupa bugün, sahip olduğu refah düzeyi ile dünyanın pek çok ülkesinden insanların göç
etmek istediği bir coğrafyadır.142 Bu göç dalgasının yarattığı en mühim hadise ise
Avrupa’da aşırı sağ partilerin ciddi bir ölçüde yükselişe geçmesi ve birçok seçimi
kazanmasıdır.143 Avrupa tarihi boyunca aşırı sağın yükselmesi sık sık olmuştur fakat
özellikle son dönemlerde sağın yükselişinde “İslamafobi” kavramı çok fazla gündeme
gelmeye başlamıştır.144
Göç konusu, ekonomik kriz, kültürel değişme korkusu ve güvenlik sorunları gibi konuları
ortaya çıkarmış ve kutuplaşmayı tetiklemiştir. Bu yüzden de Avrupa, bugün demokrasi,
adalet ve özgürlük prensiplerini koruma ve vatandaşlarını gelişen terör eylemlerinden
korumaya çalışırken bir yandan da aşırı sağ partilerin ve liderlerinin yükselişine karşı kendi
korumaya çalışma arasında bölünmüş bir durumda bulunmaktadır.145 Bu noktada şu soru
akla gelmektedir? “Avrupa Birliği’nde yükselen sağ ve ırkçı politikalar 21.yüzyıl barış
projesinin sonunu mu getiriyor?”
Avrupa Birliği yükselen sağ ve mülteci krizlerinin yanında bir yandan da birlikten
ayrılmak isteyen Birleşik Krallık sorunu ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. 23 Haziran
2016’da, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nde (AB) kalması ya da çıkması yönünde bir
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referandumun yapılmasının sonucunda Britanya halkı %51,9’luk bir oranla AB’den çıkma
yönünde bir tutum sergilemiştir. Burada “göç” konusu AB referandumunda İngilizler için
ekonomiden sonra ikinci en önemli konu olarak yer almaktadır. Birleşik Krallık halkı
bedeli AB’yi terk etmek bile olsa hükümetin göç üzerinde daha fazla hâkimiyet kurması
gerektiğine inanmaktadır ve İngilizler AB’den çıkılması durumunda İngiltere’ye gelen
göçün azalacağına inanmaktadır.146
Suriye krizi ve akabinde başlayan mülteci krizi Avrupa’da büyük değişimlere sebebiyet
verirken bölgenin yeniden şekillenmesi ve güç odaklarının bölge üzerindeki nüfuzlarının
yeniden sorgulanması adına da önemli bir dönüm noktası olmuştur. Suriye Krizi, özellikle
Rusya’nın bölge siyasetinde aktif bir güç olarak ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.
Suriye iç savaşının başından beri Esad rejiminin devrilmemesi için çaba harcayan Rusya,
özellikle 2015 itibarıyla Suriye siyasetinde daha aktif varlık göstererek bölgeye hem
mühimmat desteği yapmış hem de siyasi arenada Şam rejiminin savunuculuğunu
üstlenmiştir. Rus askerlerinin Suriye’ye girmesi ile de bölgenin geleceği açısından büyük
bir adım atılmıştır. Esad rejiminin düşmesi ve Batı yanlısı bir yönetimin kurulması ihtimali
Rusya’nın bölgedeki askeri varlığını ve güvenliğini tehdit edecek bir unsurdur. Sovyet
döneminden itibaren yakın ilişkiler geliştirdiği ve Akdeniz’de önemli bir üssünün barındığı
Suriye’yi kaybetmek istemeyen Rusya, Türkiye ve İran’la masaya oturarak bölgesel bir
barış çabasına girişmiş, ardından uluslararası camiada da bu çabalarını sürdürmüştür. ABD
ise bölgedeki Rus etkinliğinin artmasından rahatsız olup bölgedeki muhaliflere mühimmat
desteği sağlamış, eğit-donat programıyla bizzat eğitimler vermiştir. Böylece Rusya’nın
bölgede askeri anlamda aktif olduğu algısını azaltarak kendi etkinliğini arttırmayı
hedeflemiştir. Ancak Rusya’nın bölgedeki hava operasyonları ve aktif siyaseti ABD’nin ve
Batı’nın bölgedeki etkinliğini her geçen gün azaltmıştır. Suriye savaşı, uluslararası
sistemdeki jeopolitiğin ve güç dengesinin değişmesi açısından oldukça önemlidir. Soğuk
Savaş’ın ardından ilk kez ABD önderliğinde olmayan bir terör karşıtı operasyon
yapılmıştır. Ayrıca Rusya, Orta Doğu’da geliştirdiği iyi ilişkilerle Irak ve özellikle İran’la
işbirliği anlamında önemli adımlar atmış, adeta ABD’yi etkisiz kılmıştır.147 Dünya
siyasetinde süper güç olabilmek adına önemli bir fırsat olan Suriye Krizi, Ruslar’ın Kırım’ı
ilhakı ile birlikte değerlendirildiğinde oldukça mühimdir. Çünkü bölge, Batı ile Rusya
arasında, Soğuk Savaş’ın ardından ortaya çıkan en mühim mücadele alanlarından biri
olarak ortaya çıkmıştır. Rusya 16 Mart 2014’te Kırım’ı ilhak ederek 148 Sivastapol’daki
deniz üssüne hâkim olmuş, Karadeniz’deki üstünlüğü batıya kaptırmayacağının sinyalini,
2008 yılında gerçekleşen Güney Osetya Savaşı’ndaki tutumunun ardından bir kez daha
kuvvetlice vermiştir. Bu başarının ardından Suriye’de aktif bir politika izleyen Rusya,
siyaset arenasında süper güç olma yolunda kararlı olduğunu göstermekte, dünya
siyasetinde söz sahibi olmaktadır.
Tartışma ve Sonuç
Dünya siyaseti yüzyıllar içerisinde geçirdiği değişimler ve dönüşümler ile Pax
Romana’dan Vestfalyan Döneme, ardından gerçekleşen iki büyük dünya savaşına ve
akabinde başlayan Soğuk Savaş sürecine ve yeni bir düzene doğru evrilmiş, evrilmeye de
devam etmektedir. Özellikle Soğuk Savaş’ın iki süper gücünün ardından tek kutba dönme
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eğilimi gösteren dünya düzeni, Rusya Federasyonu’nun 2000’de Putin’in başa geçmesiyle
dünya siyasetinde yeniden güçlenmeye başlayarak söz sahibi konuma gelmesi, Çin’in
güçlü ekonomisi, üretken, büyük nüfusu ve nükleer gücü ile siyasi arenada varlığını her
geçen gün daha da hissettirmesiyle yeni güç odaklarına ev sahipliği yapmaya başlamıştır.
Çin’in özellikle Modern İpek Yolu ile dünya ticaret ağını yeniden canlandırma çalışmaları
ve hedefleri büyüyen ekonomisinin ilerleyen yıllarda dünya siyasetinde çok daha etkili
olacağının sinyallerini vermektedir. Burada yine dünya siyasetinin baş aktörlerinden
olmaya devam eden ABD’nin Çin ile olan gerginliklerinden de bahsetmek gerekmektedir.
Trump yönetiminin Çin’e karşı alüminyum ve çelik için ek vergi uygulaması “Ticaret
Savaşları” ile siyasi arenanın yeniden kızışmasına sebebiyet vermiştir. Çin’in de ABD’ye
karşı belli başlı yaptırımlar uygulaması ve AB’den de konu ile alakalı kararlar ve
uygulamalar gelmesi Ticaret Savaşları’nın dünya siyasetini epey meşgul edeceğinin
göstergelerinden olmuştur. Netice olarak küreselleşen dünya ile devletler arasındaki
teknolojik ve ekonomik anlamda rekabet haline geçiş, sistemin yeniden kurgulanması için
tetikleyici unsurlar olmaktadır. Bir yandan ABD’de Başkanı Trump’ın söylemleri ve
izolasyonist olarak değerlendirilebilecek adımları, dünya siyasetinde kırılma noktalarını
oluşturan başka bir unsurdur. ABD’nin Trump ile AB, BM ve NATO gibi oluşumları ve
bu oluşumlara verdikleri destekleri sorgulayıcı tutumu, yine Avrupa ile yaşanan vergi
krizi, kendi çıkarlarını daha fazla gözeten ve içe kapanan adeta izolasyonist bir tutum
sergilemesi, siyasi arenanın yeniden şekillenmesinin en büyük kaynaklarından biri
olmuştur. Bir yandan da Orta Doğu siyasetinde özellikle Suriye Krizi ile etkisini kaybeden
ABD, İran ile de restleşerek nükleer konusunu gündeme getirmektedir. Burada nükleer
silah ve füze denemeleriyle ABD’nin büyük tepkisini çekmesine rağmen son günlerde
sıcak görüşmelerin de yaşandığı Kuzey Kore’nin varlığı da kriz tetikleyici unsurlardan biri
olarak görülebilir. ABD ile uzun yıllardır “müttefiklik” ilişkisi içerisinde olan Türkiye’nin
ise yine Suriye mevzusu neticesinde Rusya ile ilişkilerini düzeltmesi ve nükleer tesisler
konusunda da Rus desteğinin alarak, S-400 alımını gündemine taşıması hem bölge hem
dünya siyasetinde etkin olma mücadelesinde yeni bir gücü de devreye sokmaktadır. Bir
yandan Suriye’deki önemli enerji kaynaklarına hâkim olma yarışı, bir yandan nükleer
anlamda güçlenme rekabeti ve teknolojik gelişmeler yeni sistemin kurgulanmasında,
dünyanın süper güçlerinin ortaya çıkmasında belirleyici faktörler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra, dünya sistemi küreselleşmesine rağmen yaşanan tüm bu
çatışmalar, mülteci krizleri, yükselen sağ ve milliyetçi söylemler sistemin içerisindeki
devletleri kendi içlerine dönmeye ve adeta izole olmaya itmektedir. Kendi çıkarlarını
güden, tehdit ve tehlikelere karşı sınırlarına duvarlar ören veya örmeyi vaad eden
söylemlerin ortaya çıkışı, yenidünya düzeninin sınırların kalktığı, küresel ekonomik
gelişmelere ve refaha ulaşmaya odaklanan bir dünya fikrini ütopya haline getirmekte,
kendi içerisinde güveni tesis etmeyi öncelik addeden ulus devletlerin adeta güç kazanmaya
başlayacağının sinyallerini vermektedir.
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Farklı Eğitim Programlarındaki Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine İlişkin
Algılarına Yönelik Bir Uygulama: Çankırı Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Gör149

Özet
21. yüzyılın başlarında yaşanan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile birlikte
bilgisayarlı muhasebe eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Yapılan
çalışmaların bir kısmı yükseköğrenime devam eden öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe
eğitimine yönelik algılarına ilişkindir. Bu uygulamada da Çankırı Karatekin Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin bilgisayarlı muhasebe eğitimine ilişkin
algılarını hangi etmenlerin etkilediği incelenmektedir. Bu doğrultuda Çankırı Karatekin
Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilere
uygulanan anketlerden uygulama için gerekli veriler elde edilmiştir. Uygulamada
demografik özellikler için frekans analizi, diğer veriler için ise faktör analizi, eşli t testi ve
çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrenci özelliklerinin bilgisayarlı
muhasebe dersine bakış açılarını etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi, Faktör Analizi, Eşli T Testi, Boşluk
Modeli.
An Application For The Perceptions of The Computer Based Accountıng Course of
Students n Different Education Programs: Cankırı Examination
Abstract
With the technological developments and globalization that took place in the beginning of
the 21st century, studies about computer accounting education started. Some of the work
done is related to perceptions of computer education education of high school students. In
this application, Çankırı Karatekin University Faculty of Economics and Administrative
Sciences examines the effects of the students' perceptions of computerized accounting
education. In this direction, the necessary data were obtained from the questionnaires
applied to the students who are studying at the Faculty of Economics and Administrative
Sciences at Çankırı Karatekin University. In practice, frequency analysis was used for
demographic characteristics, factor analysis, paired t test, Pearson Correlation test and
multiple regression analysis were used for the other data. As a result, it has been
determined that student characteristics affect the view of computer accounting course.
Keywords: Computerized Accounting Education, Factor Analysis, Paired T Test, Gap
Model.
Giriş
Son yıllarda teknoloji alanında gerçekleşen gelişmeler doğrultusunda muhasebe eğitimi de
teknolojik bir boyut kazanmıştır. Özellikle muhasebe bilgi sistemlerinin teknoloji ile
gelişip şirketlerin bilgi sistemleri ile bütünleşmesi (Romney ve Steinbart, 2000: 162),
muhasebe eğitiminin teknolojik destekli bir boyuta sahip olmasını gerektirmektedir
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(Karakaya, 1994: 14).
Zaten muhasebe yaşanan gelişmelere bağlı olarak kendini
güncelleyen bir bilim dalıdır (Şakrak, 2001:116). Bu sebeple öğrencilerin de bu
güncellemeleri öğrenmesi gereklidir (Karacaer & Taş, 2004:7). Teknoloji destekli
muhasebe eğitimi, dikkatli seçilmiş gerekli özelliklere sahip muhasebe paket programları
ile yürütülmektedir (Ömürbek ve Bekçi, 2006: 78).
Bilgisayarlı muhasebe eğitimi alan öğrencilerin gerekli donanım ve altyapıya sahip olması
gerekmektedir. Bu bilgi birikimi ile öğrenciler; analiz (Choi, 1993), teknoloji kullanımı,
iletişim, karar verme, liderlik (Mohammed & Lashine, 2003: 11) ve iletişim yeteneklerini
geliştirerek ideal muhasebe eğitimine ulaşırlar (Arsoy, Bora & Selimoğlu, 2014: 123).
Türkiye’de muhasebe eğitimi gelişmiş ülkeleri referans alarak şekillenmekte (Çürük, 2001)
ve yaşanan gelişmelere bağlı olarak gerekli teknolojik ve müfredat güncellemeleri
yapılmaktadır.
Son yıllarda yaşanan ekonomik, sosyolojik ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda farklı
eğitim programlarının nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılama isteği doğrultusunda bilgisayarlı
muhasebe eğitimi verilmesini gerektirmektedir. Birçok yükseköğretim kurumunda
bilgisayarlı muhasebe dersleri, genellikle işletme bölümü müfredatlarında yer alsa da
çoğunlukla fakülte öğrencilerinin de alabileceği bir ders olmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında farklı eğitim programlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren
öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe eğitimi ile ilgili düşünceleri farklı olmaktadır. Bu
çalışma bilgisayarlı muhasebe eğitimi alan farklı programlardaki öğrencilerin bilgisayarlı
muhasebe eğitimine yönelik algılarını etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla
yapılmıştır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar; bilgi teknolojisinin muhasebede kullanımı ve
bilgisayarlı muhasebe dersi gibi başlıklar altında yapılmıştır. Ayrıca muhasebe eğitimi ile
ilgili yapılan çalışmalar ve özellikle farklı eğitim programları üzerindeki muhasebe algısı
ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. Aşağıda bu çalışmalara ilişkin bilgiler yer
almaktadır.
Muhasebede bilgi teknolojisinin kullanımı ile ilgili çalışmalar; Butler ve Mautz (1996),
Sayın vd. (2005), Hatunoğlu (2006), Çoşkun (2008), Toraman vd. (2008), Hacırüstemoğlu
(2008), Çankaya ve Dinç (2009), Selimoğlu, Arsoy ve Ertan’ın (2009), Gelişli (2009),
Güneş ve Çukacı (2011), Fidan (2012) ve Fidan vd. (2015) tarafından yapılmıştır. Bu
çalışmalarda daha çok powerpoint ile sunum üzerinde durulmuştur.
Bilgisayarlı muhasebe dersi ile ilgili çalışmalar; Ömürbek ve Bekçi (2006) ile Bekçi vd.
(2006) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda bilgisayarlı muhasebe dersi alan öğrencilere
yapılan anketler üzerinden bilgisayarlı muhasebe dersine ilişkin algılar ölçülmeye
çalışılmıştır.
Muhasebe eğitimi ile ilgili çalışmalar; Korukçuoğlu, (1998), Adler, (1999), Kelly vd.
(1999), Çelik ve Gürdal (1999), Çürük ve Doğan (2001), Çukacı ve Elagöz (2006), Zaif ve
Ayanoğlu (2007), Daştan (2009), Ünal ve Doğanay (2009), Apostolou vd. (2010), Sakarya
ve Kara (2010), Dönmez vd. (2010), Erol ve Erkan (2010), Şengel (2011), Karasioğlu ve
Duman (2011) ile Kızıl ve Gencer (2016) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda
muhasebe eğitiminin eksiklikleri; öğrenci, hoca, derslik ve yöntem olarak incelenmiştir.
Farklı eğitim programlarının muhasebe ile ilgisi üzerine çalışmalar; Çürük ve Doğan
(2002), Ballantine vd. (2008) ve Gör (2017) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda ise
farklı eğitim programlarındaki öğrencilerin muhasebe dersine ilişkin algılarını etkileyen
faktörler tespit edilmiştir.
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3. UYGULAMA VE YÖNTEM
3.1. Uygulamanın Amacı
Bu uygulamada amaç, farklı eğitim programlarında eğitim gören öğrencilerin bilgisayarlı
muhasebe eğitimine yönelik algılarını etkileyen unsurları tespit etmektir.
3.2. Uygulamanın Kapsamı
Bu uygulama kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nde bilgisayarlı muhasebe eğitimi alan öğrencilerden elde edilen veriler
kullanılmıştır.
3.3.Uygulamanın Yöntemi
Uygulama kapsamında bilgisayarlı muhasebe dersi alan öğrencilere uygulanan anketlerden
elde edilen veriler boşluk modeli ile değerlendirilmiştir. Bu modelde beklenti ile algı
arasındaki fark, boşluk olarak tanımlanmaktadır (Parasuraman vd., 1990: 41-50). Bir
başka çalışmada ise Dölarslan (2013) beklenti ve algı arasındaki farkı tatmin düzeyi olarak
ifade etmektedir. Bu doğrultuda uygulamanın analiz kısmında veriler iki boyutlu boşluk
modeline göre düzenlenmiştir. Analize geçmeden önce literatürdeki çalışmalar
çerçevesinde hazırlanan değişkenler (sorular) bilgisayarlı muhasebe eğitimindeki beklenti
düzeylerini tespit etmek için hazırlanmıştır. Çünkü mevcut bilgisayarlı muhasebe eğitimine
yönelik algılar, beklentileri temsil etmemektedir. Ardından bilgisayarlı muhasebe eğitimini
etkileyen etmenleri ve bu etmenlerin alt boyutlarını belirlemek maksadıyla geçerlilik
analizi ve sonrasında ise güvenirlik analizi yapılmıştır. Sonrasında beklenen ve algılanan
durum etmenlerine faktör analizi yapılarak boyutları oluşturulmuştur. Ardından algılanan
durum etmenleri ile Paired T-testi yapılmıştır. Uygulamanın son kısmında ise regresyon
analizi yapılmıştır. Analizler IBM SPSS 20.0 programı ile gerçekleştirilmiştir.
3.4. Demografik Özellikler
Uygulama kapsamında yer alan öğrencilere ait demografik bilgiler aşağıda bulunmaktadır.
Grafik-1: Cinsiyete Göre Dağılım

91
128

Kadın

Erkek

Grafik-1’de görüldüğü üzere çalışmaya katılan öğrencilerin %58’si kadın %42’i ise
erkektir.
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Grafik-2: Yaş Gruplarına Göre Dağılım
17
88
114

17-19

20-22

23 ve üstü

Uygulama kapsamında yer alan öğrencilerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında
katılımcıların %52’sinin 20-22 yaş aralığında ve %40’ının 17-19 yaş aralığında olduğu
anlaşılmaktadır.
Grafik-3: Eğitim Programlarına Göre Dağılım
64
34
22
153

İşletme

İktisat

Bankacılık ve Finans

Uluslararası Ticaret

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uygulama dahilinde yer alan öğrencilerin eğitim programlarına göre dağılımına
bakıldığında, çalışmaya katılan öğrencilerin %70’inin İşletme Bölümü %15’inin
Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencilerinden oluştukları anlaşılmaktadır.
Grafik-4: Gelecekte Muhasebe Alanında Çalışma İsteği Dağılımı

62
157

Muhasebe alanında çalışmak…

Grafik-4’da uygulamaya katılan öğrencilerin gelecekte muhasebe alanında bir meslek
sahibi olma yönündeki istekleri yer almaktadır. Bu grafiğe göre katılımcıların %72’si
gelecekte muhasebe alanındaki mesleklerden birinde çalışmak istemektedir.
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Tablo-1: Muhasebe Alanında Çalışma İsteğini Etkileyen Demografik Özellikler

DEMOGRAFİK ÖZELLİK
Kadın
Erkek
17-19 yaş arası
20-22 yaş arası
23 yaş ve üstü
İşletme
İktisat
Bankacılık ve Finans
Uluslararası Ticaret
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

MUHASEBE
ALANINDA
ÇALIŞMAK
İSTEYEN
106
49
61
84
12
117
13
23
3
1

ÇALIŞMAYA
KATILAN
KİŞİ SAYISI
128
91
88
114
17
153
22
34
6
4

ORAN
82,81%
53,84%
69,31%
73,68%
70,58%
74,52%
59,09%
67,64%
50,00%
25,00%

Tablo-1’e bakıldığında kadınların, gelecekte muhasebe mesleklerinden birinde çalışmayı
erkeklerden daha çok istedikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca yine tablodan gelecekte muhasebe
mesleklerinde çalışmayı daha fazla isteyen öğrencilerin 20-22 yaş aralığında oldukları
anlaşılmaktadır. Tabloya göre İşletme Bölümü öğrencilerinin gelecekte muhasebe
mesleklerinde çalışmaya daha istekli oldukları görülmektedir.
3.5. Uygulamanın Çıktıları
Farklı eğitim programlarında yer alan öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe dersine yönelik
algıları literatürde yer alan çalışmalar incelenerek aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.
H1: Dersin özellikleri, farklı eğitim programlarında yer alan öğrencilerin bilgisayarlı
muhasebe dersine yönelik algılarını etkilemektedir.
H2: Dersi veren eğitimcinin özellikleri, farklı eğitim programlarında yer alan öğrencilerin
bilgisayarlı muhasebe dersine yönelik algılarını etkilemektedir.
H3: Dersin verildiği kurumun özellikleri, farklı eğitim programlarında yer alan
öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe dersine yönelik algılarını etkilemektedir.
H4: Dersi alan öğrencilerin özellikleri, farklı eğitim programlarında yer alan öğrencilerin
bilgisayarlı muhasebe dersine yönelik algılarını olumlu yönde etkilemektedir.
3.5.1. Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimini Etkileyen Faktörlerin Tespiti
Uygulamaya ankette sorulan soruların (değişkenlerin) ana gruplarına göre hipotezler
oluşturulduktan sonra, öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe dersine yönelik algılarının
boyutları ortaya çıkarılarak devam edilmiştir. Bu nedenle öncelikle dersin özellikleri grubu
için boyut tespiti yapılmıştır.
3.5.1.1. Bilgisayarlı Muhasebe Dersinin Özellikleri
Dersin özellikleri için yapılan faktör analizi ve neticesinde bilgisayarlı muhasebe dersinin
ders özellikleri değişkenlerinden oluşan boyut hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.
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Tablo-2: Bilgisayarlı Muhasebe Dersinin, Dersin Özellikleri KMO Testi ve Beklenen
Durum Toplam Varyans Açıklama Tablosu
İlk Özdeğer
Varyans
Kümülatif
Yüzdesi
Yüzde
1
3,651
72,418
72,418
2
0,593
14,605
87,023
3
0,428
9,327
96,350
4
0,305
3,650
100,000
Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliği Testi (KMO)
,814
Bileşen

Toplam

Faktör analizi neticesinde bilgisayarlı muhasebe dersinin, ders özellikleri beklenen durum
sorularının KMO değeri 0,814 olarak gerçeklemiştir. Yani veriler faktör analizine
uyumludur. Tablo-2’de özdeğerleri birden büyük olan sadece bir bileşen olduğundan,
modelde yer alan faktör sayısı bir olarak tespit edilmiştir. Toplam sütunundaki öz değerleri
1’den büyük olarak gerçekleşen değişkenler, analizdeki faktör sayısını belirler (Çokluk,
2012: 230). Tablo 2’den çıkarılacak son sonuç ise tespit edilen faktörün toplam varyansın
%72,42’sini açıkladığının anlaşılmasıdır.
Tablo-3: Bilgisayarlı Muhasebe Dersinin, Dersin Özellikleri Beklenen Durum
Faktörlerinin Güvenirlik Testi
Faktörler

Cronbach’s Alfa

Bileşen Sayısı

Bilgisayarlı Muhasebe Paket
Programı yeterlidir

,867

4

Tablo-3’te bilgisayarlı muhasebe dersinin, dersin özellikleri sorularına uygulanan faktör
analizi neticesinde belirlenen faktörün güvenilir olduğu anlaşılmaktadır. Neticede oluşan
faktör tabloda isimlendirilmiştir.
3.5.1.2. Bilgisayarlı Muhasebe Dersini Veren Eğitimcinin Özellikleri
Bilgisayarlı muhasebe dersini veren eğitimcinin özellikleri için yapılan faktör analizi ve
sonucunda oluşan boyut aşağıdaki tablolarda bulunmaktadır.
Tablo-4: Bilgisayarlı Muhasebe Dersini Veren Eğitimcinin Özellikleri KMO Testi ve
Beklenen Durum Toplam Varyans Açıklama Tablosu
İlk Özdeğer
Bileşen
Toplam
Varyans
Yüzdesi
1
3,435
67,163
2
0,916
19,238
3
0,623
11,307
4
0,378
2,292
Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliği Testi
(KMO)

Kümülatif Yüzde
67,163
86,401
97,708
100,000
,839

Bilgisayarlı muhasebe dersini veren eğitimcinin özellikleri beklenen durum sorularına
uygulanan faktör analizin neticesinde KMO değeri 0,811 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle
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veriler faktör analizine uyumludur. Tablo-4’te özdeğerleri birden büyük çıkan tek bir
bileşen bulunduğundan, modele alınacak faktör sayısı da birdir. Ayrıca bu faktör toplam
varyansın %67,16’sını açıklamaktadır.
Tablo-5: Bilgisayarlı Muhasebe Dersini Veren Eğitimcinin Özellikleri Beklenen
Durum Faktörlerinin Güvenirlik Testi
Faktörler

Cronbach’s
Alfa

Bileşen
Sayısı

Bilgisayarlı Muhasebe Dersini
Veren Eğitimcinin Dersi Anlaşılır
Şekilde Anlatmaktadır

,862

4

Tablo-5’te bilgisayarlı muhasebe dersini veren eğitimcini özellikleri ile ilgili olarak yapılan
faktör analizi neticesinde bulunan faktörün güvenilir olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak
bulunan faktör tabloda isimlendirilmiştir.
3.5.1.3. Bilgisayarlı Muhasebe Dersinin Verildiği Kurumun Özellikleri
Bilgisayarlı muhasebe dersinin verildiği kurumun özellikleri için yapılan faktör analizi ve
sonucunda ortaya çıkan boyut aşağıdaki tablolarda bulunmaktadır.
Tablo-6: Bilgisayarlı Muhasebe Dersinin Verildiği Kurumun Özellikleri KMO Testi
ve Beklenen Durum Toplam Varyans Açıklama Tablosu
İlk Özdeğer
Bileşen

Toplam

Varyans
Yüzdesi

Kümülatif
Yüzde

1

3,437

62,376

62,376

2

0,873

23,681

86,057

3

0,568

11,872

97,929

4

0,334

2,071

100,000

Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliği Testi (KMO)

,752

Bilgisayarlı muhasebe dersinin verildiği kurumun özellikleri beklenen durum sorularına
uygulanan faktör analizinde KMO değeri 0,714 olarak gerçekleşerek veriler faktör
analizine uyumlu bulunmuştur. Tablo-6’da özdeğerleri birden büyük tek bir bileşen
bulunduğundan, modele alınacak faktör sayısı bir olarak tespit edilmiştir. Ve ortaya çıkan
bu faktör toplam varyansın %62,38’ini açıklamaktadır.
Tablo-7: Bilgisayarlı Muhasebe Dersinin Verildiği Kurumun Özellikleri Beklenen
Durum Faktörlerinin Güvenirlik Testi
Faktörler
Bilgisayarlı Muhasebe Dersinin
Verildiği Kurum Ders İçin Gerekli
Teknik İmkanları Sunmaktadır

Cronbach’s Alfa
,783

Bileşen Sayısı
4
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Tablo-7’de bilgisayarlı muhasebe dersinin verildiği kurumun özellikleri için yapılan faktör
analizi sonucunda ortaya çıkan faktörün güvenilir olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan
boyut yukarıdaki tabloda isimlendirilmiştir.
3.5.1.4. Bilgisayarlı Muhasebe Dersini Alan Öğrencinin Özellikleri
Bilgisayarlı muhasebe dersini alan öğrencinin özellikleri için yapılan faktör analizi ve
neticesinde oluşan boyut aşağıda yer almaktadır.
Tablo-8: Bilgisayarlı Muhasebe Dersini Alan Öğrencinin Özellikleri KMO Testi ve
Beklenen Durum Toplam Varyans Açıklama Tablosu
İlk Özdeğer
Bileşen

Toplam

Varyans
Yüzdesi

Kümülatif
Yüzde

1

3,846

65,593

65,593

2

0,816

22,278

87,871

3

0,729

8,327

96,198

4

0,337

3,802

100,000

Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliği Testi (KMO)

,829

Bilgisayarlı muhasebe dersini alan öğrencinin özellikleri beklenen durum sorularına
yapılan faktör analizinde KMO değeri 0,814 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre veriler
faktör analizine uyumludur. Tablo-8’de özdeğerleri birden büyük tek bir bileşen
bulunduğundan, modele alınacak faktör sayısı da bir olarak tespit edilmiştir. Ortaya çıkan
bu faktör toplam varyansın %65,59’unu açıklamaktadır.
Tablo-9: Bilgisayarlı Muhasebe Dersini Alan Öğrencinin Özellikleri Beklenen Durum
Faktörlerinin Güvenirlik Testi
Faktörler

Cronbach’s Alfa

Bileşen Sayısı

Bilgisayarlı Muhasebe Dersini Alan
Öğrencinin Teknik Bilgisi ve
Yetenekleri Yeterlidir

,728

4

Tablo-9’da bilgisayarlı muhasebe dersini alan öğrencinin faktör analizi sonucunda ortaya
çıkan faktörün güvenilir olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan boyut yukarıdaki tabloda
isimlendirilmiştir.
4. Analiz Sonuçları
Uygulamanın ilk kısmında yapılan faktör analizleri neticesinde bilgisayarlı muhasebe
eğitimini etkileyen faktörlerin boyutları belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda faktör analizleri
neticesinde bulunan boyutların algılanan ve beklenen durum kıyaslamaları için yapılan
Paired T-testi sonuçları yer almaktadır.
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Tablo-10: Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Beklenen-Algılanan
Eşli Örnekler T-testi
Eşleşme

t değeri

Anlamlılık Ortalama
Farkı

Bilgisayarlı Muhasebe Paket
Programı yeterlidir

4,389

,012

,036

Bilgisayarlı Muhasebe Dersini
Veren Eğitimcinin Dersi Anlaşılır
Şekilde Anlatmaktadır

8,306

,000

,072

Bilgisayarlı Muhasebe Dersinin
Verildiği Kurum Ders İçin Gerekli
Teknik İmkanları Sunmaktadır

7,163

,001

,083

Bilgisayarlı Muhasebe Dersini Alan
Öğrencinin Teknik Bilgisi ve
Yetenekleri Yeterlidir

-6,391

,000

,126

Tablo-10’da yer alan Paired Samples Testi sonuçlarına göre anlamlılık düzeyi bütün
eşleşmelerde 0,05’ten küçük çıkmıştır. Bu durumda algılanan durum ile beklenen durum
arasında bir fark olduğu anlaşılmaktadır. Uygulamaya dahil edilen öğrencilerin bilgisayarlı
muhasebe eğitimi hakkındaki teknik bilgisi ve yetenekleri olması gereken durumun altında
kalmıştır. Ayrıca uygulama kapsamındaki öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe dersinin
özellikleri, bilgisayarlı muhasebe dersini veren eğitimcinin özellikleri, bilgisayarlı
muhasebe dersinin verildiği kurumun özellikleri ve bilgisayarlı muhasebe dersini alan
öğrencinin özellikleri hakkındaki mevcut algılarının beklentilerinin altında kaldığı
anlaşılmaktadır.
Bilgisayarlı muhasebe dersini alan öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe eğitimini etkileyen
boyutlar ile öğrencilerin farklı eğitim programlarında bulunmaları arasındaki ilişkiyi
incelemek maksadıyla yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Tablo-11:Çoklu Regresyon Analizi
Değişkenler
Sabit değişken
Ders Ö.
Eğitimci Ö.
Kurum Ö.
Öğrenci Ö.
Durbin-Watson
Düzeltilmiş R2
Model Anlamlılık

T değeri
6,235
0,912
0,923
0,736
-5,478
1,798
0,58
0,000

Anlamlılık
0,000
0,142
0,068
0,537
0,000*

Tablo-11’de yer alan çoklu regresyon analizi sonucunda farklı eğitim programlarında yer
alan öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe dersine yönelik algılarını, sadece öğrencinin teknik
bilgi ve yeterliliklerinin etkilediği tespit edilmiştir. Bu durumda sadece H4 kabul edilirken;
H1,H2 ve H3 reddedilmiştir.
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5. SONUÇ
Uygulamada farklı eğitim programlarında yer alan öğrenciler için bilgisayarlı muhasebe
dersine yönelik algılarını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu amaçla literatürdeki
çalışmalardan esinlenerek hazırlanan anket soruları, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde
bilgisayarlı muhasebe dersini alan İşletme, Bankacılık ve Finans, İktisat, Uluslararası
Ticaret ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde eğitim görmekte olan
öğrencilere uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerle değişkenler oluşturulmuştur.
Ardından değişkenlerle faktör analizi, Paired Samples T-testi ve çoklu regresyon analizi
gerçekleştirilmiştir.
Uygulama kapsamındaki öğrencilerin demografik özelliklerinden ortaya çıkan sonuçlara
göre cinsiyet bilgisayarlı muhasebe eğitimine bakış açısını etkilemektedir. Kadınların
bilgisayarlı muhasebe eğitimine devam ederek gelecekte muhasebe alanında çalışma isteği
yaklaşık %83 civarında iken erkeklerinki yaklaşık %54 civarında kalmıştır. Yaş grupları
açısından bakıldığında 20-22 yaş grubu içinde yer alan bireylerin bilgisayarlı muhasebe
eğitimini devam ettirip gelecekte muhasebe alanında çalışmaya daha fazla meyilli oldukları
tespit edilmiştir. Farklı eğitim programlarında okuyan öğrencilerden İşletme bölümünde
okuyanların bilgisayarlı muhasebe eğitimine devam ederek gelecekte muhasebe alanında
meslek sahibi olma isteği diğer bölümlere göre daha fazladır.
Uygulamanın son kısmında gerçekleştirilen analizler neticesinde ise bilgisayarlı muhasebe
eğitimi alan öğrencilerin özelliklerinin bilgisayarlı muhasebe eğitimine bakış açılarını
etkilediği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bilgisayarlı muhasebe eğitimi alan öğrencinin
ders için gerekli teknik bilgi ve yeterlilikleri geliştikçe; öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe
eğitimine yönelik algıları da olumlu yönde gelişim gösterecektir. Sonuç olarak derste
kullanılan muhasebe paket programı, dersi veren eğitimcinin özellikleri ve dersi işleyişi,
dersin verildiği kurumun teknik ve donanımsal yeterliliklerinden ziyade dersi alan
öğrencinin gerekli teknik ve yeterliliklere haiz olması bilgisayarlı muhasebe eğitimini
olumlu yönde geliştirmektedir.
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Muhafazakar Muhasebe Anlayışının Finansal Başarısızlığı Önlemedeki Yeri Üzerine
Bir Araştırma
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Gör150

Özet
Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler beraberinde finansal sistemlerin küresel bir
boyut kazanmasına neden olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle şirketlerin küresel
rekabet ortamında ayakta kalmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda şirketlerin bir takım
düzenlemeler yapması önlem alması gerekmektedir. Uluslararası piyasalarda yatırımcıyı
çekmek ve şirkete güven duyulmasını sağlamak amacıyla bazı şirketler muhafazakar
muhasebe politikaları yürütmektedir. Yatırımcıların kararlarını etkileyen faktörlerden biri
muhasebe karlarıdır. Muhafazakar muhasebe anlayışı az da olsa kar etmeye dayalıdır. Bu
sebeple muhafazakar muhasebe anlayışı ile yönetilen şirketlerin finansal açıdan
başarısızlığa uğramamaları beklenmektedir. Bu çalışmada muhafazakar muhasebe anlayışı
ile finansal başarısızlık arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu ilişkinin analizi için BİST100 Endeksinde 2009-2016 yılları arasında yer alan şirketlerden elde edilen veriler
kullanılmıştır. Bu verilerden literatür çerçevesinde değişkenler oluşturularak panel
regresyon analizi yöntemi ile analiz gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhafazakar Muhasebe, Finansal Başarısızlık, Regresyon Analizi, Z
skor
A Research on The Place of Financial Failure Preventing The Consideration of
Accounting Conservatism
Abstract
It is observed that the technological developments experienced in recent years cause the
financial systems to gain a global dimension. For this reason, companies need to survive in
a global competitive environment. In this direction, companies need to take measures to
make a number of regulations. Some companies have conservative accounting policies in
order to attract investors and gain confidence in international markets. One of the factors
that affect investors' decisions is accounting profits. Conservative accounting is based on
profits, even if it is a little. For this reason, it is expected that the companies managed with
conservative accounting approach can not suffer from financial failure. In this study, the
relationship between conservative accounting understanding and financial failure is
examined. For the analysis of this relationship, the data obtained from the companies
included in the BİST-100 Index between the years 2009-2016 were used. These data were
analyzed by panel regression analysis method by creating variables in the literature.
Keywords: Accounting Conservatism, Financial Failure, Regression Analysis, Z Score
Giriş
Mevcut durumu koruma anlamına gelen muhafazakarlık (Bealey, 1999: 81), ihtiyatlılık
anlamına da gelmekle (Basu, 2005) birlikte, muhasebenin en önemli ilkelerindendir
(Watts, 2003). Muhafazakar muhasebe anlayışı, az da olsa kar etmek şeklinde
özetlenebilmektedir (Wolk vd, 2013). Başka bir deyişle zarar etmeme çabasıdır (Bilss,
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2004). Bakış açısına bağlı olarak; yatırımcılar açısından risksiz politika (Feltham ve
Olson,1995), maliyet açısından düşük maliyet (Wang vd., 2009: 11), kazanç açısından
kayıplardan fazla kazanç (Lara vd., 2005:1), kazancın kalitesi (Penman ve Zhang, 2002:
237) ve ya kazanç yönetimi ölçüsü (Ball ve Shivakumar, 2005) gibi anlamlara gelmektedir.
Ayrıca mali tabloların özelliklerinden biri (Francis vd., 2014) olup, muhasebe sürecinin de
bir parçasıdır (Zhong, 2017: 195). Muhafazakar muhasebe anlayışı, sadece finansal
başarısızlığı engellemek için ortaya çıkmamıştır. Kar dağıtımı konusunda yaşanan
anlaşmazlıkları çözmek (Ahmed vd., 2002: 867), bilgi asimetrisinin önüne geçmek (Khan
ve Watts, 2009: 132), bilgi asimetrisinden kaynaklanan sorunları çözmek (LaFond &
Roychowdhury, 2008), dava riskini azaltmak (Holthausen ve Watts, 2001) ve yönetim
kurulunun bağımsızlığını arttırmak (Ahmed ve Duellman, 2007: 411) gibi başka
gereksinimlere de cevap vermektedir.
Uluslararası piyasalarda ayakta kalmak ve başarı elde etmek için günümüz şirketlerinin
kendilerini iyi tanımaları ve hatalarını düzeltmeleri gerekmektedir. Şirketlerin
gerçekleştirdikleri bazı hatalı uygulamalar, finansal yönden gerçekleşmektedir. Zaten şirket
başarısızlığı konusunda ilk akla gelen kavram iflas olmaktadır. Şirketlerin finansal açıdan
hedeflere ulaşamaması (Okka, 2009: 928), finans yönünden çekilen sıkıntı (Çoşkun ve
Sayılgan, 2008) gibi kavramlar finansal başarısızlık [(İçerli ve Akkaya, 2006), (Altaş ve
Giray, 2008), (Çelik, 2010)] olarak tanımlanmıştır. Ayrıca şirketlerin finansal
yükümlülüklerinin zamanında ifa edilememesi (Altman ve Hotchkiss, 2006: 5) de finansal
başarısızlık olarak tanımlanmaktadır (Beaver, 1966: 71). Bir başka tanımda ise finansal
başarısızlık, şirketlerin finansal sorumluluklarını ifa edememeye başlamasından iflas
durumunun oluşmasına kadar geçen bir süreçtir (Uzun, 2005: 159). Bununla beraber şirket
borçlarının karşılanamaması (Akkaya ve Tükenmez, 2013: 182), şirket sermayesinin
yarısının kaybedilmesi, üretimin durdurulması, şirket varlıklarının onda birinin yitirilmesi,
şirketin toplam varlıklarından daha fazla borcunun olması ve şirketin üç yıl üst üste zarar
etmesi de şirketin finansal açıdan başarısız olduğunu göstermektedir (Aktaş vd., 2003:12).
Ayrıca çalışma sermayesinin yetersiz hale gelmesi (Karacan ve Savcı, 2011: 45) ve
haddinden fazla borçlanılması da şirketleri finansal açıdan başarısız kılmaktadır
(Selimoğlu ve Orhan, 2015: 26).
Yatırımcıların kararlarını etkileyen şirket bilgileri, daha çok muhasebe karı üzerinden
hesaplanan oranlardır. Bu nedenle yatırımcı çekmek isteyen şirketler daha çok
muhafazakar muhasebe politikaları yürütmektedir (Ramalingegowda ve Yu, 2012).
Literatürde doğrudan bu konu ile ilgili olarak yapılmış iki çalışma bulunmaktadır.
Elkotayni ve Aljumaili (2014) ile Kao ve Sie (2016) yaptıkları çalışmada muhafazakar
muhasebe ile finansal başarısızlığı incelemektedir. Yaptıkları incelemenin neticesinde
muhafazakar muhasebe uygulamalarının finansal başarısızlığı önlemede kolaylık
sağladığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmada da BİST-100 Endeksinde yer alan şirketlerin
verileri kullanılarak muhafazakar muhasebe anlayışının finansal başarısızlığı önlemeyip
önleyemediği incelenmektedir.
2. ARAŞTIRMA VE YÖNTEM
Literatürde doğrudan bu konu ile ilgili Elkotayni ve Aljumaili (2014) ile Kao ve Sie (2016)
tarafından yapılan çalışmalarda muhafazakar muhasebe anlayışının finansal başarısızlığı
önlediği tespit edilmiştir. Literatürde finansal başarısızlık ya da muhafazakarlık ile ilgili
yapılan çalışmalar da mevcuttur. Araştırmada kullanılan değişkenler mevcut çalışmalardan
esinlenerek oluşturulmuştur.
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2.1. Araştırmanın Amacı
Muhafazakar muhasebe, şirketlerin başarısızlıktan kaçınmaları ve küresel rekabette başarılı
olabilmeleri için geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Bu açıdan bakıldığında muhafazakar
muhasebe anlayışına sahip şirketlerin finansal açıdan başarısız olmaması beklenmektedir.
Bu araştırmada da muhafazakar muhasebe uygulamalarını gerçekleştiren şirketlerin
finansal başarısına yansıyıp yansımadığını tespit etmek amaçlanmaktadır.
2.2. Araştırmanın Kapsamı
Araştırma kapsamındaki veriler, BİST-100 Endeksinde 2009-2016 yılları arasında yer alan
şirketlerin mali tablolarından, faaliyet raporlarından ve internet sitelerinden elde edilmiştir.
2.3. Araştırmada Kullanılan Değişkenler
Araştırma kapsamında oluşturulan değişkenler literatürden esinlenerek hazırlanmıştır.
Aşağıda Tablo-1’de araştırma kapsamında kullanılan değişkenler bulunmaktadır.
Tablo- 1 Değişken Listesi
DEĞİŞKEN

KISALTMA

Finansal Başarısızlık

FBZ

Muhafazakar Muhasebe

MUH

Şirket Büyüklüğü

BUY

Aktif Karlılığı

AKK

Finansal Kaldıraç (Toplam Borç/ Toplam Aktif)

FKL

Sektör

SEK

Araştırma kapsamında kullanılan bağımlı değişken finansal başarısızlıktır. Bu değişken,
Altman (1968) tarafından geliştirilen Z Skor baz alınarak oluşturulmuştur. Altman (1968)
çalışmasında aşağıdaki formülle Z Skor hesaplanmaktadır. Yapılan hesaplama neticesinde
elde edilen Z Skor değeri 1,81’den küçük olursa şirket finansal açıdan başarısız olmaktadır.
Eğer Z Skor 1,81’den büyük ve 2,99’dan küçük olarak gerçekleşirse gri bölgede, 2,99’dan
büyük çıkarsa şirket finansal açıdan başarılı olmaktadır. Bu araştırmada Z skor değeri
1,81’den büyük çıkan şirketler başarılı kabul edilerek analizlerde kullanılmıştır. FBZ
değişkeni, finansal açıdan başarılı şirketler “1” değerini, başarısız olan şirketler ise “0”
değerini alarak oluşturulmuş bir kategorik değişkendir.
Z = 0.012 (Çalışma sermayesi / Toplam varlıklar)+ 0.014 (Dağıtılmamış karlar / Toplam
Varlıklar) + 0.033 (FVÖK / Toplam varlıklar) + 0.006 (Özkaynaklar / Toplam borç) +
0.999 (Satışlar/Toplam varlıklar)
Bağımsız değişken olan Muhafazakar Muhasebe (MUH) ise Beaver ve Ryan tarafından
Feltham ve Ohlson modeli geliştirilerek ortaya çıkan formülle hesaplanmaktadır. Bu
formül aşağıda yer almaktadır:
MUH = Piyasa Değeri / Defter Değeri
Araştırmada sektörlerin de bir etkisi olabileceği düşünüldüğünden sektör (SEK) değişkeni
de yer almaktadır. Ayrıca şirket büyüklüğü (BUY), aktif karlılığı (AKK) ve finansal
kaldıraç (FKL) değişkenleri de kontrol değişkenleri olarak araştırma kapsamına alınmıştır.
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2.4. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın Bağımlı değişkeninin FBZ kategorik (ikili) bir değişken olması ve
nedensellik ilişkisinin incelenmesi, araştırmada lojistik regresyon yönteminin
kullanılmasına neden olmuştur. Lojistik regresyon yöntemini uygulayabilmek için bağımlı
değişkenin kategorik olması ve normal dağılıma sahip olmayan değişkenlerin bulunması
gerekmektedir (Çokluk, 2010: 1363). Bu nedenle öncelikle Kolmogorov- Smirnov Testi ile
değişkenlerin normal dağılıma sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Bu testte anlamlılık
değeri 0,05’ten küçük olarak gerçekleşirse değişkenlerin normal dağılıma sahip
olmadıkları anlaşılmaktadır (Kalaycı, 2010: 10). Sonrasında Collinearity istatistiği ile
değişkenlerin çoklu bağlantı sorunu olmadığı VIF değerlerinin 10’dan küçük gerçekleşerek
anlaşılmıştır. Son olarak değişkenler arasında otokorelasyon sorununun olmadığı da
Durbin-Watson testi ile anlaşılmıştır.
Tablo-2 Kolmogorov-Smirnov Testi, Collinearity Testi ve
Durbin-Watson Testi Sonuçları
NORMALLİK TESTİ
Durbin-Watson
1,838
Kolmogorov-Smirnov Değeri
Değişkenler Testi
Anlamlılık değeri
FBZ
MUH
BUY
AKK
FKL
SEK

,041
,039
,028
,036
,019
,024

Collinearity İstatistiği
Değişkenler
VIF
MUH
1,824
BUY
1,649
AKK
1,258
FKL
1,196
SEK
1,067

Tablo-2’de Kolmogorov-Smirnov testi, Collinearity testi ve Durbin-Watson testi sonuçları
yer almaktadır. Testlerin sonuçlarına bakıldığında değişkenlerin normal dağılıma sahip
olmadıkları, aralarında çoklu bağlantı sorunu ve otokorelasyon olmadığı anlaşılmaktadır.
2.6. Lojistik Regresyon Analizinin Sonuçları
Araştırmanın analiz kısmında lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bağımlı değişkenin
kategorik olması, değişkenlerin normal dağılıma sahip olmaması bu yöntemin seçimini
etkilemiştir. Aşağıda lojistik regresyon analizinin sonuçları bulunmaktadır.
Tablo-3 Model Özeti Tablosu
-2

Log likelihood
480,129a

Cox & Snell R2
Square ,435

Nagelkerke R2
Square ,581

Tablo-3’te model özeti tablosu bulunmaktadır. -2LL bir model uyum endeksi olup modele
yapılan anlamlı katkıyı göstermektedir (Çokluk vd., 2012: 78-79). -2LL 480,129 değeri
alarak modelde yer alan değişkenlerin modele anlamlı katkı yaptığını göstermektedir.
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Ayrıca tabloda yer alan Nagelkerke R2 ve Cox&Snell R2 istatistikleri, lojistik regresyon
modelinin açıkladığı varyans miktarını göstermek için kullanılmaktadır. Her iki istatistikte
de 1,00 mükemmel model uyumuna karşılık gelmektedir. Ancak Cox&Snell R2 değeri
hiçbir zaman 1,00’e ulaşamadığı için Nagelkerke R2 daha yaygın olarak kullanılmaktadır
(Çokluk, 2010: 1386). Analizde Nagelkerke R2 0,581 olarak gerçekleşmiştir. Yani modelde
yer alan değişkenler modelle %58,1 oranında uyumlu çıkmıştır.
Tablo-4 Hosmer-Lemeshow Testi Sonuçları
Ki-Kare
10,899

Anlamlılık Değeri
,207

Tablo-4’te yer alan Hosmer-Lemeshow testi ki-kare uyum iyiliğini ölçmekte kullanılmakta
ve modelin bir bütün olarak uyumunu göstermektedir. Bu test için anlamlılık değerlerinin
0,05’ten büyük çıkması, modelin bir bütün olarak uyumlu olduğunu göstermektedir
(Çokluk,vd., 2012: 85). Tablo-4’te Hosmer-Lemeshow testi anlamlılık değerinin 0,05’ten
büyük çıkmasından ötürü model veri uyumunun gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Tablo-5 Lojistik Regresyon Analizi Değişkenler Tablosu
Değişken
MUH
BUY
AKK
FKL
SEK
Sabit Değer

Beta Değeri Anlamlılık Değeri
-0,097
,000
-0,004
,968
-12,781
,000
2,097
,000
0,037
,027
-3,000
,000

Odds Değeri
1,102
0,996
355394,238
8,145
1,038
0,014

Tablo-5’te lojistik regresyon analizi sonucuna göre modelde yer alan değişkenlerin katsayı,
anlamlılık değeri ve Odds değerleri bulunmaktadır. Bu durumda MUH, AKK, FKL ve
SEK değişkenleri modele anlamlı katkı yapmaktadır. Bu sonuca göre muhafazakar
muhasebe anlayışının finansal başarısızlık ile istatiksel olarak anlamlı ve ters yönlü ilişki
içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç literatür ile ve araştırmanın başında oluşan
beklenti ile uyumludur. Ayrıca sektörün de finansal başarısızlık ile istatiksel olarak anlamlı
bir ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Analizde kontrol değişkeni olarak yer alan
aktif karlılığı ile finansal kaldıraç da yine finansal başarısızlık ile istatiksel olarak anlamlı
ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ
Son yıllarda finansal açıdan başarısız olmak istemeyen şirketler muhafazakar muhasebe
anlayışı ile hareket etmeye başlamışlardır. Bu çerçeveden bakıldığında muhafazakar
muhasebe anlayışına sahip şirketlerin finansal açıdan başarısız olmaması beklenmektedir.
Bu araştırma bu beklentinin doğru olup olmadığı tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda
2009-2016 yılları arasında BİST-100 Endeksinde sürekli olarak yer alan şirketlerin mali
tabloları, faaliyet raporları ve internet sitelerinden veriler elde edilmiştir. Ardından elde
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edilen veriler ile literatürden esinlenerek oluşturulan değişkenler düzenlenmiştir. Ve
araştırmanın nihayetinde bu değişkenler ile analiz gerçekleştirilerek bu beklentinin
doğruluğu ortaya konmuştur.
Araştırmanın son kısmında gerçekleştirilen lojistik regresyon analizi neticesinde
muhafazakar muhasebe anlayışına sahip olan şirketlerin finansal açıdan başarılı oldukları
anlaşılmıştır. Ayrıca şirketlerin yer aldıkları sektörlerin de finansal başarısızlığı etkilediği
tespit edilmiştir. Diğer taraftan araştırmada kontrol değişkeni olan ve literatürde finansal
başarısızlık çalışmalarında kullanılan aktif karlılığı ve finansal kaldıraç değişkenleri de
literatürle uyumlu olarak finansal başarısızlık ile anlamlı ilişki içerisinde olduğu tespit
edilmiştir.
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Firmaların Kısa Vadeli Borç Ödeme Güçleri ve BİST’de Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz KUĞU151

Özet
Firmaların kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme güçleri (veya güçsüzlükleri) oran
analizinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Likidite oranları olarak yaygın biçimde
ifade edilen oranlar, firmaların borç ödeme güçlerini ortaya koyarken, aynı zamanda dönen
varlıkların karlılığı için de bir gösterge olmaktadır. Karlılık ve borç ödeme gücü arasında
uygun bir dengenin kurulamaması durumunda, fazlalık fonların varlığı nedeniyle karlılığın
azalması veya tersi durumda ise kısa vadeli yükümlülükleri yerine getirmeme riski ortaya
çıkmaktadır. Bu bakımdan likidite oranları borç ödeyememe riski için de bir ölçüt
olmaktadır. Bu çalışmada hisse senetleri BİST’de işlem gören eğitim, sağlık, spor ve diğer
sosyal hizmetler sektörü firmalarının likidite oranları belli bir zaman dilimi için
hesaplanmıştır. Böylelikle firmaların ve içinde yer aldıkları sektörün durumu ortaya
konulmaya ve zaman içindeki değişikliklerin yorumlanmasına çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Likidite oranları, Borç ödeme gücü, Cari oran, Asit test oranı, Nakit
oluşturma gücü
Jel Kodları: G1, G2, G3
Short Term Debt Paying Powers of Companies and an Application in BIST
Abstract
The power (or weaknesses) of firms to fulfill their short-term obligations constitutes a
significant part of the ratio analysis. Ratios widely expressed as liquidity ratios are also
indicative of the profitability of current assets, while at the same time showing firms' debt
solvency. If an appropriate balance between profitability and debt solvency can not be
established, there is a risk that profitability will decrease due to the existence of surplus
funds or, in the reverse case, the risk of not meeting short term liabilities. In this respect,
liquidity ratios are also a criterion for the risk of default. In this study, the liquidity ratios
of firms in the education, health, sports and other social services sectors whose stocks are
traded at the BIS are calculated for a certain period of time. In this way, the companies and
the industry in which they are involved are put forward and the interpretation of the
changes over time is tried.
Keywords: Liquidity ratios, Debt payout power, Current ratio, Acid test ratio, Cash
generation power
Jel Codes: G1, G2, G3
1. Giriş
İşletme performans ölçümlerinde kullanılan iki yöntemden biri teknik analiz, diğeri temel
analizdir. Teknik analiz daha çok hisse senedi fiyatlarının zaman içindeki değişimlerine
yoğunlaşır (Çetinyokuş, Gökçen, 2002: 48). Temel analiz teknik analize göre daha zor,
karmaşık ve işletmenin kendisine odaklanan bir yaklaşım benimsemektedir (Pehlivan, 2018:
1).
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Oran analizi temel analizin bir bölümüdür. Finansal tablolarda yer alan kalemler arasında
anlamlı ilişikler kurulması ve yorumlanması olarak tanımlanabilir (Akgüç, 1995: 345).
Likidite oranları, verimlilik oranları, finansal yapıyı ölçen oranlar ve karlılık oranları
olarak dört bölümde incelenebilir.
Çok uzun bir geçmişe sahip olmamakla birlikte Türkiye’deki spor kulüplerinden
bazılarının ticari faaliyette bulunmak ve kulüplere gelir sağlamak amacıyla kurulmuş
anonim şirketleri mevcuttur. Kulüpler dernek statüsünde ve Dernekler Kanununa tabi
faaliyet gösterirken, ticari kuruluşları Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve halka açık olanları
ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)’na bağlı olarak faaliyet gösterirler. Dolayısıyla
kulüplerin ticari kuruluşları da diğer işletmeler gibi performanslarını ölçmek, takip etmek
ve değerlendirmek durumundadırlar. Kulüpler ile ticari işletmeleri arasında hukuken
farklılık bulunsa da organik bağlar bulunmaktadır. Bu nedenledir ki, performans sonuçları
sadece mevcut ve potansiyel yatırımcıları ilgilendirmekle kalmayıp, Türkiye’de ve
dünyada milyonlarca sporseveri de yakından ilgilendirmektedir.
2. Kısa Vadeli Borç Ödeme Gücü ve Likidite Oranları
İşletmelerin kısa vadeli borç ödeme gücü için net işletme (çalışma) sermayesi veya likidite
oranlarından faydalanılır. Net işletme sermayesi dönen varlıkları ile kısa vadeli borçları
arasındaki olumlu farktır.
Likidite oranları ise net işletme sermayesinin oransal olarak ifade edilmesi ve daha detaylı
ele alınmasıdır. Likidite oranları genel bir ifade ile işletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini
ölçmeye yarayan oranlardır (Aydın vd., 2011:63). Bu oranlar işletmenin sahip olduğu
dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynakları (KVYK) arasındaki ilişkileri esas alır.
Bundaki temel amaç; normal olarak bir yıl içinde tüketilmesi veya bir başka varlığa
dönüşmesi beklenen varlıklarla, bir yıl içinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin
ne ölçüde karşılanabildiğinin araştırılmasıdır.
KVYK, işletmeler için temin edilmesi uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklara göre
daha kolay ve prosedürü az olan, buna karşın maliyeti yüksek ve yöneticiler üzerinde
zaman baskısı yaratan nitelikte kaynaklardır. Bu bakımdan KVYK ile dönen varlıklar
arasında bir denge kurulması, dengenin ölçülmesi gereklidir. Halka açık şirket, aile şirketi,
kar amacı güden veya gütmeyen tüm ticari işletmeler için bu dengenin takip edilmesi de
son derece önemlidir (Akgüç, 1995: 348).
Dengenin dönen varlıklar lehine bozulması durumunda kısa vadeli yükümlülükleri
karşılayamama riskini azaltırken, atıl fonların ortaya çıkması ve değerlendirilememesi
nedeniyle karlılığı azaltacaktır. Tersi durumda, yani dengenin KVYK lehine değişmesi
halinde ise risk artacak buna karşın değerlendirilemeyen fon bulunmadığı için karlılık
artabilecektir. Yine böyle bir durumda KVYK dönen varlıklarla karşılanamadığı için duran
varlıklar kullanılmak durumunda kalınacağından bilançonun dengesi de bozulacaktır.
Likidite oranları olarak Cari Oran (CO), Asit-Test oranı (ATO), Nakit Oran (NO) ve Stok
Bağımlılık Oranı (SBO) sayılabilir.
CO, dönen varlıkların KVYK bölünmesi ile elde edilir. İşletmenin dönen varlıkları ile
KVYK’nı kaç defa karşılayabildiğini ifade eder. Oran,
CO=DV/KVYK

(1)

ile hesaplanır. DV, dönen varlıkları, KVYK kısa vadeli yabancı kaynakları ifade eder.
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ATO, dönen varlıklardan stokların düşülüp, kalan tutarın KVYK bölünmesi ile elde edilir.
Mantık olarak, stokların diğer dönen varlıklara kıyasla daha az likit olduğu varsayımına
dayanır. Oran,
ATO=(DV-S)/KVYK

(2)

ile hesaplanır. S, stokları ifade eder.
NO, ticari alacaklar ve stoklar haricinde kalan dönen varlıkların KVYK oranlanması ile
elde edilir. Burada amaç, likiditesi en yüksek olan nakit vb. ile menkul kıymetlerin borç
ödeme gücünü ölçmektir. Oran,
NO=(DV-S-TA)/KVYK

(3)

ile hesaplanır. TA, ticari alacakları ifade eder.
SBO, KVYK’dan nakit vb. unsurlarla menkul kıymetlerin çıkarılmasıyla bulunan tutarın
stoklara bölünmesi ile hesaplanır. Oranın amacı, KVYK’ın ödenmesinde stoklara ne kadar
ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesidir. Oran,
SBO=(KVYK-HD-MK)/S

(4)

ile hesaplanır. Burada, HD, hazır değerleri, yani nakit v.b unsurları, MK, menkul
kıymetleri ifade eder.
3. Literatür Araştırması
Kalaycı ve Karataş (2005), 1996-1997 yılları için hisse senedi getirileri ve oran analizi
karşılaştırması yapmışlar, getirilerle ilişkili olarak karlılık, verimlilik ve borsa performans
oranlarının ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Likidite oranlarının sadece orman ürünleri
sektörü için ilişkili olduğu sonucunu tespit etmişlerdir.
Aşıkoğlu ve Ögel (2006), 2001 finansal krizinin etkilerini incelemek amacıyla yedi
sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yirmi finansal oranını incelemiş ve likidite
oranlarının kriz döneminde azaldığını sonrasında yine eski düzeyine yükseldiğini tespit
etmiştir.
Aktaş (2008), hisse senedi getirileri ile finansal oranları karşılaştırdığı ve 1993-1996 aralığı
ile 2003-2006 aralığını incelediği çalışmasında, getirilerin her dönem farklı oranlarla ilgili
çıktığını tespit etmiştir.
Karğın (2010), borsa tekstil sektörü firmalarının finansal performans ölçümüne yönelik
Analitik hiyerarşi prosesi (AHP) ve TOPSIS yöntemlerini kullandığı çalışmasında, karlılık
ve likidite oranlarının belirleyici olduğunu tespit etmiştir.
Peker ve Bali (2011), sigorta sektörüne yönelik finansal performans araştırmasında likidite,
kaldıraç ve karlılık oranlarını hesaplamışlar, likidite oranları yüksek firmaların
performanslarının yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Kaya ve Gülhan (2013), İMKB’ye (günümüzde BIST) kote dört sportif A. Ş.’nin 20082009 ve 2009-2010 yıllarına ait spor karşılaşmalarının hisse getirilerini etkilerini
incelemişlerdir. Çalışmalarında Türkiye ligi sonuçlarının hisse getirilerine %68,5 ortalama
ile en fazla etki eden sonuçlar olduğunu belirlemişlerdir.
Tayyar, Akanlı, vd. (2014), BİST bilişim ve teknoloji sektöründe yer alan on bir işletmenin
2005-2011 arası finansal oranları ile finansal performanslarını analitik hiyerarşi prosesi
(AHP) ve gri ilişkisel analiz (GİA) ile ölçmüşlerdir. Performansta ağırlığı en fazla olan
kriterin karlılık oranları olduğunu ve performansı yüksek işletmelerin likidite oranlarının
yeterli düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir.
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4. Uygulama
Çalışmamızda Borsa İstanbul (BIST) eğitim, sağlık spor ve diğer sosyal hizmetler
sektöründe yer alan dört sportif A. Ş.’nin 2013-2017 yılları arası likidite oranları
hesaplanmıştır. Ancak aynı sektörde yer almalarına rağmen sağlık kuruluşları (Lokman
Hekim ve MLP) faaliyet alanlarındaki farklılıklar nedeniyle sonuçlarına yer verilmemiştir.
Sportif A. Ş.’ ler için mali yıl başlangıç ve bitiş tarihleri diğer firmalarla farklılık
göstermektedir (01 Mayıs 200a- 30 Nisan 200b). Firmalara ilişkin tüm bilgiler Kamuyu
Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) derlenmiş ve oranları hesaplanmıştır. Tablo 1’de 20132017 arası likidite oranları hesaplanan firmalar görülmektedir.
Tablo 1. BIST Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler Sektörü İşletmeleri
Sıra No

BIST Kodu Şirketin Unvanı

1

BJKAS

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A. Ş.

2

FENER

Fenerbahçe Futbol A. Ş.

3

GSRAY

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A. Ş.

4

TSPOR

Trabzonspor Sportif Yat. ve Futbol İşl. Tic. A.Ş.

4. 1. Firmaların Hesaplamaya Konu Finansal Tablo Değerleri
Sektörde yer alan firmaların likidite oranlarının hesaplanmasına temel teşkil eden bilanço
ve gelir tablosu kalemleri ile oranların hesaplanmasında kullanılmayan ancak şirketler
hakkında fikir vermesi için bazı hesap kalemleri yıllar itibariyle tablo 2, tablo 3, tablo 4,
tablo5 ve tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 2. 2013 Yılı Finansal Tablo Kalemleri
2013

BJKAS

FENER

GSRAY

TSPOR

Hazır Değerler

11.303.359

27.980.654

10.604.198

157.914

Ortalama
12.511.531

Menkul Kıymetler

3.417

0

0

0

854

Stoklar

2.501.764

9.387.805

0

0

2.972.392

Ticari Alacaklar

11.872.877

25.871.476

21.758.237

15.727.970

18.807.640

Dönen Varlıklar

32.080.949

266.382.840 185.025.577

16.404.713

124.973.520

KVYK

211.934.015

390.961.652 448.037.953

UVYK

108.538.624

33.891.037

263.043.781

222.936.050 318.467.418
17.481.136 105.738.645

Ödenmiş Sermaye

240.000.000

25.000.000

21.645.000

25.000.000

77.911.250

Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar
Zararları

711.806

38.654.892

20.795.213

13.144.076

18.326.497

-393.280.718

0

-377.920.063 -61.436.145

Dönem Karı

-68.299.282

-89.101.427

-54.972.174

-50.972.688

-65.836.393

Özkaynaklar

-219.774.261

123.000.378 -15.513.236

-74.346.133

-46.658.313

-23.462.932

-21.472.010

-32.779.835

-208.159.232

Finansman Giderleri -20.691.931

-65.492.465
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2013 yılında ortalama 12.511.531 TL nakit v.b. (hazır değerler) bulundurulurken, menkul
kıymet yatırımı sadece Beşiktaş’ta mevcuttur. Beşiktaş ve Fenerbahçe harici stok
bulundurulmazken, ortalama stok tutarı 2.972.392 TL olmuştur. Sportif A.Ş.’lerin ortalama
dönen varlık tutarları 124.973.520 TL olurken, ticari alacak ortalaması 18.807.640 TL
düzeyinde gerçekleşmiştir. Ortalama 318.467.418 TL KVYK, 105.738.645 TL UVYK ve
toplam borç ortalamaları 424.206.063 TL’dir. Ödenmiş sermaye ortalamaları 77.911.250
TL, Kar yedekleri ortalaması 18.326.497 TL, Geçmiş yıllar zararları ortalama 208.159.232
TL ve dönem zararı ortalaması 65.836.393 TL’dir. Özkaynaklar Fenerbahçe hariç negatif
değerler alırken, ortalama özkaynak tutarı 46.658.313 TL’dir. Finansman giderleri
ortalama 32.779.835 TL olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 3. 2014 Yılı Finansal Tablo Kalemleri
2014
Hazır Değerler

4.090.022

21.649.988

12.906.086

1.097.065

Ortalama
9.935.790

Menkul Kıymetler

3.417

572.101

0

0

143.880

Stoklar

3.427.495

15.929.805

19.863.693

0

9.805.248

Ticari Alacaklar

7.812.612

27.028.575

121.628.025

22.794.027

44.815.810

Dönen Varlıklar Top. 25.108.832

95.593.332

305.503.208

25.843.332

113.012.176

KVYK

318.605.209

477.541.204

572.308.171

219.902.616

397.089.300

UVYK

150.097.582

255.990.679

356.742.244

107.588.150

217.604.664

Ödenmiş Sermaye

240.000.000

25.000.000

21.645.000

100.000.000

96.661.250

Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar
Zararları

894.241

38.654.892

21.099.418

13.144.076

18.448.157

Dönem Karı

-63.229.214

Özkaynaklar
Finansman Giderleri

BJKAS

FENER

GSRAY

TSPOR

-290.558.258
-461.762.738 -90.958.364

-497.103.095 -112.408.833

-104.030.351 -66.914.319
-364.056.139 -422.298.704 -105.082.401 -56.345.978 -236.945.806
-30.749.359 -101.195.520 -80.456.519 -18.713.827 -57.778.806
-80.835.207

-19.562.503

2014 yılında ortalama 9.935.790 TL nakit v.b. (hazır değerler) bulundurulurken, menkul
kıymet yatırımı Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta mevcuttur. Ortalama stok tutarı 9.805.248 TL
olmuştur. Sportif A.Ş.’lerin ortalama dönen varlık tutarları 113.012.176 TL olurken, ticari
alacak ortalaması 44.815.810 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ortalama 397.089.300 TL
KVYK, 217.604.664 TL UVYK ve toplam borç ortalamaları 614.693.964 TL’dir. Ödenmiş
sermaye ortalamaları 96.661.250 TL, Kar yedekleri ortalaması 18.448.157 TL, Geçmiş
yıllar zararları ortalama 290.558.258 TL ve dönem zararı ortalaması 65.836.393 TL’dir.
Özkaynaklar negatif değerler alırken, ortalama özkaynak tutarı 236.945.806 TL’dir.
Finansman giderleri ortalama 57.778.806 TL olarak gerçekleşmiştir.
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Tablo 4. 2015 Yılı Finansal Tablo Kalemleri
2015
Hazır Değerler

764.889

8.997.156

13.695.030

1.152.472

Ortalama
6.152.387

Menkul Kıymetler

5.312.085

0

0

0

1.328.021

Stoklar

10.875.934

14.077.524

18.433.740

0

10.846.800

Ticari Alacaklar

14.556.567

44.702.886

65.596.554

27.781.694

38.159.425

Dönen Varlıklar Top. 70.161.792

288.066.592

199.007.132

32.584.261

147.454.944

KVYK

337.730.968

600.543.477

682.222.666

294.321.679

478.704.698

UVYK

329.468.728

354.602.336

336.636.826

97.556.716

279.566.152

Ödenmiş Sermaye

240.000.000

28.280.000

21.645.000

100.000.000

97.481.250

Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar
Zararları

974.088

38.654.892

20.795.213

13.144.076

18.392.067

Dönem Karı

24.246.887

Özkaynaklar

-487.578.194 -403.931.262 -366.079.887 -169.669.134 -356.814.619
-71.710.785 -94.064.168 -111.325.446 -37.391.066 -78.622.866

Finansman Giderleri

BJKAS

FENER

GSRAY

TSPOR

-417.759.443
-597.220.357 -272.150.634 -585.227.598 -216.439.184
-40.852.296

25.839.679

-92.721.243

-20.871.743

2015 yılında ortalama 6.152.387 TL nakit v.b. (hazır değerler) bulundurulurken, menkul
kıymet yatırımı Beşiktaş’ta mevcuttur. Ortalama stok tutarı 10.846.800TL olmuştur.
Sportif A.Ş.’lerin ortalama dönen varlık tutarları 147.454.944 TL olurken, ticari alacak
ortalaması 38.159.425TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ortalama 478.704.698TL KVYK,
279.566.152TL UVYK ve toplam borç ortalamaları 758.270.850 TL’dir. Ödenmiş sermaye
ortalamaları 97.481.250 TL, Kar yedekleri ortalaması 18.392.067 TL, Geçmiş yıllar
zararları ortalama 417.759.443 TL ve dönem zararı ortalaması 20.871.743TL’dir.
Özkaynaklar negatif değerler alırken, ortalama özkaynak tutarı 356.814.619TL’dir.
Finansman giderleri ortalama 78.622.866 TL olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 5. 2016 Yılı Finansal Tablo Kalemleri
2016
Hazır Değerler

2.455.528

7.023.879

51.482.221

1.651.737

Ortalama
15.653.341

Menkul Kıymetler

24.617.338

0

0

1.165.783

6.445.780

Stoklar

17.479.353

18.124.024

19.933.530

0

13.884.227

Ticari Alacaklar

39.993.681

28.346.846

91.154.534

18.433.619

44.482.170

Dönen Varlıklar Top. 186.462.883

447.979.758

345.063.464

30.757.607

252.565.928

KVYK

581.976.325

630.926.617

553.889.834

288.359.250

513.788.007

UVYK

260.020.636

592.116.230

814.823.926

343.742.958

502.675.938

Ödenmiş Sermaye

240.000.000

28.280.000

21.645.000

100.000.000

97.481.250

Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar
Zararları

1.158.813

38.654.892

21.246.627

13.144.076

18.551.102

Dönem Karı

93.660.110

Özkaynaklar

-546.370.532 -562.187.998 -607.640.749 -288.108.927 -501.077.052
-95.154.825 -75.183.743 -136.091.717 -90.885.506 -99.328.948

Finansman Giderleri

BJKAS

FENER

GSRAY

TSPOR

-565.977.366
-729.384.412 -392.763.675 -805.600.319 -336.161.056
-75.183.743

-140.790.794 -36.978.188

-39.823.154
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2016 yılında ortalama 15.653.341 TL nakit v.b. (hazır değerler) bulundurulurken, menkul
kıymet yatırımı Trabzonspor ve Beşiktaş’ta mevcuttur. Ortalama stok tutarı 13.884.227 TL
olmuştur. Sportif A.Ş.’lerin ortalama dönen varlık tutarları 252.565.928TL olurken, ticari
alacak ortalaması 44.482.170 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ortalama 513.788.007 TL
KVYK, 502.675.938 TL UVYK ve toplam borç ortalamaları 1.016.463.945 TL’dir.
Ödenmiş sermaye ortalamaları 97.481.250 TL, Kar yedekleri ortalaması 18.551.102 TL,
Geçmiş yıllar zararları ortalama 565.977.366 TL ve dönem zararı ortalaması 39.823.154
TL’dir. Özkaynaklar negatif değerler alırken, ortalama özkaynak tutarı 501.077.052
TL’dir. Finansman giderleri ortalama 99.328.948 TL olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 6. 2017 Yılı Finansal Tablo Kalemleri
2017

BJKAS

Hazır Değerler

3.020.715

28.959.534

16.388.940

6.367.290

Ortalama
13.684.120

Menkul Kıymetler

11.662.942

0

0

939.542

3.150.621

Stoklar

9.492.736

17.931.291

16.656.081

0

11.020.027

Ticari Alacaklar

145.796.431

52.878.388

85.698.852

44.359.972

82.183.411

62.703.126

552.411.784

503.662.228

846.863.540

Dönen Varlıklar Top. 530.744.971

FENER

GSRAY

1.084.908.444 531.290.593
1.079.829.837

TSPOR

KVYK

1.031.945.848 772.016.248

UVYK

429.944.745

1.267.116.835 225.966.862

478.089.652

600.279.524

Ödenmiş Sermaye

240.000.000

28.280.000

540.000.000

100.000.000

227.070.000

Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar
Zararları

1.554.256

38.654.892

21.246.627

13.144.076

18.649.963

-760.413.360

-545.845.930

-1.088.137.307

-448.360.024

Dönem Karı

178.719.127

-108.504.232

-119.475.144

Özkaynaklar

-509.028.697

-839.710.922

-315.661.330

-168.548.934 -54.452.296
-580.883.520 -561.321.117

Finansman Giderleri

-224.297.682

-108.504.232

-159.572.678

-136.029.182 -157.100.944

-710.689.155

2017 yılında ortalama 13.684.120 TL nakit v.b. (hazır değerler) bulundurulurken, menkul
kıymet yatırımı Trabzonspor ve Beşiktaş’ta mevcuttur. Ortalama stok tutarı 11.020.027 TL
olmuştur. Sportif A.Ş.’lerin ortalama dönen varlık tutarları 552.411.784 TL olurken, ticari
alacak ortalaması 82.183.411 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ortalama 846.863.540 TL
KVYK, 600.279.524 TL UVYK ve toplam borç ortalamaları 1.447.143.064 TL’dir.
Ödenmiş sermaye ortalamaları 227.070.000 TL, Kar yedekleri ortalaması 18.649.963 TL,
Geçmiş yıllar zararları ortalama 710.689.155 TL ve dönem zararı ortalaması 54.452.296
TL’dir. Özkaynaklar negatif değerler alırken, ortalama özkaynak tutarı 561.321.117
TL’dir. Finansman giderleri ortalama 157.100.944 TL olarak gerçekleşmiştir.
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4. 2. 2013-2017 Likidite Oranları
Finansal tablo kalemlerinden yararlanılarak hesaplanan Likidite oranları Tablo 7’de yer
almaktadır.
Tablo 7. 2013-2017 Likidite Oranları
2013
BJKAS

FENER

GSRAY

TSPOR

Cari Oran

0.151

0.681

0.413

0.074

0.330

Asit-Test Oranı

0.14

0.657

0.413

0.074

0.321

Nakit Oran

0.053

0.072

0.024

0.001

0.0375

Stok Bağ. Oranı

80.194

38.665

0

Ortalama

0 29.71

2014
BJKAS

FENER

GSRAY

TSPOR

Cari Oran

0.079

0.2

0.534

0.118

0.233

Asit-Test Oranı

0.068

0.167

0.499

0.118

0.213

Nakit Oran

0.013

0.045

0.023

0.005

0.0215

Stok Bağ. Oranı

91.761

28.583

28.162

Ortalama

0 37.13

2015
BJKAS
Cari Oran
Asit-Test Oranı
Nakit Oran
Stok Bağ. Oranı

FENER

0.48
0.456
0.176
0.015
0.02
30.494 42.021
0.208

GSRAY

TSPOR

Ortalama

0.292

0.111

0.273

0.265

0.111

0.252

0.02

0.004

0.01475

36.267

0

27.2

2016
BJKAS

FENER

GSRAY

TSPOR

Ortalama

Cari Oran

0.32

0.71

0.623

0.107

0.440

Asit-Test Oranı

0.29

0.681

0.265

0.107

0.33575

Nakit Oran

0.04

0.011

0.02

0.006

0.01925

Stok Bağ. Oranı

31.476

34.424

25.204

0

22.76

BJKAS

FENER

GSRAY

2017
Cari Oran

0.514

1.405 0.492

Asit-Test Oranı

0.505

1.382

Nakit Oran

0.03

Stok Bağ. Oranı

107.162

TSPOR

Ortalama

0.124

0.634

0.477

0.124

0.622

0.038

0.015

0.013

0.024

41.439

63.849

0

53.11

Tabloda yer alan bilgilere göre sportif firmaların cari oran ortalaması 2013’de 0,330,
2014’de 0,233, 2015’de 0,273, 2016’da 0,440 ve 2017’de 0,634 olarak gerçekleşmiştir.
Durum şekil 1’de görülmektedir.
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Şekil 1. 2013-2017 Arası Cari Oran Ortalamaları
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
2013

2014

2015

2016

2017

Asit-test ortalamaları 2013’de 0,321, 2014’de 0,213, 2015’de 0,252, 2016’da 0,336 ve
2017’de 0,622 olarak gerçekleşmiştir. Asit-test oranları ortalaması şekil 2’de
görülmektedir.
Şekil 2. 2013-2017 Arası Asit-Test Oran Ortalamaları
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2013

2014

2015

2016

2017

Nakit oranları ortalamaları 2013’de 0,04, 2014’de 0,022, 2015’de 0,015, 2016’da 0,02 ve
2017’de 0,024 olarak gerçekleşmiştir. Nakit oranları ortalamasının durumu şekil 3’deki
gibidir.
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Şekil 3. 2013-2017 Arası Nakit Oran Ortalamaları
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
2013

2014

2015

2016

2017

Stok bağımlılık oranları ortalamaları 2013’de %29,71, 2014’de %37,13, 2015’de %27,2,
2016’da %22,76 ve 2017’de %53,11 olarak gerçekleşmiştir. Durum şekil 4’de
görülmektedir.
Şekil 4. 2013-2017 Arası Stok Bağımlılık Oranı Ortalamaları
60
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40
30
20
10
0
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5. Sonuç ve Değerlendirme
Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren sportif firmalar cari oranları üzerinden
değerlendirildiğinde, 2017 yılı Fenerbahçe Futbol A. Ş. hariç (1,405), hiçbir firmanın
dönen varlıkları ile kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayamadığı görülmektedir. Bu durum
firma yöneticilerinin üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Benzer biçimde asit-test
oranları da incelendiğinde, yine 2017 yılı Fenerbahçe Futbol A. Ş. hariç (1,382) stoklar
hariç dönen varlıkları ile kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayamamaktadırlar. Bu sonuç
stok bağımlılık oranlarının yüksekliği ile de doğrulanmaktadır. Örneğin, 2017 yılında
Beşiktaş Futbol Yatırımları A. Ş., KVYK’nı karşılayabilmek için %107,162 oranında
stoklarına bağımlı kalmaktadır. Bir başka ifade ile stoklarını bitirecek ve duran
varlıklarından yararlanacaktır. Nakit oranları olarak bakıldığında, firmalar nakit ve benzeri
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unsurları ile kısa vadeli yükümlülüklerinin %2 ile %5 arasında bir bölümünü
karşılayabilmektedirler (2013 yılı Fenerbahçe Futbol A. Ş. %7 hariç).
Firmaların özkaynakları yine 2013 yılı Fenerbahçe Futbol A. Ş. hariç (123.000.378 TL),
sürekli negatif değerler almaktadır. Yani bu firmalar faaliyetleri sonucunda kaynak
oluşturamamakta ve sermaye olarak dışarıdan kaynak sağlayamamaktadırlar. Bu durum
firmaların kısa ve uzun vadeli borçla çevrildiğini, yabancı kaynaklara bağımlı faaliyet
sürdürdüklerini göstermektedir.
Spor kulüpleri ve sportif A. Ş.’ler farklı yapılar olmalarına rağmen, organik bağları devam
etmektedir. Sermayelerinin neredeyse tamamı spor kulüplerine ait olan bu firmalar zaman
içinde spor kulüplerine gelir sağlayıcı ve kar eden firmalar olmak yerine, borçlarını
ödemek durumunda kaldıkları bir yük konumuna dönüşmüşlerdir.
Bu durum sürdürülebilir değildir. Mali açıdan ve finansal çerçevede spor kulüplerini de
zayıflatmaktadır. Durumun yasal bir çerçevede el alınması etkin ve verimli biçimde
faaliyet göstermeleri için zorlayıcı tedbirlerin alınması yakın bir zamanda kaçınılmaz
olacaktır.
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Üniversite Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyi, Problem Çözme Becerileri
ve Sürekli Öfke Düzeyi Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Bakımından
İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Temel Alper KARSLI152

Özet
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öfkelendikleri bir durumla karşılaştıklarında
öfke ile ilgili davranışları ne sıklıkla gösterdikleri ve kişilerarası öfke boyutunun ne şekilde
tepkiye dönüştüğünü araştırmaktadır. Bu çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 53’ü
kız 47’si erkek olmak üzere toplam 100 üniversite öğrencisi ile birlikte yürütülmüştür.
Çalışmada “Çok Boyutlu Öfke Ölçeği”, “Üstbilişsel Farkındalık Envanteri” ile “Problem
Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Denekler, ayrıca bir de sosyo-demografik veri formu
doldurmuşlardır. Verilerin analizi SPSS programı ile yapılmış ve verilerin analizinde Tek
Yönlü ANOVA kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kız ve erkek öğrenciler arasında
arasında denencelerimiz yönünde istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Üstbilişsel Farkındalık, Öfke, Problem Çözme Becerisi, Üniversite
öğrencileri
Abstract
The aim of this behaviors when faced with a state of anger, and how the interpersonal
anger dimension becomes a reaction. This study was carried out with a total of 100
university students, 53 of which were female and 47 were male. Used inventories in the
study are as follows: Metacognitive Awareness Scale, Multidimensional Anger Scale and
Problem Solving Inventory. Participants were also answered a sociodemographic question
form. Data were analyzed using SPSS software and one-way ANOVA was used for data
analysis. According to the results of the analysis, a statistically significant difference was
found between female and male students in accordance with our hyphothesis.
Keywords: Metacognitive Awareness, Agression, Problem Solving Ability, University
Students
Giriş
Literatüre bakıldığında, örneğin, Biaggio (1989: 23) öfkeyi, gerçek veya var sanılan bir
engellenme, tehdit veya haksızlık karşısında oluşan bilişlerle ilgili ve kişiyi rahatsız edici
uyarıcıları ortadan kaldırmaya yönelten, güçlü bir duygu olarak tanımlar. Öfkenin sağlıklı
ve işe yarar olabilmesi için inkar edilmemesi, bastırılmaması ve öncelikle kabul edilmesi,
tanınması ve kontrollü bir biçimde ifade edilebilmesi gerekir (Soykan, 2003:20)
Kontrolsüz öfke bazı durumlarda saldırganlığa neden olabilir. Günlük yaşantımızda da
birçok yerde, televizyonda veya gazetelerde saldırganlıkla ilgili olaylarla karşılaşırız.
Saldırganlığın görülme olasılığını etkileyen bazı etmenler geçmişte yaşadığımız
deneyimler, durumsal pekiştirici etkenler, sosyal değişkenler, saldırganlığa dair düşünce ve
algılar, çevresel faktörler gibi değişkenlerdir.
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Öte yandan cinsiyet faktörü de saldırganlık konusunda önemli bir unsur olarak
görülmektedir. Erkekler ve kadınlar arasındaki saldırganlık davranışının farklılıklarını
inceleyen tüm çalışmalar erkeklerin kadınlara oranla en azından fiziksel açıdan
saldırganlığa daha yatkın olduğunu göstermiştir. Bunun nedeninin hormonlar ve cinsel
rollerin öğretilmesi olduğu düşünülmüştür. Kişiler gelişim evresinde aynı cinsten ebeveyni
kendisine rol model olarak görür fakat bu evre yaşla birlikte belirli bir aşamaya varır
(Biller, 1993: 12; Maccoby ve Jacklin, 1980: 970). Saldırganlık kültürden kültüre de
farklılık gösterir. Mesela batı kültürlerinde erkek çocukları kız çocuklarından daha fazla
fiziksel saldırganlığı kullanırken, kız çocukları ise sözel saldırganlığı daha fazla kullandığı
vurgulanmaktadır (Maccoby ve Jacklin, 1980: 971).
Her ne kadar ilk bakışta bu yöndeki bulgulardan hareketle kadınların erkeklere göre daha
az saldırgan olduğu yönünde bir kanı oluşsa da bu yöndeki bir genel-geçer genelleme
isabetli olmayacaktır zira çalışmalar kadınların öfke duygusu ve bu duygunun dışa
yansıması olarak kabul edebileceğimiz saldırganlık davranışını daha dolaylı, sözel ya da
pasif-agresif bir tarzda, ifade ettiklerine dair literatürde çeşitli bulgular mevcuttur. Bu
bağlamda cinsiyetlerarası farklılaşma daha çok öfkenin dışavurum biçimi üzerinden ortaya
çıkmaktadır (Martin ve Watson, 1997: 292).
Var olan toplumlarda erkekler saldırgan ve atılgan olarak kızlar ise bunun tam tersi olarak
yetiştirilmektedir. Toplumsallaşma evresinde erkekler saldırgan ve rekabetçi karakteristik
özelliklerine kızlara oranla daha fazla düzeyde sahiptirler (Berenbaum, Martin ve Ruble,
2008: 648). Campbell ve Muncer (1994:238)’ün çalışmasına göre ise kadınlar çok stresli
durumlarda ve benlik kontrolü kaybı yaşarken saldırganlık davranışına yönelirken erkekler
çoğunlukla başkasının kontrolünü elde etmek özgüven sağlamak amacıyla saldırgan
davranışlar sergilerler. Yine bu araştırmacılara göre, kadınlar genelde dolaylı saldırganlık
gösterirler fakat erkekler genelde araçsal saldırganlık gösterirler. Buna ek olarak kadınlar
saldırganlık davranışından sonra kendilerini erkeklere kıyasla kendilerini daha çok suçlu
hissederler.
Bu anlamda, genel olarak, bakıldığında öfkenin ve öfke ifadesinin bir sonuç olarak
nitelenebilecek saldırganlıkla birlikte sosyal mecrada bir problem çözme aracı olarak
kullanıldığını görmekteyiz. Öte yandan bireyin üstesinden gelmesi gereken bir durumla
karşı karşıya kalması ve mevcut başetme stratejilerinin yetersiz kalması gibi durumlarda
veya engellenme halinde öfke duygusunun oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla bireyin
problem çözme kapasitesi ile öfke düzeyi arasında ters bir bağıntı olduğunu ileri sürmek
mümkün görünmektedir. Başka bir ifade ile herhangi bir mücadele durumunda çözüm
geliştirememek bağlamında çaresizlik veya umutsuzluk duygusu (Porsollt ve ark, 1978:
386), fizyolojik psikolojide “öğrenilmiş umutsuzluk” ya da orijinal haliyle “learned
despair” olarak adlandırılan durum, bireyde öfke doğurmaktadır ve kronik sosyal çatışma
ve de çözümsüzlüklerin oluşabileceği bireyin tam zamanlı olarak içinde bulunduğu okul
ortamı gibi toplumsal etkileşim mecralarında yine bireyin problem çözebilme kapasitesine
bağlı olarak bu öfkenin hem ifade tarzı hem de süreğenlik düzeyi bakımından
farklılaşacağı ifade edilebilir.
Diğer yandan ise problem çözme becerisi gibi sistematik ve/veya stratejik bir yaklaşım
bireyin üstbilişsel farkındalık düzeyi ile de yakından ilişkiliymiş gibi görünmektedir. Üstbiliş; bireyin nasıl öğrendiğine, ne zaman anlayıp, ne zaman anlamadığına ilişkin bir
farkındalığı, amaca ulaşmak için uygun bilginin nasıl kullanılabileceğine yönelik bilgiyi,
belli bir görevin bilişsel gereksinimleri için yargıda bulunma yeteneğini, hangi amaç için
hangi stratejilerin kullanılacağına dair gerekli olan bilgiyi, çalışma öncesi ve sonrası
bireyin gelişiminin değerlendirilmesi gibi unsurları içeren geniş bir kavram olarak ifade
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edilebilir. Bu bağlamda, bireyin kendi zihinsel ve emosyonel süreçlerini izlemesi ve
gerektiğinde gerekli düzeltmeleri yapabilmesi kapasitesi hem bireyin sahip olduğu mevcut
zihinsel ve fiziksel kaynaklar itibari ile en uygun çözüm yollarını zihninde inşa etmesi
anlamında hem de bu zihinsel ve fiziksel kaynak ya da imkanların yetersiz kalacağı olası
durumların önceden kestirilerek herhangi bir problematik durumla karşılaşmadan bu tip
durumlardan uzak durabilme olanağını da bireye sunmaktadır. Dolayısıyla, üstbilişsel
farkındalık düzeyinin bireyin hem problem çözme kapasitesi hem de buna bağlı olarak
sahip olduğu öfke düzeyi ve tarzı ile doğrudan bağıntılı olacağı düşünülebilir. Ayrıca,
üstbilişsel farkındalık kavramının işaret ettiği nöropsikolojik süreçlerin (yürütücü işlevler
olarak da ifade edilebilir) genetik ve epigenetik etmenler ile ilişkisi göz önünde
bulundurulduğunda bireyin sahip olduğu sosyodemoğrafik bazı özelliklerin de
(ebeveynlerin eğitim durumu gibi) belirleyici bir etmen olması güçlü bir olasılık gibi
görünmektedir. Nitekim, yürütücü işlevler; bilgiyi işleyebilmek için hangi faaliyetlerin
gerektiğini, işlemde yer alan öğelerin sistem kaynaklarını nasıl kullandığını belirler ve bilgi
işlem akışını kontrol ederler (Öktem, 2006: 14).
Sonuç olarak, bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık
düzeyleri, öfke düzeyleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi ebeveynlerinin
eğitim durumu bağlamında incelemektir. Denencelerimiz şu şekilde sıralanabilir: 1)Kız
öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeyi erkek öğrencilere göre daha yüksek olacaktır,
2)Sürekli öfke düzeyi bakımından erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha yüksek bir
skor sergileyeceklerdir, 3)Kız öğrencilerin problem çözme becerisi erkek öğrencilere göre
daha yüksek olacaktır, 4)Sınıf yükseldikçe cinsiyetten bağımsız olarak üstbilişsel
farkındalık düzeyinde artış meydana gelecektir, 5) Sınıf yükseldikçe cinsiyetten bağımsız
olarak problem çözme becerisinde artış meydana gelecektir, 6)Annenin eğitim durumu ile
üstbilişsel farkındalık, sürekli öfke düzeyi ve problem çözme kapasitesi arasında anlamlı
ilişki görülecektir, 7)Babanın eğitim düzeyi yalnızca sürekli öfke düzeyi üzerinde etki
gösterecektir.
YÖNTEM VE ARAÇLAR
Veri Toplama Araçları
Araştırmamızda Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen “Metacognitive
Awareness Inventory” (MAI) kullanılmıştır. Envanterin Türkiye’ye uyarlaması, Özsoy ve
ark. (2010) tarafından yapılmış ve Üstbilişsel Farkındalık Envanteri (ÜFE) olarak
adlandırılmıştır. Toplam 52 maddeden oluşan Üstbilişsel Farkındalık Envanteri (ÜFE),
Likert tipindedir. Envanterde yer alan maddelerin cevap seçenekleri, 5=Her zaman ile
1=Hiçbir zaman arasında düzenlenmiştir. Envanterdeki seçeneklere verilen puanlar 1 ile 5
arasında olduğundan, toplamda en düşük 52; en yüksek 260 puan alınabilmektedir.
Durumluluk ve Süreklilik Öfke Ölçeği: “Trait Anger and Anger Expression Scale”
Spielberger ve ark. (1983) tarafından geliştirilmiştir. Türkçeye uyarlaması Özer (1994)
tarafından yapılmıştır. 34 maddelik 4’lü Likert tipi bir ölçektir. Hiç (1 puan), Biraz (2
puan), Oldukça (3 puan) ve Tümüyle (4 puan) olarak değerlendirilir. İlk 10 madde sürekli
öfkeyi, sonraki 24 maddesi öfke ifade tarzlarını ölçmektedir. Sürekli öfke, kişinin kendini
öfke duygusu bağlamında genel olarak nasıl hissettiği ve hissettiği öfkenin şiddetini ifade
etmektedir. Bu alt ölçekten alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan 40’tır. Öfke
ifade tarzı ölçeği ise öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu ve öfke kontrolü olmak üzere üç
alt ölçekten oluşmaktadır. Öfke içe vurumu, öfke dışa vurumu ve öfke kontrolü alt
ölçeklerinden alınabilecek en düşük puan 8, en yüksek puan 32’dir. Ölçekteki ilk on
maddenin toplamı ile sürekli öfke alt ölçeği, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27 ve 31 no’lu
maddelerin toplamı ile öfke içe vurum alt ölçeği, 12, 17, 19, 22, 24, 29, 32 ve 33 no’lu
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maddelerin toplamı ile öfke dışa vurum alt ölçeği, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 30 ve 34 no’lu
maddelerin toplamı ile öfke kontrolü alt ölçeği puanları elde edilir. Sürekli öfke alt
ölçeğinden alınan yüksek puanlar öfke düzeyinin yüksekliğini, öfke kontrolü ölçeğinden
alınan yüksek puanlar öfkenin kontrol edilebildiğini, öfke dışa vurum ölçeğinden alınan
yüksek puanlar öfkenin kolayca ifade edilebiliyor olduğunu ve öfke iç vurum alt
ölçeğinden alınan yüksek puanlar ise öfkenin bastırılmış olduğunu göstermektedir (15).
Problem Çözme Envanteri (PÇE), Heppner ve Peterson (1982) tarafından gelişitirilmiştir.
Türkçeye uyarlaması Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından yapılmıştır. Envanter,
bireylerin kişisel ve günlük problemlere karşı tepki ile davranımı değerlendiren 35 madde
ve üç alt faktörden oluşmaktadır. Envanterin alt boyutları; problem çözme yeteneğine
güven, yaklaşma-kaçınma ve kişisel kontrol olarak isimlendirilmiştir. Problem çözme
yeteneğine güven, bireyin problem çözme becerisine olan güven duygusunu; yaklaşmakaçınma, karşılaşılan zor problemlerle başa çıkmaya isteğini ve kişisel kontrol ise bireyin
duruma hakim olduğu hissini ifade etmektedir.
Araştırma Evreni ve Verilerin Toplanması
Verilerimiz çeşitli üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerinde okumakta olan ve random
olarak seçilen 100 öğrenci üzerinden yüzyüze şekilde (53 kız, 47 erkek) toplanmış
bulunmaktadır. Üstbilişsel farkındalık yetişkinler için üstbilişsel beceriler ölçeği, sürekli
öfke düzeyi sürekli öfke envanteri ve problem çözme becerilerinin düzeyi ise problem
çözme becerileri envanteri ile değerlendirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, denekler anne ve
babalarının eğitim durumu, ailenin gelir durumu gibi bilgileri içeren bir sosyodemografik
veri formu ile mevcut çalışmaya gönüllü olarak katıldıklarına dair bir onam formu da
doldurmuş ve çalışma sonrasında talep ettikleri takdirde çalışma hakkında
bilgilendirilmişlerdir. Sonuçların istatistik analizi SPSS 23.0 sürümü ile yapılmıştır.

N
Kız

Ortalam
a
176,9434

Std.Sapm
a
20.2953

166,4255

23.7621

53
Erkek

T
2,387

P
0,019*

47

Bulgular
Öncelikli olarak üstbilişsel beceriler, sürekli öfke düzeyi ve problem çözme becerileri
arasındaki cinsiyete dayalı olası anlamlı farklılıkları saptamak için kız ve erkek
öğrencilerin ilgili ölçeklerden aldıkları puanların dağılımının homojinitesi Levene’s testi
kullanılarak değerlerlendirilmiş ve varyansın homojen çıkması neticesinde sonraki adımda
t testi kullanılarak karşılaştırılmışlardır.
Tablo-1 Kız ve erkek öğrencilerin üstbilişsel becerilerin karşılaştırılması

Tablo-1’de kız ve erkek öğrencilerin üstbilişsel becerilerinin t testi ile yapılan
karşılaştırılması görünmektedir. Buna göre kız öğrencilerin üstbilişsel beceri düzeyi erkek
öğrencilere kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir (t=2,387, p<0,05).

157
Tablo-2 Kız ve erkek öğrencilerin problem çözme becerilerinin karşılaştırılması
N

Ortalama

Kız

53

114,4906

Std.
Sapma
15,1525

Erkek

47

110,3191

15,6331

T

p

1,354

0,179

Tablo-2’de ise kız ve erkek öğrencilerin problem çözme becerilerinin t testi ile yapılan
karşılaştırılması yer almaktadır. T-testi sonuçları problem çözme becerileri bakımından kız
ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığına işaret
etmektedir. Yine de, istatistiksel bir anlamlılık arz etmese de, kız öğrencilerin problem
çözme becerilerinin erkeklere göre bir miktar daha yüksek olduğu görülmektedir (t=1,354,
p>0,05).
Tablo-3 Kız ve erkek öğrencilerin sürekli öfke düzeylerinin karşılaştırılması
N
Kız

53

Ortalam
a
20,6415

Erkek

47

30,4894

Std.
Sapma
3,5360
3,7409

T

p

-13,5270

0,000*

Tablo-3’de kız ve erkek öğrencilerin sürekli öfke düzeyi bakımından karşılaştırılmaları yer
almaktadır. Buna göre erkek öğrenciler sürekli öfke düzeyleri bakımından kız öğrencilere
göre istatistiksel olarak daha yüksek bir skor sergilemiş bulunmaktalar (t=-13,5270,
p<0,000).
İstatistiksel analizimizin ikinci aşamasında ise kız ve erkek öğrencilerin üstbilişsel beceri
düzeyleri, problem çözme becerileri ile sürekli öfke düzeyleri tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) kullanılarak sınıflararası olarak karşılaştırılmış ve anlamlılık yakalandığında ise
post-hoc analizler için, denek sayısının kısıtlılığı göz önünde bulundurularak, LSD testi
tatbik edilmiş bulunmaktadır.
Tablo-4 Kız ve erkek öğrencilerin üstbilişsel beceri düzeylerinin sınıflararası olarak
toplam biçimde tek yönlü ANOVA testi ile karşılaştırılması
Varyans
Kaynağı
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf

Gruplar arası
Grup içi

KT

Sd

KO

21741,492

3

7247,164

51131,258

96

532,617

f

p

13,607

0,000

Tablo-4’de kız ve erkek öğrencilerin üstbilişsel becerilerinin sınıflararası olası gelişimi tek
yönlü ANOVA ile test edilerek sınıflararası düzeyde üstbilişsel beceriler bakımından
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılaşma olduğu görülmüştür (F=13,607,
p<0,000). Bu yönde anlamlı bir farklılaşmanın ortaya çıkması üzerine post-hoc analiz
amacıyla LSD testi uygulanmıştır, LSD testinin sonuçları tablo-5’de sunulmuş
bulunmaktadır
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Tablo-5 Sınıflarası post-hoc karşılaştırmaya dair LSD testi bulguları

1.sınıf

Sınıf
değişkenleri
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf

Ortalamalar
farkı
8,78690
35,22457*
32,85897*

Std.Hata

P

5,90596
6,13730
10,45250

0,140
0,000
0,002

2.sınıf

1.sınıf
3.sınıf
4.sınıf

-8,78690
26,43766*
24,07207*

5,90596
5,61928
10,15700

0,140
0,000
0,020

3.sınıf

1.sınıf
2.sınıf
4.sınıf

-35,22457*
-26,43766*
-2,36559

6,13730
5,61928
10,29324

0,000
0,000
0,819

4.sınıf

1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf

-32,85897*
-24,07207*
2,36559

10,45250
10,15700
10,29324

0,002
0,020
0,819

Tablo-5’te sunulmuş olan LSD testi sonuçları 1.sınıftan itibaren 4.sınıfa kadar hem kız
hem de erkek öğrencilerin üstbilişsel beceriler bakımından karşılaştırmalı olarak
değerlendirildiğinde progresif bir ilerleme kaydettiğine işaret etmektedir. Daha sonraki
adımda ise sürekli öfke düzeyleri ve problem çözme becerileri için de tek yönlü ANOVA
testi kullanılarak karşılaştırmalar yapılmış durumdadır, tablo-6 ve tablo-7’de bu
karşılaştırmaların sonuçları yer almaktadır.
Tablo-6 Sürekli öfke düzeyi bakımından kız ve erkek öğrencilerin sınıflararası olarak toplam
biçimde tek yönlü ANOVA testi ile karşılaştırılması
Varyans
Kaynağı
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf

Gruplar arası
Grup içi

KT
1186,556
27963,484

S
d
3
96

KO

f

p

1,358

0,260

395,519
291,286

Tablo-6’da sunulmuş olan tek yönlü ANOVA testi sonuçları sürekli öfke düzeyleri
bakımından sınıflararası olarak karşılaştırılma yapıldığında, üstbilişsel becerilerdeki gibi,
anlamlı bir farklılaşma olmadığına işaret etmektedir (F=1,358, p>0,05).
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Tablo-7 Problem çözme becerileri bakımından kız ve erkek öğrencilerin sınıflararası olarak
toplam biçimde tek yönlü ANOVA testi ile karşılaştırılması
Varyans Kaynağı
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf

KT

Sd

1333,730

Gruplar arası

3

22281,180

Grup içi

96

KO

f

p

444,577
232,096

1,915

0,132

Tablo-7’de gösterilen sonuçlar ise problem çözme becerileri bakımından da sınıflararası
olarak bir karşılaştırma yapılığında, sürekli öfke düzeyine benzer biçimde, istatistiksel
olarak anlamlı bir ayrışmanın mevcut bulunmadığını göstermektedir (F=1,915, p>0,05).
Üçüncü aşamada ise kız ve erkek öğrenciler üstbilişsel beceriler, sürekli öfke ve problem
çözme becerileri bakımından anne ve babalarının eğitim düzeyleri bakımından tek yönlü
ANOVA testi kullanılarak ayrı ayrı biçimde karşılaştırılmışlardır. Tek yönlü ANOVA
testinde yakalanan anlamlılıklar post-hoc analiz amacıyla LSD testi ile değerlendirilmiş
bulunmaktadır.
Talo-8 Anne eğitim düzeyi ile üstbilişsel beceriler arasındaki ilişkinin
tek yönlü ANOVA testi ile değerlendirilmesi
Varyans
Kaynağı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

Gruplar arası

KT

Sd

22572,223

Grup içi

3

7728,527

96

KO

f

p

93,460

0,000

7524,074
80,505

Tablo-8’de gösterilen sonuçlar anne eğitim düzeyi ile üstbilişsel beceriler arasında anlamlı
bir ilişki olduğunu göstermektedir (F=93,460, p<0,001). Post-hoc analiz sonuçları tablo9’da sunulmuştur.
Tablo-9 Anne eğitim düzeyi ve üstbilişsel beceriler arasındaki ilişkiye
dair post-hoc analiz sonuçları
Sınıf değişkenleri
İlkokul

Ortaokul

Lise

Üniversite

Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise

Ortalamalar
farkı
-2,07843

Std.Hata
2,24752
2,45722

*

3,06469
2,39211

*

3,01274

-30,79167

*

-35,16667
--28,71324*
-33,08824

*

2,45722

*

28,71324
-4,37500
35,16667*

2,39211

35,16667*

3,06469

33,08824*

3,01274

4,37500

3,17225

30,79167

3,17225
3,06469

p
0,357
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,171
0,000
0,000
0,000
0,171

Tablo-9’da gösterilen post-hoc analiz sonuçları anneleri lise ve üniversite mezunu olan
öğrencilerin anneleri ilkokul ve ortaokul mezunu olan öğrencilere kıyasla üstbilişsel
beceriler bakımından, cinsiyetten bağımsız olarak, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
daha yüksek bir performans sergilediklerine işaret etmektedir. Öte yandan, sonuçlarımız

160

öfke düzeyi bakımından da annelerin eğitim seviyesinin benzer bir etkiye sahip olduğuna
işaret etmektedir (F=4,152, p<0,05), anne eğitim seviyesine dair tek yönlü ANOVA testi
sonuçları tablo-10’da, post-hoc analiz sonuçları ise tablo 11’de sunulmuştur.
Tablo-10 Anne eğitim düzeyi ve sürekli öfke düzeyi arasındaki ilişkinin
tek yönlü ANOVA testi ile karşılaştırılması
Varyans Kaynağı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

KT

Sd

KO

Gruplar arası

3347,838

3

1115,946

Grup içi

25802,202

96

268,773

f

p

4,152

0,008

Tablo-11 Anne eğitim düzeyi ve sürekli öfke düzeyi arasındaki ilişkiye
dair post-hoc analiz sonuçları

İlkokul

Sınıf
değişkenleri
Ortaokul
Lise
Üniversite

Ortalamalar
farkı
-2,05490
6,11667
15,86667*

Std.Hata

p

4,10660
4,48976
5,59972

,618
,176
,006

Ortaokul

İlkokul
Lise
Üniversite

2,05490
8,17157
17,92157*

4,10660
4,37081
5,50480

,618
,065
,002

Lise

İlkokul
Ortaokul
Üniversite

-6,11667
-8,17157
9,75000

4,48976
4,37081
5,79626

,176
,065
,096

-15,86667*
-17,92157*
-9,75000

5,59972
5,50480
5,79626

,006
,002
,096

Üniversite

İlkokul
Ortaokul
Lise

Tablo-11’de sunulan öğrencilerin anne eğitim seviyesi ve sürekli öfke düzeyine ilişkin
post-hoca analizi tablo-10’dakine benzer bir ilişki yapısına işaret etmektedir. Öte yandan
tablo-12’de sunulmuş olan anne eğitim seviyesi ve problem çözme becerisi arasındaki
ilişkiye dair tek yönlü ANOVA testi sonuçları ise genel olarak yüksek bir anlamlılığa işaret
etmekle beraber (F=91,658, p<0,001) tablo-13’de sunulmuş olan post-hoc analiz sonuçları
yalnızca üniversite mezunu annelerin çocukları olan öğrencilerin diğerlerinden istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde ayrıştığına işaret etmektedir.
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Tablo-12 Anne eğitim düzeyi ve sürekli öfke düzeyi arasındaki ilişkinin
tek yönlü ANOVA testi ile karşılaştırılması
Varyans Kaynağı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

KT

Sd

Gruplar arası

22418,670

3

Grup içi

7826,890

96

KO

f

p

7472,890
91,658

0,000

81,530

Tablo-13 Anne eğitim düzeyi ve sürekli öfke düzeyi arasındaki ilişkiye
dair post-hoc analiz sonuçları
Sınıf
değişkenleri
Ortaokul
Lise
Üniversite

2,87024
3,75502
6,72843*

3,24422
3,04256
3,32546

,377
,218
,044

Ortaokul

İlkokul
Lise
Üniversite

-2,87024
,88478
3,85819

3,24422
3,10163
3,37959

,377
,776
,255

Lise

İlkokul
Ortaokul
Üniversite

-3,75502
-,88478
2,97341

3,04256
3,10163
3,18651

,218
,776
,352

Üniversite

İlkokul
Ortaokul
Lise

-6,72843*
-3,85819
-2,97341

3,32546
3,37959
3,18651

,044
,255
,352

İlkokul

Ortalamalar farkı

Std.Hata

p

Babaların eğitim seviyesi ile öğrencilerin üstbilişsel becerileri arasındaki ilişkiye dair
olarak yapılan tek yönlü ANOVA sonuçları ise babaların eğitim seviyesi ile öğrencilerin
üstbilişsel beceri düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu
göstermektedir (F=3,062, p<0,05), sonuçlar tablo-14’de sunulmaktadır.
Tablo-14 Baba eğitim seviyesi ve üstbilişsel beceri düzeyi arasındaki ilişkinin tek yönlü
ANOVA testi ile karşılaştırılması

Varyans
Kaynağı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

KT

Sd

KO

Gruplar arası

7809,179

3

2603,060

Grup içi

81609,331

96

850,097

F

p

3,062

0,032
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Tablo-15 Baba eğitim seviyesi ve sürekli öfke düzeyi arasındaki ilişkiye dair post-hoc analiz
sonuçları

İlkokul

Sınıf
değişkenleri
Ortaokul
Lise
Üniversite

Ortalamalar
farkı
-4,58333
-18,34091*
-22,22917*

Std.Hata

P

8,17960
7,82184
9,41020

,577
,021
,020

Ortaokul

İlkokul
Lise
Üniversite

4,58333
-13,75758
-17,64583

8,17960
7,56608
9,19870

,577
,072
,058

Lise

İlkokul
Ortaokul
Üniversite

18,34091*
13,75758
-3,88826

7,82184
7,56608
8,88209

,021
,072
,663

İlkokul
Ortaokul
Lise

22,22917*
17,64583
3,88826

9,41020
9,19870
8,88209

,020
,058
,663

Üniversite

Tablo-15’de sunulan baba eğitim seviyesi ile öğrencilerin üstbilişsel becerileri arasındaki
ilişkiye dair sonuçlar, anne eğitim seviyesi ile ilgili sonuçlardan farklı olarak, yalnızca
baba eğitim seviyesinin ilkokul düzeyinde olan öğrencilerin üstbilişsel beceriler
bakımından diğer eğitim seviyelerindekilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
düşük bir performans sergilediklerine işaret etmektedir. Öte yandan, tablo-16’da
gösterildiği üzere, baba eğitim seviyesi ile öğrencilerin sürekli öfke düzeyi arasında
anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (F=13,607, p>0,05).
Tablo-16 Baba eğitim düzeyi ve sürekli öfke düzeyi arasındaki ilişkinin
tek yönlü ANOVA testi ile karşılaştırılması
Varyans
Kaynağı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

Gruplar arası
Grup içi

KT

Sd

968,777

3

322,926

96

293,555

51131,258

KO

f

p

13,607

0,353

Öğrencilerin baba eğitim seviyesi ile problem çözme kapasiteleri arasında ise tek yönlü
ANOVA neticesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur (F=4,773,
p<0,05), ilgili sonuçlar tablo-17’de sunulmaktadır. Post-hoc analiz sonuçları ise tablo18’de sunulmaktadır.
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Tablo-17 Baba eğitim düzeyi ve sürekli öfke düzeyi arasındaki ilişkinin
tek yönlü ANOVA testi ile karşılaştırılması
Varyans Kaynağı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

KT

Sd

KO

Gruplar arası

3933,202

3

1311,067

Grup içi

26367,548

96

274,662

f

p

4,773

0,004

Tablo-18 Baba eğitim seviyesi ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiye
dair post-hoc analiz sonuçları

İlkokul

Ortaokul

Lise

Üniversite

Sınıf
değişkenleri
Ortaokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Lise
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Üniversite
İlkokul
Ortaokul
Lise

Ortalamalar
farkı
-2,64352
-8,24621
-18,79167*
2,64352
-5,60269
-16,14815*
8,24621
5,60269
-10,54545*
18,79167*
16,14815*
10,54545*

Std.Hata
4,64940
4,44605
5,34889
4,64940
4,30067
5,22867
4,44605
4,30067
5,04871
5,34889
5,22867
5,04871

p
,571
,067
,001
,571
,196
,003
,067
,196
,039
,001
,003
,039

Tablo-18’de sunulan babanın eğitim seviyesi ile problem çözme becerileri arasındaki
ilişkiye dair post-hoc analiz sonuçları, üstbilişsel becerilerde olduğu gibi, babaları
üniversite mezunu olan öğrencilerin problem çözme becerileri bakımından diğer eğitim
seviyelerindekilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek bir skor sergilediklerine işaret
etmektedir. Bulgularımız, özetle, çalışmamızda ele alınan ana parametrelerin hem cinsiyet,
hem sınıf ve hem de anne ve babanın eğitim seviyesi ile büyük oranda ilişkili olduğunu
göstermektedir. Elde ettiğimiz bu yöndeki bulgular tartışma kısmında, giriş bölümünde
belirtmiş olduğumuz denenceler bağlamında, ele alınarak etraflıca değerlendirilecektir.
Tartışma
Bulgularımız, genel olarak, çalışmamızın başında belirtmiş olduğumuz denenceleri
destekleyen bir yapı ortaya koymakla birlikte yeni ve spesifik olarak ele alınması gerekli
çeşitli bazı noktalara da işaret etmektedir. Bu noktalar denencelerimiz ışığında sırayla ele
alınacaktır. Öncelikle, ilk denence olarak, kız öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeyi
erkek öğrencilere göre daha yüksek olacaktır yönündeki postulamız bulgularımız
bağlamında desteklenmektedir. Literatüre baktığımızda bu bulgunun ana hatları ile literatür
bulguları ile uyumlu olduğu söylenebilir; kız öğrenciler üstbilişsel beceriler bakımından
erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek bir performans sergilemekle birlikte bu durumun
altında yatan etmenlerin spesifik olarak ele alınması gerekmektedir. Bu yöndeki bulguların
altında yatan bir neden olarak kadın ve erkekler arasındaki nöropsikolojik olgunlaşma hızı
arasındaki farklılıklar öne sürülebilir, zira kızlar özellikle sosyalleşme düzeylerinin erken

164

yaşlardan itibaren erkeklere göre daha yüksek olması bağlamında bilişsel gelişim sürecinde
erkeklere göre, her ne kadar ergenlikten itibaren gelişim sürecinde erkek beyninde daha
fazla gri alan olsa bile, işlevsel gelişim bakımından daha hızlı bir ilerleme kaydetmekte
gibi görünmekteler (Blakemore ve Choudry, 2006:307). Nitekim, çalışmamızda, cinsiyet
faktöründen bağımsız olarak, sınıf üzerinden karşılaştırma yapıldığında sınıf yükseldikçe
üstbilişsel beceri anlamında da artış olduğu yönünde bir bulgu elde edilmiş
bulunulmaktadır. Literatürde yaş ile üstbilişel farkındalık ve beceriler arasındaki ilişkiyi
ortaya koyan bulgular mevcuttur (Justice ve Dornan, 2001: 245; Souchay ve Isingringi,
2004:94) Öte yandan cinsiyet, sınıf ve üstbilişsel becerilerdeki artış arasındaki etkileşimin
spesifik olarak değerlendirilmemiş olması mevcut çalışmanın bir kısıtlılığı olarak
nitelenebilir. Bu noktanın aydınlatılabilmesi adına boylamsal ve/veya kesitsel çalışmaların
yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, başka bir etmen olarak, kız öğrencilerin bilişsel
gelişimi destekleyecek, kitap okumak gibi, faaliyetlere erkeklere kıyasla daha yatkın
olması da üstbilişsel becerilerindeki artışı destekleyen bir etmen olarak değerlendirilebilir.
Diğer bir denencemiz olan cinsiyetler arası sürekli öfke düzeyinde farklılaşma meydana
geleceği ve erkek öğrencilerin sürekli öfke düzeylerinin kız öğrencilere göre daha yüksek
olacağı yönündeki denencemiz de bulgularımız ışığında desteklenmiş bulunmaktadır. Bu
bulgu da literatürdeki bulgularla tutarlı durumdadır, ve fakat bu nokta da altında yatan
etmenler bakımından değerlendirilmek durumundadır; erkeklerin öfke duyması ve açık
biçimde sergilemesi toplumsal açıdan ele alındığında kadınlara göre daha kabul edilebilir
bir davranış gibi değerlendirilmektedir (Card ve ark., 2008: 1207; Martin ve Watson,
1997:291; Björkqvist, 2018:20). Dolayısıyla bu bağlamda hem kadınların öfke düzeylerini
ifade ederken daha çekimser davranmış olacağı düşünülebilir hem de öfke ifade tarzındaki
cinsiyetlerarası farklılıklar bakımından değerlendirildiğinde kadınların erkeklere kıyasla
daha dolaylı, pasif-agresif tipte, bir öfke ifadesi tarzına sahip oldukları söylenebilir (Card
ve ark., 2008: 1207; Björkqvist, 2018: 20; Campbell ve Muncer, 1994: 231; Biaggio, 1989:
25). Nitekim kendi çalışmamızda da kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bir pasif-agresif öfke ifade tarzı sergiledikleri
yönünde bir bulgu elde edilmiştir. Ayrıca, erkeklerdeki testesteron hormonu düzeyinin
ortalamaya vurulduğunda kadınlardan çok daha yüksek olduğu ve özellikle de ergenlik
döneminde testesteron düzeyinin daha da yüksek olduğu düşünüldüğünde sürekli öfke
düzeyi bakımından çalışmamızda elde edilen cinsiyetlerarası farklılık endokrinel bağlamda
da bir zemin kazanmaktadır (Maccoby ve Jackson, 1981: 965). Bu bağlamda
değerlendirildiğinde saldırganlığı cinsiyetlerarası sistematik farklılık oluşacak şekilde
etkileyen bir etmen olarak androjen hormonlarının karşımıza ifade edilebilir.
Üstbilişsel beceriler anlamında daha yüksek performans sergiliyor olmaları ışığında kız
öğrencilerin problem çözme becerilerinin erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek olacağı
yönündeki denencemizin ise bulgularımız neticesinde desteklenmediği görülmektedir. Bu
yönde literatürdeki bulgular farklı sonuçlar ortaya koymaktadır zira literatür bulguları
ışığında ele aldığımızda yüksek düzeydeki üstbilişsel becerilerin problem çözme
becerilerine hem destek hem de duruma bağlı olarak köstek olma yönünde etki edebileceği
görülmektedir; üstbilişsel süreçlerin “aşırı faaliyeti” yeni durumlara uyum sağlama ya da
başka bir ifade ile bilişsel esneklik kapasitesini olumsuz yönde etkilemekte ve dolayısıyla
da çeşitli problematik durumlarda çözüm geliştirme performansı üzerinde ketleyici bir etki
gösterebilmektedir (Sica ve ark., 2007: 259). Kendi bulgularımızın da bu olgu ışığında
değerlendirilebileceği kanaatindeyiz; erkek öğrencilerin üstbilişsel işlevler bağlamındaki
daha düşük performansı problem çözme becerisi bağlamında, karar verme hızını arttırarak,
yukarıda ele alınan hususlar bağlamında, kız öğrenciler ile aralarındaki farkı kapatıcı bir
etmen olarak rol oynuyor olabilir.
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Anne ve babanın eğitim seviyelerinin üstbilişsel beceriler, öfke düzeyi ve problem çözme
becerisi üstündeki etkisine yönelik denencelerimiz ise bulgularımız ışığında annenin eğitim
seviyesinin etkisi bağlamında desteklenmiş, babanın eğitim seviyesinin etkisi bağlamında
ise desteklenmemiştir. Literatüre bakıldığında annenin özellikle ebeveynlik tutumlarının
üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile yakından ilişkili olduğunu gösteren (Karakelle ve
Şentürk, 2006: 48) çeşitli çalışmalar mevcuttur. Mevcut çalışmada ise bulgular bu yönde
bir ilişkiyi ortaya koymaktadır; annenin ebeveyn tutumu değil fakat eğitim seviyesinin
yalnızca üstbilişsel beceriler değil fakat aynı zamanda sürekli öfke düzeyi ve problem
çözme becerileri bakımından da önemli bir etmen olduğu görülmektedir. Bu yöndeki bir
etkinin hem genetik hem de epigenetik süreçler ve hem de her ikisi üzerinden ilerliyor
olması olasıdır, başka bir ifade ile anne zaten sahip olduğu bilişsel potansiyel neticesinde
gerekli genetik imkanı çocuğuna aktarmaktadır veya bununla birlikte, aldığı eğitim
sayesinde çocuğunun da söz konusu beceriler anlamında hızla yol katedeceği çevresel
koşulları tesis edebilmektedir. Özellikle oluşturulan çevresel koşullar bağlamında ele
alındığında, Vygotsky’nin terminolojisi ile, söz konusu koşullara haiz annenin çocuk için
doğru bir iskele kurduğu (Neizel ve Stright, 2003:148) bulgularımız ışığında ifade
edilebilir.
Babanın eğitim seviyesinin de üstbilişsel beceriler ve problem çözme kapasitesi anlamında
benzer bir etki gösterdiği bulgularımız ışığında görülmektedir. Nitekim çalışmamız bu
etkiyi literatürde net bir şekilde gösteren ilk çalışma gibi görünmektedir. Çalışmamızda
babanın eğitim durumu ebeveynlerin eğitim düzeyi biçiminde annenin eğitim düzeyi ile
harmanlanmadan bağımsız bir değişken olarak ele alınmış ve babanın eğitim seviyesi
arttıkça hem üstbilişsel hem de problem çözme becerileri anlamında destekleyici bir rol
oynadığı gösterilmiştir. Sürekli öfke düzeyi bakımından ise, annenin eğitim seviyesinin
etkilerinden farklı olarak, bu yönde anlamlı bir etki görülmemiştir. Bu durum sürekli öfke
düzeylerinin cinsiyetlerarası farklılaşması ile ilgili olarak yaptığımız açıklama bağlamında
değerlendirilebilir; toplumsal olarak erkek, hangi eğitim veya sosyal düzeyde olursa olsun,
öfkesini aynı konumdaki bir kadına göre daha rahat ve toplumsal olarak kabul edilebilir
biçimde ifade edebilmektedir, dolayısıyla annenin eğitim seviyesi arttıkça çocuklarının
öfke yaşantısı veya ifade tarzı üzerinde baskılayıcı bir etki gösteriyor olabilir. Bu durum
ebeveynin eğitim durumu, cinsiyeti ve çocuğun cinsiyeti arasındaki etkileşim üzerinden
değerlendirilerek netleştirilmelidir. Nitekim kendi çalışmamızda bu yönde bir etkileşime
bakılmaması çalışmamızın bir kısıtlılığı olarak da değerlendirilebilir. İlerideki çalışmalarda
bu nokta spesifik olarak ele alınmalıdır. Diğer taraftan çocuğun, genel manada, bilişsel
işlevler bakımından gelişiminde annenin olduğu kadar babanın da doğru ve sağlam bir
“iskele kurulmasında” son derece önemli bir rol oynadığına işaret etmek bakımından
bulgularımız önem taşımaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Çalışmamızın sonuçları üniversite öğrencilerinde üstbilişsel beceriler ile problem çözme
becerileri ve sürekli öfke arasındaki ilişkinin cinsiyet ve ebeveynlerin eğitim durumu ile
ilişkisini net biçimde ortaya koymaktadır. Özellikle de babanın eğitim düzeyinin,
beklenilenin aksine bir biçimde, öfke düzeyi değil fakat üstbilişsel beceriler ve problem
çözme becerileri bakımından anlamlı düzeydeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda
mevcut çalışmadan elde edilen bulguların önemi ve literatüre katkısı daha belirgin hale
gelmektedir. Öte yandan anne ve babanın eğitim düzeylerinin birarada ele alındığında,
cinsiyet faktörü üzerinden de değerlendirilerek, çalışmamızda ele alınmış olan parametreler
üzerindeki yordayıcı etkileri ayrıca incelenmelidir. Yine de çalışmamız ergenlik ve gençlik
döneminde, üniversite yaşamı gibi yeni ve problematik olabilecek ortamlara, en iyi şekilde
adaptasyonu sağlayacak bilişsel işlevlerinin gelişiminin anne ve babanın her ikisinin de
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(özellikle de babanın sanıldığından daha fazla) sağlam bir iskele kurabilme anlamındaki
potansiyeline bağlı olduğunu göstermesi açısından önemli bulgular sunmuş bulunmaktadır.
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Türkiye ve Bulgaristan’ın Taşımacılık Sektörünün Finansmanında Bankaların
Rolünün Karşılaştırılması
Öğr. Gör. Meliha ÇETİN153
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Özet
Bankacılık sektörünün tasarruf sahipleriyle yatırımcılar arasındaki aracılık işlevini etkin bir
şekilde gerçekleştirebilmesi uzun dönemli sürdürülebilir bir büyümenin sağlanmasında
kritik önem taşımaktadır. Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörü ödeme sıkıntılarının
yanı sıra düşük döviz kuru politikası sebebiyle gelir kaybına da uğramaktadır. Lojistik
sektörü finansman sıkıntısını aşmada finans kuruluşlarını yanında bulunmamaktadır. Bu
çalışmada taşımacılık açısından jeopolitik öneme sahip iki ülkenin taşımacılık sektörünün
bankalar tarafından finansmanının ne kadar sağlandığı araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bulgaristan, banka, lojistik, taşımacılık
Comparison of The Role of Transport Sector Banks in Financing Turkey and
Bulgaria
Abstract
Financial sector is the major channel to mobilize savings foram savers to investros. A well
functioning financial sector positively affects the economic development. International
transprot and logistics sector, as well as difficulties in paying the income loss due to
Exchange rate policy to favor low. Addition to financing problems in the logistics sector is
unable to overcome the financial institutions. In this study, the geopolitical importance of
transport in terms of how much funding is provided by the banks for the transport sector in
both countries were investigated.
Key words: Turkey, Bulgari, Bank, logistic, transport
1.GİRİŞ
Ulaştırma sektöründeki yatırımlar, özel yatırım getirisini artırarak büyümeyi artırmaktadır.
Mikroekonomik düzeyde, ulaştırma hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaynak maliyetlerinin
azaltılmasına katkıda bulunarak üretim maliyetlerini düşürmekte, farklı pazarlara erişimi
arttırmakta ve ülke ekonomisinin gelişimini dolaylı olarak desteklemektedir. Ulusal
ekonominin refahı ve Avrupa Birliği içindeki insan ve malların serbest dolaşımı için
hareketlilik son derece önemlidir. Son yıllarda navlun ve yolcu taşımacılığının hacmi
arttıkça çevre kirliliği ve ulaşım kazalarının sayısı da artmıştır. Ülkelerdeki ulaştırma
politikasının amacı, farklı ulaşım biçimlerinin yanı sıra enerji verimliliği ve ekolojilerinin
sürdürülebilir gelişimini de sağlamaktır.
2.1.TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ
Osmanlı döneminde Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıkları tarafından sarraflık ve bankerlik
şeklinde ortaya çıkan bankacılık faaliyetleri Tanzimatın ilanı sonrasında hız kazanmıştır.
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Cumhuriyetin ilanı sonrası başlayan millileşme akımı ile zaman içerisinde Türk Bankacılık
Sektörü gelişmiştir(Sümer, 2016: 485-508).
Türk finans sektörünün aktif büyüklüğü 2017 yılı sonu itibarıyla 3,8 trilyon TL (yaklaşık 1
trilyon ABD doları) düzeyine ulaşmıştır. GSYH’nin da yaklaşık olarak 1,2 katına ulaşan
finansal sektör toplam aktifleri incelendiğinde, Türk bankacılık sektörünün finansal sistem
içerisindeki payının %86,2 ile en büyük paya sahip olduğu görülmektedir(BDDK, Yıllık
Rapor).
Sektörün aktif büyüklüğü Aralık 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre %19,3 oranında
artarak 3.258 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde kredi portföyü %21
oranında büyüyerek 2.098 milyar TL’ye ulaşmıştır. Toplam varlıklar içerisinde kredilerin
payı %65 ve menkul kıymetlerin payı ise %12’dir. Bankacılık sektöründe kredilerin takibe
dönüşüm oranı %2,96 ile düşük seyrini korumaktadır. Mevduat %53’lük pay ile
bankalarımızın toplam yükümlülükleri içerisinde en büyük paya sahip fonlama kaynağıdır.
Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %11’dir. Güçlü sermaye
yapısına sahip Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği oranı %16,87 ile uluslararası
standartların oldukça üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Aynı başarı kârlılık
bakımından da söz konusudur ve 2017 yılı vergi sonrası net dönem kârı 49 milyar TL olup
özkaynak kârlılığı %16 seviyesinde gerçekleşmiştir (BDDK Yıllık Rapor).
2.2.TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE TAŞIMACILIĞIN YERİ
Türkiye’de yük taşımacılığının %93’ü karayolları, %1’ü demiryolu ile yapılmaktadır.
Türkiye’deki ulaştırma politikalarının geçmişten günümüze tarihi gelişiminin incelendiği
bölümde de belirtildiği üzere Cumhuriyet’le birlikte ulaşıma yönelik büyük altyapı
yatırımları başlamış olup, demiryolları ve deniz yollarına öncelik tanınmıştır. Ancak
1950’li yıllarla birlikte ulaştırma politikalarına bağlı olarak karayolları önem kazanmış ve
teşvik edilmiştir. 2016 yılında 1 milyon 205 bin 577 adet olan ihracat taşımalarında, 2017
yılında 1 milyon 250 bin 67 adet ile yüzde 4 büyüme gerçekleşti. İhracat taşımalarında en
büyük paya sahip olan ve yüzde 7 büyüme sağlanan Irak’ı hariç tutulduğunda İhraç
taşımalarındaki artışın yüzde 2 olduğu görülüyor. Irak’ın siyasi istikrara kavuşması ve
gümrük düzenlemelerinin daha sağlıklı yapılması ile birlikte önümüzdeki yıllarda
taşımacılık sayısının yıllık 600 bin seferin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. İthalat
taşımalarında 2017 yılında Türk araçları yüzde 23 artış ile 453 bin 678 adet ithalat taşıması
gerçekleştirdi. İthalat pazarında taşıma paylarına bakıldığında Türk araçlarının yüzde 66
yabancı araçların ise yüzde 34 pay aldığı görülüyor (UND, 2018).
Uluslararası Nakliyeciler Derneği verilerine göre, ülkemizde3,5 milyar dolar yatırımı olan
ve yan sektörleri ile birlikte yaklaşık 300.000 kişiye istihdam sağlayan sektörün 940 üyeli
öncü ile %90’ını temsil ettiği uluslararası karayolu nakliye sektörü toplam ihracatımın
değer bazında yaklaşık % 53’ünü taşımaktadır. Bu faaliyetleri ile her yıl 3-3.5 milyar dolar
katma değer sağlamaktadır (UND, 2018).
Tablo.1 Motorlu kara taşıt sayısı
Otomobil

Minibüs

Otobüs

Kamyonet

Kamyon Motosiklet Özel Amaçlı

Traktör

9 283 923

421 848

219 885

2 933 050

755 950

2 722 826

36 148

1 565 817

9 857 915

427 264

211 200

3 062 479

773 728

2 828 466

40 731

1 626 938

10 589 337

449 213

217 056

3 255 299

804 319

2 938 364

45 732

1 695 152

11 317 998

463 933

220 361

3 442 483

825 334

3 003 733

50 818

1 765 764

12 035 978

478 618

221 885

3 642 625

838 718

3 102 800

60 099

1 838 222

12 334 056

486 357

220 979

3 731 033

847 992

3 178 790

62 541

1 870 011
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Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü

Ülkemizde karayolu taşımacılığının içindeki toplam motorlu kara taşıtı sayıları artış ciddi
şekilde kaydederken, bu artışın maliyet artışları içinde petrol türevi ürünlerin varlığı ile
gelire yansımadığından sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca karayolu taşımacılığının
sürdürülebilir kalkınması için en önemli eylem alanlarından biri modernizasyonudur.
Belirlenen hedefler, ülkedeki otoyolların tamamlanması ile ilgilidir; yeniden yapılanma ve
trans-Avrupa ulaştırma koridorlarına bağlanan yolların rehabilitasyonudur.
Bankalarca finansman konularına göre firma bazında bildirimi yapılan nakdi krediler ve
tasfiye olunacak kredilerin brüt miktarı 2013 yılı Mayıs ayı itibariyle 965.055.595,6 Bin
TL’dir. Taşımacılık sektörünün payı ise %5 ile %6 arasında olmaktadır. Taşımacılık
Depolama ve Haberleşme sektörü ise 56.150.927,0TL’dir. Nakdi //Kredileri ise
55.224.486,6 Bin TL olup sektörün tasfiye olunacak kredi miktarı ise 926.440,4 Bin TL’
ile yüzde %3,4’tür.
Tablo.2 Taşımacılık Sektörünün Brüt Kredileri (Toplam Sektör İçindeki % Payı)

Taşımacılık
Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama
Motorlu Araçları Parçaları

2008
3,3
1,5
1,8

Gemi Teknelerinin Yapımı ve Tamiri ile Diğer Ulaşım
Araçları

0,8

2009 2010
3,1
2,7
1,2
1,1
1,7
1,3
0,7

0,6

2011
2,9
1,3
1,4
0,6

2012 2013
2,7
2,7
1,1
1,1
1,3
1,2
0,6

0,5

Kaynak: T.C.M.B.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri 2013 yılı Mayıs ayına kadar yayınlanmıştır.
Bu tarihten sonra verilere ulaşmak mümkün olmamıştır.
Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre ise şöyledir.
Tablo.3 İhtisas Kredileri (Milyon TL)

2017
2016
2015
2014
2013

Sektör Toplamı Denizcilik Sektörü
2.059.740
35
1.704.762
24
1.448.467
32
1.201.696
1
1.009.763
1

Kaynak: TBB Yıllık Bankalarımız Kitabı

Artan bankacılık kredileri içinde denizcilik sektörünün payı artmıştır. Ancak yüzde
dağılımı içinde oldukça düşüktür. Gayri nakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk
yoğunlaşmasına bakıldığında 2013 yılında %3,6 iken 2016 yılında %4,7’ye yükselmiş,
2017 yılında ise %4,4’e düşmüştür.
3.Bulgaristan Ekonomisi
2016 yılı itibariyle 47.363 Milyon Euro GSYİH’ya sahip olan Bulgaristan, kişi başına milli
geliri 6.630 Euro’dur. Hizmetler sektörünün toplam sektörler içindeki payı %67,58’dir.
2016 yılı itibariyle Ulaştırma, Lojistik ve Posta hizmetlerinde 21.223 işletme bulunmakta
olup bunlar 12.774.665bin leva üretim gerçekleştirmektedir.
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3.1. Bulgaristan Ulaştırma Sektörü
Bulgaristan, Türkiye, Batı Avrupa, Rusya ve Karadeniz bölgelerini birbirlerine bağlayan
çok önemli uluslararası yol şebekesi güzergahında stratejik bir konumdadır. Bulgaristan’ın
Karadeniz kıyısında Varna ve Burgaz kentlerinin limanları ile Tuna Nehri üzerinde Rusçuk
limanları bulunmakta ve böylece ülke gerek deniz, gerekse nehir taşımacılığında ulaşım
imkanları sunmaktadır. Altyapının eski ve yetersiz olması ulaştırma sektörünün en büyük
zaaf noktasıdır ve halihazırda artan ulaştırma ihtiyaçlarını zor karşılayacak durumdadır.
Konumundan dolayı ticari anlamda bölgede “köprü” görevini üstlenmesine rağmen,
altyapısını yenilemediği ve geliştirmediği durumda yük taşımacılığı sektörü tarafından
komşu ülkeler lehine kolayca devre dışı bırakılabilecektir. Bu nedenle Bulgaristan, AB
fonlarından da yararlanarak, ulaşım altyapısını yenileme ve genişletme çalışmalarını
sürdürmektedir.
Bulgaristan genelinde kuzeyden güneye dört, doğudan batıya üç ana karayolu şebekesi
bulunmaktadır. Bulgaristan Yol Altyapısı Ajansı verilerine göre Bulgaristan karayollarının
toplam uzunluğu 19.462 km olup bunun sadece 610 km’si otobandır. Otobanlarda hız sınırı
140 km/saattir. Yolların % 40’ı iyi, % 27’si orta iyi, % 33’ü ise kötü durumdadır ve
gittikçe karayolu durumunun kötüleştiği dikkat çekmektedir. Belediye yollarının toplam
uzunluğu 19.490 km’dir(Bulgaristan Yatırım Ajansı 2016: 22)
Ülkenin demiryolu toplam uzunluğu 2015 sonu itibariyle, 2.907 km tekli hatlar, 1.978 km
çift hatlar, 1480 km tren istasyonu rayları, 152 km dar ve geniş hatlar dahil olmak üzere,
toplam 6517 kilometredir. Demiryolu ağı üzerinde 47,5 km uzunluğunda 186 tünel, 41,9
km uzunluğunda 976 köprü, 777 demiryolu geçidi, 307 tren istasyonu mevcuttur.
Bulgaristan’ın Karadeniz’de Burgaz ve Varna kentlerinde birer önemli limanı
bulunmaktadır.

Şekil.1 Bulgaristan İç ve Dış Taşımacılık (Ton, Milyon)
144

138

121

113

110

77

84

75

57

47

44

60

62

56

63

2006

2007

2009

2010

2008

Uluslaras
Dahili

ı

Kaynak: Bulgaristan Yatırım Ajansı,2016-2017: 38
Ulusal ölçekte, yük taşımacılığının toplam taşıma hacmindeki bireysel ulaşım modları içinde
karayolu taşımacılığının, taşımacılık pazarının en önemli payına sahip olduğunu
göstermektedir (ortalama yıllık% 62) ve demiryolu taşımacılığı, ortalama % 18 pay ile ikinci
sıradadır. Deniz taşımacılığı ulusal ulaştırma pazarının yaklaşık % 12'sini, nehir ve havayısırasıyla ortalama %2 ve %0,04'ünü kaplamaktadır. 2000-2011 döneminde, karayolu
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taşımacılığının toplam yük taşımacılığında nispi payı% 38'den% 87'ye çıkmıştır. Buna
karşılık, demiryolu taşımacılığının payı 2000 yılında% 22'den 2011'de% 9'a düşmektedir ve
nehir taşımacılığının payı 2000 yılında %2'den, 2011'de %4'e yükselmiştir.
3.1.Bulgaristan Bankacılık Sektörü
Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Nisan 2017 sonu itibariyle, bankacılık sektörü
aktiflerinin 93 milyar leva olduğunu açıklamıştır. Yılın ilk dört ayında bankacılık sistemi
karı 341 milyon leva olarak gerçekleşmiştir. Kredilerin aktiflere oranı % 61,4 olmuştur.
Nisan sonu itibariyle bankacılık sektöründe mevduat toplamı 79,2 milyar levadır. Toplam
sermaye yeterlilik oranı ise % 22,66 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sisteminin bilanço öz
sermaye değeri 11,9 milyar levadır.
Sigorta, leasing ve yatırım şirketleri finansal sistemin tamamlayıcı bir parçası olsa da Balkan
ülkelerin finansal sistemi ağırlıklı olarak ticari bankalara bağlı olup, bankaların toplam
finansal sektörde payı %75- %90 aralığındadır. Bölgedeki bankaların çoğunluğuna, AB
bankaları sahip olduğu için, Batı Avrupa bankacılık sektöründeki mali döngü, bölgedeki
bankaların kredi faaliyetleri üzerine direkt etkiye sahiptir. Bulgaristan’da bu oran %70’tir.
Bu yüzden, ticari bankaların kredi faaliyetleri doğrudan Batı Avrupa’daki finansal
piyasalardaki hareketlerden etkilenmektedir. (Cuasevic,2012,1-4).
Birinci grup, varlıkları baz alınarak belirlenen en büyük beş lisanslı bankadan oluşmaktadır.
İkinci gruba diğer bankalar dahildir. Üçüncü grup ise yabancı bankaların Bulgaristan
Cumhuriyeti’ndeki şubelerini kapsamaktadır. 30 Nisan 2017 itibariyle birinci gruba
UniCredit Bulbank, DSK Bank, First Investment Bank, United Bulgarian Bank ve eurobank
Bulgaria dahildir. İkinci grup Raiffeisenbank (Bulgaria), Societe Generale Expressbank,
Central Cooperative Bank, Cibank, Piraeus Bank Bulgaria, Allianz Bank Bulgaria,
Bulgarian Development Bank, Investbank, ProCredit Bank (Bulgaria), Municipal Bank,
International Asset Bank, Bulgarian-American Credit Bank, D Commerce Bank, TBI Bank,
Tokuda Bank, Texim Bank ve Commercial Bank Victoria bankalarından oluşmaktadır.
Üçüncü gruba ise BNP Paribas S.A. - Sofya Şubesi, Citibank europe - Bulgaristan Şubesi,
ING Bank N.V. – Sofya Şubesi, T.C. Ziraat Bankası - Sofya Şubesi ve İşbank AG - Sofya
Şubesi dahildir(Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2016).
4.SONUÇ
Bulgaristan’da kredilendirmede belirli bir artışın izlenmesi, son 4-5 yılda kredilendirmede
yaşanan ağır krizin ardından toparlanma belirtisi olduğunu da vurgulanmaktadır. Para
Kurulu ve Merkez Bankası BNB’nin izledikleri politika, finans sektörüne daha sıkı şartlar
getirmek yolu ile daha büyük finansal istikrarın ve bankacılık sisteminde güvenin
sağlanması amacını gütmektedir. “Bulgaristan’ın bankacılık sisteminin AB içinde en
korumalı sistemlerden biridir. 2007 - 2010 yılları krizinde red cevabı alan başvuruların
sayısı yüzde 3’ten yüzde 36’ya yükselmiştir. Son yıllarda bankalar, kredilendirme şartlarını
çok daha sıkı hale getirerek faizlerden başka kalite kriterlerini artırmışlardır. Yüksek
standartları karşılamak zorunda kalan şirketler, kriz ortamında yeni bir sıkıntı ile karşı
karşıya gelmişlerdir. Banka uzmanlarına göre Bulgaristan’da kredi almak durumunda olan,
ancak faaliyetini geliştirmek konusunda temkinli davranıp kredi almayan birçok şirket
olduğu gibi, finansman isteyen, ancak koşulan şartları karşılamadığı için kredi alamayan
şirketler de vardır.
Bulgaristan’da TIR ve remorklerini almak için küçük firmalar 5 araca kadar olanlar için
100.000.€‘luk kredi kullanmaktadırlar. 20 araca sahip olanlar ise 500.000€’luk kredi
kullanmaktadırlar. Büyük firmalar (10 tanesi )50 ile 250 araçlık TIR filosuna sahip olanlar
ise 1 milyon €’luk kredi kullanmaktadırlar.
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Demiryollarında ise toplam kredi kullanan şirket sayısı 1 ile 5 milyon € kredi
kullanmaktalar. Ülkemizde ise taşımacılık sektörünün payı son yıllardaki yaşanan kriz
nedeniyle bankacılık sektörünün artan kredi rakamlarına rağmen istenen seviyede değildir.
Sektör banka dışı finansman kullanarak kredi talebini gerçekleştirip gerçekleştirmediği diğer
bir çalışmada konu başlığı olarak araştırılabilir.
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Wattpad’in Lisede Eğitim Gören Kız Öğrenciler Üzerindeki Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN156
Bilge Berika YAVUZ157

Özet
Dünya hızlı bir dönüşüm içerisindedir. Sosyal medya ağları bu süreci daha da
hızlandırmaktadır. Her geçen gün bir yenisi ile tanıştığımız sosyal medya ağları, hayata
nüfuz ederek daha etkin hale gelmektedir. Kimi insanlar bilinçli olarak kimi insanlar ise
zorunluluktan sosyal medya ağları ile ilişki halindedir. Yedisinden yetmişine herkese açık
olarak geniş bir hedef kitleye açık sosyal medya ağları artık toplumun vazgeçilmez bir
parçası olmuştur.
Sosyal medyanın temelinde yer alan “paylaşma” olgusu da çoğunlukla yazı içeriklidir.
İnsanlar içinde bulundukları durumları, duyguları veya başarıları yazıya dökerek
milyonlarla paylaşmaktadırlar. Bu amaçla kullanılan sosyal medya ağlarından biri de 2006
yılında kurulan Wattpad’tir. Türkiye’de de yoğun olarak kullanılan Wattpad, daha çok lise
çağındaki gençlerin kullandığı bir sosyal medyadır. Özellikle genç kızların tercih ettiği
Wattpad ürünleri kitap olarak basılır filmi çekilir hale gelmiştir.
Wattpad sosyoloji edebiyat ve iletişim gibi farklı disiplinleri bir araya getirmesi açısından
büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte her geçen gün kullanıcı sayısı artmasına
rağmen dünyada ve Türkiye’de Wattpad üzerine çok fazla araştırma yapılmamıştır. Bu
çalışma da Wattpad’in lisede eğitim gören (14–18 yaş aralığındaki) kız öğrenciler
üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Wattpad’in neden lisede eğitim gören kız öğrenciler
üzerinde etkili olduğu, kızların bu uygulamayı neden kullandıkları soruları çalışmanın ana
sorularıdır.
Çalışmada Sakarya ilinde bulunan özel ve devlet liselerinde okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf
kız öğrencilerinin Wattpad’e dair yaklaşımlarını tespit etmek amacıyla nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmesi tercih edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Wattpad, Sosyal Medya, Kız Öğrenciler, Lise, Edebiyat
The Effect of Wattpad on Female Students That Have Traıned in High School
The world is in a rapid transformation. Social media networks accelerate this process
further. The social media networks we meet with each passing day are becoming more
effective by penetrant into life. Open social media networks, which are visible to public
young and old alike, have become an indispensable part of society.
The concept of “sharing” on the basis of social media is usually written content. People
share their situations, emotions, or achievements with million people. One of the social
media networks used for this purpose is Wattpad which was established in 2006. Wattpad
is heavy-duty social media network which mostly used by high school teenagers.
Despite the increasing number of users every day on the world and in Turkey, there is not
much research on Wattpad. This study investigates the effect of Wattpad on female high
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school students (aged 14-18). The main questions of the study are why Wattpad has an
influence on female students studying in high school and why girls use this application.
In this study, with the aim of determining the female student’s attitudes toward the
Wattpad, focus group interview which is one of the qualitative research methods, was
preferred. Participants were selected from the public and private high school female
students who training 1, 2, 3 and 4 grades in Sakarya province.
Key Words: Wattpad, Social Media, Female Students, High School, Literature
Giriş
Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte bilgi akışının gerçekleştirilebileceği yeni ortamlar
ortaya çıkmıştır. Bu yeni iletişim ortamları, bilinen kişisel ve kitlesel iletişim ortamlarının
ve araçlarının günümüz toplumunun ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verecek şekilde
geliştirilmiş ve dönüşüme uğramış halidir. (Özkoçak: 156) Avantajları ve dezavantajları ile
sosyal medya hala tartışılmaktadır. Oluşum sürecini tamamlamamış bir alan için kesin
hüküm vermek doğru değildir. Ancak ilk ortaya çıkışından bu zamana kadar geçen süre
zarfında yaşanan gelişmeler göstermektedir ki her şey bireyin kendisinde, kendi
tercihlerinde düğümlenmektedir. Çünkü hem icat eden, geliştiren hem de kullanan bireydir.
“Medya kelimesi İngilizce’de “araç, orta, ortam aracı” anlamlarına gelen medium (Latince
medius) sözcüğünün çoğulu olan media’dır. Diğer yandan, Türkçede media sözcüğünü
karşılamak üzere, kitle iletişim araçları kavramı da kullanılmaktadır. Medya kavramı en
geniş anlamı ile çok kişiye ulaşabilen her türden sözlü, yazılı, basılı, görsel metin ve
imgeleri (kitaplar, gazeteler, dergiler, broşürler, billboardlar, radyo, film, televizyon,
internet gibi) içeren iletişim araçlarını kapsamaktadır. (Özkoçak: 156) İnsanın varoluşunun
temellerinden olan iletişimin tüm kaynaklarını içinde barındıran bir oluşumdur medya.
İnternetin gündelik hayata girmesiyle medyanın da konumu değişime uğramıştır. Bu yeni
oluşum medyaya yeni bir soluk kazandırmış, kapsamını genişletmiş ve işlevsellik
kazandırmıştır. Toplumu etkileyecek çapta hızlı bilgi paylaşımları, birbirini takip eden
etkileşimler medya ve internetin güçlerini birleştirmelerinin ürünleridir.
İnternetin gündelik hayata girmesiyle medyanın da konumu değişime uğramıştır. Bu yeni
oluşum medyaya yeni bir soluk getirmiş, kapsamını genişletmiş ve işlevsellik
kazandırmıştır. Toplumu etkileyecek çapta hızlı bilgi paylaşımları, birbirini takip eden
etkileşimler medya ve internetin güçlerini birleştirmelerinin ürünleridir.
Sayımer’e göreyse sosyal medya: “Kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi
paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web siteleri için
ortak kullanılan bir terimdir” (Sayımer, 2008: 123). İnsanın üreticiliğinin yansımasıdır
sosyal medya. Hayal gücünün ve bilginin sınırlarının zorlandığı bir alandır. İnsanoğlu bu
imkan ile onlarca farklı dünya tasarlayabilmekte, bambaşka karakterler çizebilmektedirler.
Sosyal medya üretim kanallarının açık olduğu yeni bir evren konumunda olmasıyla
geleneksel medyadan farklılaşmaktadır. “Sosyal medya, isminde medya olmasına rağmen
geleneksel medyadan farklı özelliklere sahiptir. Özgünlüğünü yaratan en önemli farklılığı,
herhangi bir kişinin sosyal medyanın içeriğini yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve
katkı sağlayabilmesidir.” (Scott, 2010: 38).
Diğer alanlardan farklı olarak sosyal medya en yüksek derecede paylaşımın gerçekleştiği,
online medyanın yeni bir türü olarak fırsatlar sunduğu en yeni fikirlerden biridir (Vural ve
Bat 2010: 3351, 3352). Toplumun temellerinden olan paylaşma duygusunun fiziki
boyuttan başka bir boyuta taşınmasına bir örnektir sosyal medya. Sosyal medyanın

176

getirdiği kolaylıklar yadsınamayacak kadar çoktur. Sosyal medya insanlara yeni iletişim
sahaları sunarak iletişime farklı boyutlar kazandırmaktadır.
Wattpad Nedir?
Wattpad, 2006 yılında Allen Lau ile Ivan Yuen işbirliğinde kurulmuş, temelde bir hikâye
paylaşım sitesidir. Wattpad sitesinde yer alan verilere göre tüm erişim alanları dâhil olarak
aylık 65 milyon aktif kitleye, ayda harcanan 15 milyar dakikaya, 400 milyon hikâye
yüklemesine, mobil uygulamada %90 aktifliğe, 50’den fazla dil desteğine sahip bir sosyal
medya aracıdır. İlk örneklerini 1990’lı yıllarda gördüğümüz e-kitaplar günümüzde oldukça
yaygınlık kazanmış durumdadır. Bilinen sosyal medya uygulamalarının aksine Wattpad
kullanıcılarına hem yazma hem de okuma üzerine kurulu yepyeni bir mecra sunmaktadır.
Wattpad, internet erişimli herhangi bir kaynaktan ulaşılabilen bir site ve telefon, tablet vb.
mobil cihazlara indirilebilen uygulama şeklinde iki yoldan hizmet vermektedir. Bir e-mail
adresine sahip olan herkes kolaylıkla Wattpad’e kayıt olabilmektedir. Telefonlar için
tasarlanan uygulaması ile internetin olmadığı yerlerde bile kütüphaneye eklenen kitaplara
erişim hizmeti sağlamaktadır. Wattpad, “Wattpad’i yanında götür.” sloganı ile
uygulamasını piyasaya sürmüştür. E kitapların çoğunun paralı olduğu, telefon hafızalarının
belli bir sayıda yüklemeyi kabul ettiği, pdf formatında okumanın göz yorduğu bir
dönemde, etkileyici bir çözüm yoludur. Kendine has ışık, sayfa çevirme vb. okuma ayarları
ile istenen okuma rahatlığını okuyucularına sunmaya çalışmaktadır.
Türkiye’de son yıllarda popüler olan Wattpad, gençler üzerinde etkili bir sosyal medya
aracıdır. Üyelerinin kendi hikâyelerini yazdığı, başka hikâyeleri okuduğu, yorum yaptığı
ve beğeni yapabildiği yeni bir sosyal medya sitesidir. Türkiye için fikirleri, üretkenlikleri
kısacası geleceği inşa etme güçleri ile dikkatle yetiştirilmeleri gereken gençler, bu sosyal
medya sitesi ile her gün etkileşim halinde olmaktadırlar.
Wattpad ve Lisede Eğitim Gören Kız Öğrenciler
Gençlere yazma, istediği içeriği anında okuma, etkileşime açık bir yazım süreci sunma,
yorum yapma, beğenme gibi imkânları bir arada sunan Wattpad onların hayatlarında etkili
bir konumda bulunmaktadır. Wattpad, diğer sosyal medyalardan farklı yapısı ve önemi
itibariyle çalışmanın ana konusu olmuştur. Özellikle lise çağındaki gençlerin ve genç
kızların yoğun kullanımı hedef kitle olarak “liseli genç kızlar” grubuna eğilmemize neden
olmuştur. Çalışmanın amacı ise Wattpad’in liseli genç kızlar üzerinde nasıl bir etkisinin
olduğu, onlara ne tür yararlar sağladığı, ne tür zararlar verdiği sorularına cevap
bulmaktadır. Okullarda öğretmenlerin, evlerde ebeveynlerin okumadıklarından,
yazmadıklarından şikâyet ettikleri bu gençleri, Wattpad gibi okuma ve yazma temelli bir
siteyi kullanmaya iten olgunun ne olduğu sorusu çalışmanın çıkış noktasını
oluşturmaktadır. Çalışma bu minvalde üç temel soru üzerine inşa edilmiştir:
1- Liseli genç kızlar Wattpad uygulamasını neden kullanmaktadırlar?
2- Wattpad’in ilgi çekici, olumlu yanları nelerdir?
3- Wattpad’in olumsuz yanları nelerdir?
Çalışmada lise de öğrenim gören kız öğrencilerinin Wattpad’e dair yaklaşımlarını
derinlemesine tespit etmek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi
tercih edilmiştir. Odak grup görüşmesinde amaç, farklı bakış açılarını bir araya getirerek
incelenen konu hakkında fikri zenginlik oluşturmaktır. Odak grup görüşmeleri ankete
oranla daha az katılımcı ile gerçekleştirilmelerine rağmen, araştırmacıya araştırma konusu
hakkında derinlemesine bilgi sağlamaktadır. Aynı anda birden fazla kişinin katılımı
şeklinde gerçekleştirilmesi katılımcılar arasında fikir alışverişi yapılmasını sağlamaktadır.
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Konu hakkındaki fikir ayrılıkları ya da birbirini destekleyici noktalar aynı toplumda yer
alan küçük gruplarda olduğu gibi odak grup çalışmalarında da net bir şekilde
gözlemlenmektedir. Hedef kitle yapılan yüz yüze görüşme daha samimi ve gerçekçi
cevapların önünü açmaktadır. Ayrıca katılımcıların da konuya odaklanması daha kolay
olmaktadır.
Odak grup görüşmelerinde sorulara verilen yanıtlar, gruptaki bireylerin birbiriyle
etkileşimleri sonucu oluşmaktadır. Odak grup görüşmelerinin bu özelliği, aynı zamanda bu
tür görüşmelerin zengin bir veri seti oluşturmaya yardımcı olması açısından da önemlidir
(Yıldırım-Şimşek, 2006: 151).
Toplum için gelecek demek olan gençler arasında yaygın olan Wattpad hakkında
Türkiye’de yapılmış hiçbir bilimsel çalışma bulunmadığı gibi yabancı literatürde de
kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmanın, niteliksel araştırma yöntemiyle
yapılan, alanındaki sınırlı çalışmadan biri olmasıyla itibariyle Türkiye’deki ilgili akademik
yazına önemli bir katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca, doğrudan site ile irtibatta
bulunan lise öğrencilerin araştırmaya katılımının, Wattpad’in liseli genç kızlar üzerindeki
etkilerini tespit etmede etkili olduğu, bu uygulamanın kullanımının yararları ve zararları
husussunda belli bir farkındalık oluşturduğu ve bilgi transferini de sağladı
düşünülmektedir.
Yapılan ön saha araştırması ile Wattpad’in 13-17 yaş aralığında yaygın olarak kullanıldığı
tespit edilmiştir. Bu bağlamda Sakarya ilinde bulunan özel ve devlet lisesi olan 5 farklı
okuldan 9, 10, 11 ve 12. sınıf 7 lise öğrencisinin katılımıyla 24 Nisan 2018 tarihinde, 2 saat
süren odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Özellikle bu yaşlarda akran baskısının
gençler üzerinde daha etkili olması, grupların aidiyet bağlarını belli koşullar üzerinden
tanımlamaları gençlerin birbirleri üzerindeki etkilerini artırmaktadır.
Bulgular
Gerçekleştirilen odak grup görüşmesinde katılımcı kız öğrenciler, Wattpad’i sosyal
medyadan, arkadaş ve akraba çevrelerinden ya da ücretsiz kitap okumak için yaptıkları
araştırmalar sonucu keşfettiklerini belirtmiş, aktif olarak 2-5 yıl arası bir süreçte
uygulamayı kullandıklarını sonrasında kullanımı bıraktıklarını ifade etmişlerdir.
Wattpad’e sosyal medya özelliği kazandıran nokta kullanıcılarına sosyalleşme imkânı
sağlamasıdır. Topluluk başlığı altında bir araya getirdikleri kulüpler, belirli aralıklarla
düzenlenen158 Wattys yarışmaları, yazarlar başlıkları altında siteyi sadece okuma ve yazma
eylemlerinden oluşan bir sosyal medya olmaktan çıkartarak aktif paylaşımların yapıldığı
bir mecra haline getirmektedir.
Katılımcılar, özellikle Facebook’da kurulan grupların, paylaşılan hikâyelerin siteyi ilgi
çekici hale getirdiğini ifade etmişlerdir. Wattpad okumanın belli bir gruba ait olmayı temsil
ettiği konusunda hem fikirdirler. Büyük bir hevesle başladıklarını söyledikleri Wattpad’de
ilk olarak Yabancı, 4N1K, Sessiz, Tut Elimi, Kötü Çocuk adlı kitapları okuduklarını ve bu
kitapların hepsinin Genç kız edebiyatı başlıklı bölümün içinde yer aldığını dile
getirmişlerdir.
“Gençlere yöneltilen Wattpad’de ilginizi çeken şey neydi?” sorusuna; ergenlik, merak,
benim yaşımdaki kızların yazıyor olması, gerçek olamayacak şeylerin anlatılması
cevaplarını vermişlerdir. Ergenlik olarak adlandırdıkları olguyu, “13-17 yaş arasında daha
158

Wattpad’de her yıl düzenlenen ödüllü hikâye yazma yarışmalarının genel adıdır.
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çok hormonlarının idaresi ile hareket ettikleri dönemdir” şeklinde tanımlamışlardır. Bu
dönemde “ben yaşayamıyorsam bari yazılanları okuyayım” düşüncesi katılımcıların onları
Wattpad okumaya teşvik eden unsur olarak altını çizdikleri ifadedir.
Genellikle Wattpad de işlenen konuların birbirlerine benzediğini, zengin ve karamsar bir
oğlana âşık olan, ne olursa olsun aşkından vazgeçmeyen, asi, ailesinden kopuk kızın
hikâyesinin anlatıldığını dile getirmektedirler. Yazarların sadece aynı konuları işlemekle
kalmayıp aynı kalıp cümleleri kullandıklarından da şikâyet etmektedirler
Yapılan araştırma bulguları göstermektedir ki Wattpad kullanımının olumlu yönleri
olumsuz yönlerine nazaran daha azdır. Yapılan görüşmelerde liseli genç kızların ifadeleri
doğrultusunda Wattpad’in liseli gençler üzerinde şu olumsuz yönlerinin ön plana çıktığı
saptanmıştır.







Belli bir yaş kısıtlamasının yoktur.
+18 içeriklerin fazlaca hikâyelerde yer almaktadır.
Denetimsiz bir ortamda hikâyelerin paylaşılmaktadır.
Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmemektedir.
Aşırı argo ifadelerin kullanılmaktadır.
Ensest, kadına şiddet, küçük yaşta aşk vb. işlenirken toplum nezdinde dahi dikkatle
ele alınması gereken konular olumlu davranışlar olarak hikâyelerde işlenmektedir.
 Paylaşılan hikâyelerin hikâye türünün özelliklerini taşımamaktadır.
Yapılan görüşme göstermektedir ki Wattpad’e yapılan olumsuz değerlendirmeler
olumlulara göre daha fazladır. Liseli gençlerin özellikle dile getirdikleri nokta Wattpad
kullanıcılarının cinsel içerik ile sınırsız bir mecrada tanışmaları, meraklarını doğru olduğu
bile kesin olmayan “hayal ürünü” hikâyelerle gidermeye çalışmalarıdır.
Ensest, kadına şiddet gibi tüm dünyada tartışılan, karşı çıkılan, sorun addedilen olguların
olumlu olarak gençlere sunulması katılımcı gençlerin rahatsız olduklarını dile getirdikleri
diğer olgudur. Hikâyeleri okurken o sert, “kötü çocuk” karakterini seven gençler gerçek
hayatta buna tahammül bile edemeyeceklerini dile getirdiklerinde kendileri ile çeliştiklerini
fark etmişlerdir. Onları bu tarz hikâyeleri okumaya iten şeyin; olayların gerçek hayatta yeri
yokmuşçasına ya da hayatta yaşandığında “güzel” gözüküyormuşçasına anlatılması
olduğunu belirtmişlerdir.
Katılımcılara göre, onlara sunulan şeylerin sadece bir hayal ürünü olduğunu düşünmek
bakış açılarını yumuşatmaktadır. Daha küçük yaşlarda toplumsal cinsiyet kavramını
şekillendiren bu gençlere bazı hikâyelerde erkek egemen bir dünya sunulması, kadının
berdel, töre kurbanı olarak mutlu yaşamak zorunda gösterilmesinin onları duygusal olarak
rahatsız ettiğini dile getirmektedirler. Katılımcı gençlerin beyanları doğrultusunda
görülmektedir ki; bu tarz içeriğe sahip hikâyelerin okunmasının, filmlerinin çekilmesinin
toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki çizgiyi keskinleştirme ihtimali vardır. Araştırma
bulguları göstermektedir ki işlenen konuların gençler üzerindeki etkisi incelenmesi gereken
önemli bir noktadır.
Yapılan görüşmelerde gençlerin verdikleri geri dönüşler çerçevesinde Wattpad’in olumlu
etkileri şu başlıklar altında toplanabilir.







Yazı karakterlerinin yumuşamasına etki etmektedir.
Okuma alışkanlığı kazandırmaktadır.
Kendi yazdıklarının da değerli olduğunu hissetmelerini sağlamaktadır.
Arkadaş gruplarına kabulü kolaylaştırmaktadır.
Her an, her yerde okuma imkânı sunmaktadır.
Ücretsiz kitap okuma hizmeti sunmaktadır.
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Akranları tarafından yazılan hikâyelerin okurları yazmaya teşvik etmektedir.

Odak grup çalışması sonunda Wattpad’in olumlu yönleri ile Wattpad’i kullanma
nedenleri arasında katılımcıların cevapları arasında paralellik gözlemlenmiştir.
Wattpad’in olumlu yanlarından farklı olarak Wattpad’i kullanmalarının nedenleri
olarak şunlar gösterilmiştir:








Sosyal medyada adı çok gündemde olan bir sitedir.
Hikâyelerin birçoğunda karşı cinse duyulan ilgiyi ve merakı giderici bilgiler
verilmektedir.
İnsanlara yaşamak isteyip de yaşayamadıklarını okuma imkânı sunmaktadır.
Ulaşılması kolaydır.
Ücretsizdir.
Her yerde eğlenme imkânı sunmaktadır.
Yeni arkadaşlar edinmeye olanak sağlamaktadır.

Sonuç
Çalışma sonuçları, lisede eğitim gören gençlerin kendi imkânları dâhilinde vakit
geçirebilecekleri, kısıtlaması ve ücreti olmayan, onlara hem yeni arkadaşlar bulma imkânı
hem de arkadaş çevrelerinde itibar kazanma imkânı veren bir uygulama olması Wattpad’in
okunma oranlarının neden yüksek olduğunu göstermektedir. O yaş grubunda bulunanlar
için arkadaş edinmek kendi ifadeleri ile hem çok önemli hem de çok zordur. Hikâye okuma
ve yazma amacı ile kurulan bir sitede arkadaşlık kurmak daha kolaydır. Ortak konular
çerçevesinde konuşmak iletişim kurmalarını kolaylaştırmaktadır. Ailelerine ekonomik
yönden bağlı olan gençler için istedikleri kategoride, istedikleri sayıda kitaba erişmek
oldukça önemlidir. Eğlenmek için imkânların sınırlı olduğu bir konumda Wattpad gençlere
eğlenme imkânı sunması ile ön plana çıkmaktadır.
Odak grup çalışmasından elde edilen veriler göstermektedir ki Wattpad belli bir süre
gençler üzerinde etkili olmaktadır. Ancak yazma aşamasında okur olarak yorum ile fikir
bildirme, beğenme vb. uygulana özellikleri Wattpad’in kullanım oranını artıran bir unsur
değildir. Lakin kullanım süresi uzadıkça içeriklerin benzer hale gelmesi, edebi eserler ile
karşılaştırıldığında basit bir dil ile yazılmaları ve yazılan eserlerde Türkçenin göz ardı
edilmesi gençleri Wattpad’i kullanmaktan vazgeçirmektedir. Wattpad’in olumlu yanlarının
olumsuz yanlarından az olmasına rağmen arkadaş gruplarında kabul görme, bulunduğu
ortamdan soyutlanma ve hayallerine ulaşma etmenleri nedeniyle kullanımı lise çağındaki
genç kızlar arasında yaygınddır.
Olumsuz yanları olarak gençlerin değindikleri noktaların dikkate alınması gerekmektedir.
Özellikle gençlerin kendileri de okuyan gruba dâhil oldukları halde içerik konusunda dile
getirdikleri şikâyetlerin üzerinde önemle durulmalıdır. Özellikle okumadıklarından,
yazmadıklarından şikâyetçi olunan gençler, Wattpad dışında başka mecralarda da yazmak
için cesaretlendirilmeyi beklemektedir. Kalemleri güçlü olan gençlerin önünün açılması
gerekmektedir. Ancak bu destek olma eylemi gençlerinde dile getirdikleri gibi yazılan
eserin olduğu gibi basılması şeklinde olmamalıdır. Bu noktada Türk dilinin kaybedilmeye
başlandığı yönünde yapılan haklı itirazlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Gençlerin içine doğdukları sosyal medya mecrasından soyutlanmaları mümkün değildir.
Wattpad de bu sosyal medya sitelerinden birisidir. Liseli gençler tarafından kullanılan bu
site gerekli içerik düzenlemeleri sağlandığı müddetçe gençler, açısından olumlu bir mecra
olmaya başlayabilir. Veriler göstermektedir ki toplumun içinde yer alan küçük grupların
birey üzerindeki etkisi azımsanamayacak boyutlardadır. Özellikle toplumda kendilerine bir
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yer bulma arayışı içerisinde olan 13-17 yaş grubunda yer alan kızların bu arayışta
birbirlerinden her türlü mecrada etkilendikleri görülmüştür.
Wattpad, gençlerin hayatlarında belli bir süre uğradıkları durak konumundadır. En yüksek
seviyede ilgi ile başladıkları Wattpad kullanımı, yaşları ilerledikçe azalmakta ve bir süre
sonra Wattpad okuması bırakılmaktadır. İçinde bulundukları dönemin etkisi ile hem içerik
hem de yapılan yazma eylemi gençleri Wattpad kullanmaya teşvik etmektedir. Gençlerin
ilgisi geçici olmasına rağmen kullanım sürecinde maruz kalınan içerikler gençlerin
hayatlarında önemli izler bırakmaktadır.
Çalışma kapsamında görülmüştür ki Wattpad lise çağındaki gençler için sadece bir vakit
geçirme aktivitesi değildir. Wattpad’in toplum üzerindeki etkisi çok boyutludur.
Wattpad’in aile yaşantısı üzerine etkileri, yazarlar, eğitimciler tarafından değerlendirilmesi
ele alınması gereken diğer konulardır. Bu çalışma konu üzerine yapılabilecek diğer
çalışmalara alan açması nedeniyle önemlidir ve başka çalışmalarla zenginleştirilebilir.
Toplumun üretim noktasında, yani gençler üzerinde etkili olan bu mecra iyi tanınmalı,
alınması gereken önlemler varsa en kısa sürede alınmalı, destek çıkılması gereken
konularda gereken destek sağlanmalıdır.
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Cari Açığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Dr. Öğretim Üyesi Fatma CESUR159
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Özet
Cari işlemler dengesinin açık vermesi, gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunlarından
biri olmasına karşın, bazı gelişmiş ülke ekonomilerinde de önemli bir sorunu teşkil
etmektedir. Cari işlemler açığı günümüz ekonomilerinde sıkça tartışılan makroekonomik
sorunlardan biridir. Son zamanlarda Türkiye ekonomisinde Türk Lirası’nın dolar
karşısında en düşük seviyede seyir etmesi ürerim ve ticaretin ithalata bağımlı olmasından
dolayı cari açık çok önemli makroekonomik sorun haline gelmiştir. Cari işlemler açığının
giderek genişlemesi, ekonomide aşırı ısınmalara ve dış şoklara karşı hassas durumların
meydana gelmesine sebep olmaktadır. İhracat ve ithalat hareketleri ülke ekonomisinin
büyümesi üzerinde çok önemli yer teşkil etmektedir. Bu nedenle cari işlemler hesapları ile
ekonomik büyüme çok alakalıdır. Bu çalışmamızda Cari İşlemler dengesi ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi incelenmeye çalışılacağız.
Çalışmamızda, ilk olarak büyüme ve cari işlemler açığının teorik kısmı ele alınacak daha
sonra cari işlemler açığının büyüme üzerindeki etkisini ölçmek için VAR modeli
kurulacaktır. Çalışmamız 1990–2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak bir analiz
yapılacaktır. Ayrıca etki–tepki analizleri sonucunda cari işlemler açığının ekonomik
büyümeyi nasıl etkilediği sonuçlarına bakılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Cari İşlemler Dengesi, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik
Büyüme, Etki-Tepki Analizi
The Effect of Current Deficit on Economıc Growth: The Case of Turkey
Abstract
Although the deficit in current account balances is one of the biggest problems of
developing countries, it constitutes an important problem in some developed countries'
economies as well. The current account deficit is one of the frequently discussed
macroeconomic problems in today's economies. Recently, current deficit has become a
very important macroeconomic problem in Turkey’s economy because the Turkish Lira is
at the lowest point against the dollar and because of the production and trade which are
dependent on imports. The widening of the current account deficit causes the economy to
be overheated and to be more susceptible to external shocks. Export and import
movements have a very important place in the growth of the country's economy. For this
reason, economic growth is very relevant to the current accounts. In this study, we will try
to examine the relationship between the current account balance and the economic growth.
In our study, firstly the theoretical part of the growth and current account deficit will be
discussed and then the VAR model will be established to measure the impact of the current
account deficit on growth. In our study, an analysis will be made using the annual data
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between the years of 1990 and 2017. In addition, as a result of the action reaction analysis,
it will be examined how the current account deficit affects economic growth.
Keywords: Current Account, Current Account Balance, Turkey’s Economy, Economic
Growth, Action Reaction Analysis
1.Giriş
1980 yılından sonra cari işlemler dengesi uluslararası sermayenin önündeki engellerin
kalkmasıyla daha da önemli hale gelmiştir. Ödemeler bilançosunun önemli hesap
kalemlerinden olan cari işlemler hesabı ülkenin dış ekonomik verilerin önemli
göstergelerindendir (Turan, Barak, 2016: 70). Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetlerin
ihraç ettiği mal ve hizmetlerden fazla olması durumuna ‘Cari Açık’ denir. Türkiye
ekonomisinde cari işlemler açığına bakıldığında 2018 yılının nisan ayında -57.1 oranında
cari açık verilmiştir. Son zamanlarda Türkiye ekonomisinde TL’nin dolar karşısında en
düşük seviyede seyir etmesi üretim ve ticaretin ithalata bağımlı olması ve tasarruf
yetersizliği bu sorunu gözler önüne sermektedir.
Çalışmamızda, ilk olarak büyüme ve cari işlemler açığının teorik kısmı ele alınacak daha
sonra cari işlemler açığının büyüme üzerindeki etkisini ölçmek için VAR modeli
kurulacaktır. Çalışmamız 1990–2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak bir analiz
yapılacaktır. Ayrıca etki–tepki analizleri sonucunda cari işlemler açığının ekonomik
büyümeyi nasıl etkilediği sonuçlarına bakılacaktır.
1.Türkiye’de Cari Açığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
Cari hesap ödemeler dengesinin iki temel bileşeninden biridir. Ödemeler dengesi ülkelerin
parasal işlemlerinin izlendiği bir akım tablosudur. Bir ülkenin toplam mal, hizmet ve
ithalatı, ülkenin toplam mal, hizmet ve ihracatından daha büyük olduğunda, cari açık
oluşur. Bu durum bir ülkeyi dünyanın geri kalanına borçlu yapar.
Cari açık rekabet gücünün ve ithalat-ihracat seviyesinin önemli bir göstergesidir. Cari
hesap açığı genellikle ekonomide dengesizlik anlamına gelmektedir. Ancak, sermaye
akımları döviz kurunda yeniden değerlenmeye neden olduğundan, cari işlemler açığının
zaman içinde doğal olarak azaltılabileceği söz konusu değildir. Kısa vadede cari işlemler
açığı çoğunlukla avantajlıdır. Yabancılar ekonomik büyümeyi iç sınırın ötesine taşıyacak
bir ülkeye sermaye yatırmaya isteklidir. Ancak, uzun vadede cari açık ekonomik
canlanmayı azaltabilir. Ülke tahvili de dahil olmak üzere ülke varlıkları için talep
zayıflayabilir. Bu gerçekleştiğinde, verim yükselecek ve ulusal para diğer para birimlerine
göre kademeli olarak değer kaybedecektir. Bu yabancı yatırımcıların para birimindeki
varlıkların değerini otomatik olarak düşürmektedir. Ülkenin varlıklarına olan talebi daha
da aşağıya çeker ve yatırımcıların malları herhangi bir fiyattan düşüreceği bir devrilme
noktasına yol açabilmektedir.
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Grafik 1: Türkiye Cari Açık/GSYİH

Kaynak: Tradingeconomics.com/Central Bank Of The Republic Of Turkey

Ekonomide cari açığın büyüklüğü CA/ GSYİH oranı ile ilişkilendirilmektedir. Grafik 1’de
görüldüğü gibi Türkiye’de cari denge 1988, 1989, 1991, 1994, 1998 ve 2001 yıllarında
fazla vermiştir. Cari dengenin fazla vermesinin sebebi ise, bu dönemlerde yapılan
devalüasyonlardır. Ayrıca grafiğe bakıldığında 1981 – 2016 yılları arasında en fazla cari
açık 2011 yılında verilmiştir.
Tablo 1: Türkiye Cari Açık/GSYİH

Kaynak:Tradingeconomics.com/Central Bank of The Republic of Turkey

Türkiye’de 2012 ve 2017 yıllarında GSYİH yüzde–5.50’sini cari açık olarak kayıt etmiştir.
2009 yılında -1,3 ile en az cari açık verilirken, 2011 yılında ise yüzde -9 ile en yüksek cari
açık oranına ulaşılmıştır.
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Tablo 2: G20 Ülkelerine Göre GSYİH Cari Hesap
Ülke

Son

Önceki

En
yüksek

En
düşük

Singapur

19.50

17
Aralık

19

26.1

-13.1

%

Yıllık

Hollanda

10.20

17
Aralık

8.5

10.4

-1

%

Yıllık

İsviçre

9.80

17
Aralık

9.4

14.8

-0.6

%

Yıllık

Almanya

8.00

17
Aralık

8.5

8.9

-1.7

%

Yıllık

5.60

17
Aralık

7

10.7

-10.5

%

Yıllık

Japonya

4.02

17
Aralık

3.7

4.7

-1

%

Yıllık

Euro Bölgesi

3.50

17
Aralık

3.4

3.5

-1.5

%

Yıllık

İtalya

2.80

17
Aralık

2.6

2.9

-3.7

%

Yıllık

Rusya

2.20

17
Aralık

1.9

18

-1.4

%

Yıllık

Suudi
Arabistan

2.20

17
Aralık

-3.7

28.5

-21

%

Yıllık

İspanya

1.90

17
Aralık

1.9

1.9

-9.6

%

Yıllık

Çin

1.30

17
Aralık

1.8

10.1

-3.7

%

Yıllık

Brezilya

-0.48

17
Aralık

-1.3

1.8

-8.2

%

Yıllık

Fransa

-0.80

17
Aralık

-0.9

3.4

-2.1

%

Yıllık

Meksikalı

-1.60

17
Aralık

-2.1

3.4

-6.1

%

Yıllık

Endonezya

-1.70

17
Aralık

-1.8

4.8

-6.8

%

Yıllık

Hindistan

-1.90

17
Aralık

-0.6

2.3

-4.8

%

Yıllık
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Önceki

En
yüksek

En
düşük

17
Aralık

-2.4

0.2

-6

%

Yıllık

-2.50

17
Aralık

-2.8

6

-7.5

%

Yıllık

Kanada

-3.00

17
Aralık

-3.3

2.7

-4.2

%

Yıllık

Avustralya

-3.10

17
Aralık

-1.4

2.3

-7.3

%

Yıllık

İngiltere

-4.10

17
Aralık

-5.8

2.6

-5.8

%

Yıllık

Arjantin

-4.80

17
Aralık

-2.6

8

-4.8

%

Yıllık

Türki

-5.50

17
Aralık

-3.8

2

-9

%

Yıllık

Ülke

Son

Birleşik
Devletler

-2.40

Güney
Afrika

Kaynak: Tradingeconomics.com/Central Bank of The Republic of Turkey

2. Ekonomik Model ve Veriler
Var modeli, çoklu zaman serileri arasındaki doğrusal bağımlılıkları yakalamak için
kullanılan skolastik bir süreç modelidir. Vektör otoregresyon modeli Christopher Sims
tarafından geliştirilmiştir. Bu modelin en iyi yanı değişkenlerin içsel olmasıdır.
Bu çalışma kapsamında Türkiye’de cari açığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi tespit
edilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmada 1990 – 2017 dönemlerine ait yıllık veriler
kullanılmıştır. Var modelinde kullanılan değişkenlerin açıklamaları ve değişkenleri ifade
eden semboller Tablo 3’te gösterilmiştir. Modelde kullanılan bütün veriler TUİK’ten elde
edilmiştir.
Tablo 3: Var Modelinde Kullanılan Değişken ve Kısaltmalar
DEĞİŞKENLER
BYM

TANIM
Ekonomik Büyümenin Değeri (Bin $ )

TÜR
İçsel

İHR

İhracatın Değeri (Bin $ )

İçsel

İTH

İthalatın Değeri (Bin $ )

İçsel

KUR

Döviz Değeri (Bin $ )

İçsel

Değişkenlerin aynı düzeyde olması için bütün değişkenlerin logaritması alınmıştır.
Büyüme, İthalat ve döviz kurunun durağan hale gelebilmesi için birinci farkları alınmıştır.
Kur değişkeni ise; düzeyde durağandır. Yapılan Var modeli aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir.
Bymt = β0 + β1 İhrt + β2 İtht + β3Krt + εt
Çalışmada kullanılan tüm testler ve tahminlerde Eviews 9 paket programı kullanılmıştır.
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2.1 Durağanlık Testi
Var analizini çalışırken zaman serisi verilerinin durağan olması gerekmektedir. Bunun için
de değişkenlerin durağan olup olmadıklarını tespit etmek için Augmented Dickey – Fuller
(ADF) testi kullanılmıştır. Değişkenlerin durağanlıkları sabit, trend ve sabit, sabit değil
trend yok şeklinde ölçülmektedir.
Sabit değil, trend yok;
𝑚𝑎

∆y t = Ɣ y t – 1 + ∑𝑠=1𝑠 ∆𝑦𝑡−𝑠 + v t
Sabit, trend yok;
𝑚𝑎

∆y t = α + Ɣ y t – 1 + ∑𝑠=1𝑠 ∆𝑦𝑡𝑠 + v t
Sabit ve trend;
𝑚𝑎

∆y t = α + Ɣ y t – 1 + ƛ t + ∑𝑠=1𝑠 ∆𝑦𝑡−𝑠 + v t

Modeldeki değişkenlerimizin durağanlıkları aşağıdaki gibi formülleştirilmiştir.
∆Bymt = β1 + β2t + δBym (t – 1 ) + αi + ut
∆İhrt = β1 + β2t + δİhr (t – 1 ) + αi + ut
∆İtht = β1 + β2t + δİth (t – 1 ) + αi + ut
∆Krt = β1 + β2t + δKr (t – 1 ) + αi + ut

Değişkenlerin optimum gecikme dönemleri Schwarz Bilgi Kriteri (SC) göre belirlenmiştir.
H0 = Seri durağandır.
H1 = Seri durağan değildir.
Tablo 4: ADF Testi
Değişkenler

Kritik Değerleri

Test
İstatistikleri
Seviye
Değeri

%1

%5

%10

Bym

-5,82

-3,71

-2.98

-2,62

İhr

4,13

-2,65

-1,95

-1,60

İth

-5,85

-3,71

-2,98

-2,62

Kr

-4,87

-3,71

-2,98

-2,62

Augmented Dickey–Fuller (ADF) testi sonuçlarına göre; büyüme, ithalat ve kur
değişkenleri düzeyde durağan olmadıkları tespit edilmiş olup birinci farkları alınmıştır.
Kısaca; büyüme, ithalat ve kur değişkenleri I (1)’dir. İhracat değişkeni ise; düzeyde
durağandır. Yani; I(0)’dır.

2.2 Gecikme Uzunluğu
Var modeli analizi yapılırken gerçek yaşamdaki gecikme uzunluğu çoğu zaman
belirlenememesinden dolayı uygun bir metotla gecikme uzunluğu belirlenmektedir. Eğer
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var modelinde gecikme uzunlukları uzun dönem belirlendiğinde, serilerin değerleri
gerçekte olması gereken değerlerinden çok fazla değer alabilmektedirler.(Bozdağlı,
Özpınar, 2011: 48) Kısacası; serilerde aşırı parametleşme meydana gelmektedir. Gecikme
uzunluğu belirlemede Olabilirlik Oran Testi (LR), Son Tahmin Hatası (FPE), Akaike Bilgi
Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SC) ve Hannan-Quinn (HQ) kullanılmaktadır.
Tablo 5: Gecikme Uzunluğu Test Sonuçları
Lag

LogL

0
1
2
3
4

-57.82324
-0.193224
9.255855
32.76558
52.92639

LR
(Bozdağlıoğ
NA&
lu
90.20351*
Özpınar,
11.50323
2011)
20.44324
(Bozdağlıoğ
10.51868
lu &
Özpınar,
2011)

FPE

AIC

SC

HQ

0.002541
7.00e-05*
0.000143
0.000114
0.000233

5.375934
1.755933
2.325578
1.672558
1.310749*

5.573411
2.743319*
4.102873
4.239763
4.667862

5.425599
2.004257*
2.772563
2.318203
2.155054

Yukarıdaki Tablo 5’te görüldüğü gibi VAR Modeli için uygun gecikme sayısı (1) olarak
belirlenmiştir. Son Öngörü Hatası (FPE), Olabilirlik Oranı (LR), Hannan-Quinn (HQ) ve
Schwarz Bilgi Kriteri (SC) testi yardımıyla belirlenmiştir. LR, FPE, HQ ve SC’nin
gecikme uzunluğu bir olan modelde minimum değerde olduğu görülmektedir. Her dört
kriter VAR (1) modelinin uygun model olduğunu göstermiştir. Var modelinin gecikme
uzunluğu belirlendikten sonra, gecikme sayısının hata teriminin bilinen öngörüleri
sağlaması gerekmektedir. Bu yüzden otokorelasyon LM testi uygulanmıştır. Otokorelasyon
LM testi sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.
H0 = Seride otokorelasyon yoktur.
H1 = Seride otokorelasyon vardır.
Tablo 6: Otokorelasyon-LM Testi Sonuçları
Lags

LM-Stat

Prob

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11.22311
16.50991
9.371842
24.72778
12.29304
9.229645
37.04856
9.934327
15.48171
8.179089

0.7955
0.4180
0.8973
0.0748
0.7236
0.9037
0.0021
0.8700
0.4897
0.9434

Çalışmada Var (1) modelinin kalıntılarında otokorelasyon olup olmadığı Langrange
Çarpanı (LM) testi ile tespit edilmiştir. Tablo 4’te görüldüğü gibi p > 0.05 ‘ten büyük
olduğu için 10 gecikmeye kadar seriler arasında otokorelasyon olmadığı gözlemlenmiştir.
Grafik 2: AR Karakteristik Polinomun Ters Köklerinin Birim Çember İçerisindeki
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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AR karakteristik polinomu, var modelinin durağanlığının göstergesi olarak kabul
edilmektedir. AR karakteristik polinomunun ters köklerinin çemberin içinde yer alması
kurulan modelin durağan bir yapıda olduğunu göstermektedir. Yani, model anlamlıdır.
2.3 Var (1) Analizi Sonuçları
Var analizi 1980 yılında Sims tarafından geliştirilmiştir. Bu model Granger nedensellik
testini temel almaktadır. Var modeli, yapısal modeldeki dışsal – içsel ayrımını
eleştirmektedir. Z t ve Kt verilerini ele alarak Var modelini aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.
𝑚
Zt = α + ∑𝑚
𝑗=1 𝛽𝑗 Z t-j + ∑𝑗=1 𝛿𝑗 K t-j + εt
𝑚
Kt = α + ∑𝑚
𝑗=1 𝜃𝑗 Z t-j + ∑𝑗=1 Ɣ𝑗 K t-j + εt1

K’nın gecikmeli değerleri Z değişkenini ve Z değişkeninin gecikmeli değerleri K
değişkenini etkilemektedir. εt ve εt1 modelin hata terimleridir.
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Tablo 7: VAR(1) Analiz Sonuçları
LOGBYMFAK

LOGIHR

LOGITHFARK LOGKRFARK

LOGBYMFARK(-1)

-0.154628
(0.33332)
[-0.46391]

-0.189708
(0.22459)
[-0.84469]

-0.295335
(0.40915)
[-0.72182]

-1.680272
(5.65603)
[-0.29708]

LOGIHR(-1)

-0.006311
(0.04043)
[-0.15609]

0.970781
(0.02724)
[ 35.6331]

-0.039508
(0.04963)
[-0.79601]

-0.407539
(0.68610)
[-0.59399]

LOGITHFARK(-1)

-0.031815
(0.25684)
[-0.12387]

0.235509
(0.17306)
[ 1.36086]

-0.023713
(0.31527)
[-0.07521]

-2.485384
(4.35827)
[-0.57027]

LOGKRFARK(-1)

-0.003926
(0.01279)
[-0.30697]

-0.005801
(0.00862)
[-0.67308]

-0.011466
(0.01570)
[-0.73025]

-0.059619
(0.21705)
[-0.27468]

C

0.191471
(0.71937)
[ 0.26617]

0.604915
(0.48471)
[ 1.24799]

0.813730
(0.88304)
[ 0.92151]

7.279645
(12.2069)
[ 0.59636]

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. Resids
S.E. equation
F-statistic

0.035193
-0.148580
0.620248
0.171859
0.191502

0.984413
0.981444
0.281595
0.115798
331.5671

0.095668
-0.076585
0.934583
0.210960
0.555392

0.080631
-0.094487
178.5950
2.916252
0.460438

Katsayının negatif olmasından dolayı ‘bir’ dönem önceki bir birimlik büyümenin
ihracattaki değişme üzerinde 0,18 azalışa sebep olmuştur. Büyümede meydana gelen bir
birimlik artış ise katsayının negatif olmasından dolayı ithalatta 0,29 azalışa sebep olurken
kurda ise 1,68 azalışa sebep olmuştur. Var analizi veriler arasında ilişkinin pozitif veya
negatif olmasına ilişkin bilgi vermektedir.
2.3 Granger Nedensellik Testi
Değişkenler arasında ilişkinin yönünü belirlemek için Var modelinde Granger nedensellik
testi kullanılmaktadır.
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Tablo 8: Granger Nedensellik Testi
Dependent variable: LOGBYMFARK
Excluded

Chi-sq

Df

Prob.

LOGIHR
LOGITHFARK
LOGKRFARK

0.024364
0.015344
0.094233

1
1
1

0.8760
0.9014
0.7589

All

0.121827

3

0.9891

Dependent variable: LOGIHR
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LOGBYMFARK
LOGITHFARK
LOGKRFARK

0.713501
1.851952
0.453032

1
1
1

0.3983
0.1736
0.5009

All

2.409925

3

0.4918

Dependent variable: LOGITHFARK
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LOGBYMFARK
LOGIHR
LOGKRFARK

0.521023
0.633629
0.533269

1
1
1

0.4704
0.4260
0.4652

All

1.549376

3

0.6709

Dependent variable: LOGKRFARK
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LOGBYMFARK
LOGIHR
LOGITHFARK

0.088254
0.352824
0.325206

1
1
1

0.7664
0.5525
0.5685

All

1.840894

3

0.6061

Ho: Değişkenler arasında nedensellik yoktur.
H1:Değişkenler arasında nedensellik vardır.
Büyüme için Granger Nedensellik Testine bakıldığında değerleri 0.05’ten büyük olduğu
için Ho reddedilir. Bu sebeple seriler arasında nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılır.
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Tablo 8’de son üç değişkenimizin nedensellik testi bulgularına bakacağız. İhracat büyüme,
kur ve ithalatın nedenini oluşturmaktadır. İthalat, ihracat ve büyüme ise kur değişkeninde
nedenselliğe neden olmaktadır. İthalat Granger nedensellik testine bakıldığında ise ihracat,
büyüme ve kurun ithalat üzerinde bir nedensellik oluşturduğunu görmekteyiz. Kısaca;
değişkenlerin birbirleriyle çift yönlü nedensellik ilişkileri vardır.
Grafik 3: Değişkenlerin Correlogram Grafikleri
Autocorrelations with 2 Std.Err. Bounds
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Yukarıdaki Grafik 3’te büyüme,
ihracat, ithalat ve kur’un correlogramlarını
göstermektedir. Grafiklere bakıldığında değerlerin güven sınırının dışına taşmaması
sonucu değişkenler arasında otokorelasyonun olmadığının göstergesidir.
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Grafik 4: Büyüme Değişkenine Verilen Bir Şokun Diğer Seriler Üzerindeki Etkisi
Response to Cholesky One S.D. Innov ations ± 2 S.E.
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3. Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye’de son zamanlarda ekonomik büyüme artarken, cari açık oranı da artmıştır.
Ekonomide meydana gelen bu artışlar cari açık ile ekonomik büyüme arsasındaki ilişkinin
tartışılmasına yol açmıştır. Bu çalışmada, ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1990–2017
dönemleri arasında yıllık verilerle saptanmıştır. Değişkenlerin zaman serisi olması
nedeniyle durağanlıkları araştırılmıştır. Değişkenlerimizin durağan olup olmadıkları
Genişletilmiş Dickey Fuller testi ile yapılmıştır. Değişkenlere uygulanan ADF testi sonucu,
ihracat serisinin düzeyde durağan olduğu fakat büyüme, ithalat ve kur serilerinin birinci
farklarında durağan olduklarını göstermiştir. ADF testinden sonra etki – tepki analizi
uygulanmıştır. İhracat ve ithalatta meydana gelen bir birimlik şok büyümeye etki
etmemektedir. Fakat büyümede meydana gelen bir birimlik şok ithalatta pozitif etki
yaparken ikinci dönemde negatif etki göstermiştir. Üçüncü dönemde ise stabil olmuştur.
Yapılan Granger Nedensellik testinde, büyüme ile cari açık arasında çift yönlü bir
nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Kısaca, Türkiye’de ekonomik büyüme cari
dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Yani, ekonomik büyüme arttıkça cari açıkta
büyümektedir. Cari açığı besleyen nedenler arasında, yetersiz tasarruf oranları, bütçe
açıkları, lüks tüketim mallarında meydana gelen talep artışı, ihracat için ithalata bağımlılık
döngüsü yer almaktadır. Türkiye bu etkenlere önlem almadığı sürece cari açık ekonomide
bozukluklara yol açabilecek makroekonomik sorun olduğu göz ardı edilmemelidir.
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Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Göre Tasarlanan Öğrenme Ortamının Beşinci
Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi: İnsan ve Çevre Ünitesi Örneği
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Özet
Bu çalışmanın amacı, OBYM’ye göre tasarlanan öğrenme ortamının “İnsan ve Çevre”
ünitesinde beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisinin incelenmesidir. Bu
çalışmada ön test ve son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın
örneklemini, Van ili Erciş ilçesinde bulunan bir ortaokulun beşinci sınıfında öğrenim
gören, kontrol ve deney grubundan 20'şer öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci
oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak; İnsan ve Çevre Ünitesi Akademik
Başarı Testi (İÇBAT) kullanılmıştır. Veriler, parametrik olmayan testlerden Wilcoxon
İşaretli Sıralar Testi ve Mann Whitney U-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın
bulguları incelendiğinde; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test ile son test puanları
arasında her iki grupta da son test lehine anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Ayrıca
deney ve kontrol grubunun son test puanlarının arasında anlamlı farklılığın deney
grubunun lehine olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, OBYM’ye dayalı öğrenme ortamının
“İnsan ve Çevre” ünitesinde beşinci sınıf öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkili
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ortak bilgi yapılandırma modeli, Akademik başarı, Beşinci sınıf
öğrencileri, İnsan ve çevre ünitesi.
Giriş
Fen öğretim programı, bireylerin bilim okuryazarı olmasını, çevre bilincine ve çevre
duyarlılığına sahip bireyler olmasını sağlamaktadır. Son yıllarda bireylerden olması
gereken özellikler; bilgiye ulaşabilme, bilgiyi etkili olarak kullanabilme ve bilgiyi
değerlendirebilme olarak belirlenmiştir (Erdem ve Akkoyunlu, 2002). Burada anlaşılacağı
üzere bireylerin bilimsel okuryazar olarak yetişmeleri amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda öğretim programları incelendiğinde, bilgiyi anlamlandıran ve günlük
yaşamında kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesini temel alan öğrenme kuram ve
modellere vurgu yapılmıştır. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda vurgulanan
öğrenme kuramlarından birisinin de yapılandırmacı öğrenme kuramı olduğu söylenebilir.
Bu öğrenme kuramına göre, bilginin bireyin dış dünyasından bağımsız olmadığı, dış
dünyadan bağımsız olarak bireyin zihnine aktarılamadığı, etkin biçimde birey tarafından
zihinde yapılandırıldığı görüşü yer almaktadır (Özerbaş, 2007). Yapılandırmacı öğrenme
kuramını başta olmak üzere birçok öğrenme kuramını temel alarak geliştirilen öğretim161
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öğrenme modellerinden birisi de Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM)’dir (Ebenezer
& Connor, 1998).
OBYM, Piaget’in kavramsal değişim teorisine, Marton’un öğrenme varyasyon teorisine ve
Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanına dayanmaktadır (Ebenezer & Cannor, 1998). Bu
öğrenme modelini diğer modellerde ayrı kılan ise, birçok öğrenme teorisinin görüşlerinden
sentezlenerek ortaya çıkmış olmasıdır (Bakırcı, 2014). Bu model dört temel aşamadan
oluşmaktadır. Bu aşamalar; Keşfetme ve Sınıflandırma, Yapılandırma ve Müzakere Etme,
Transfer Etme ve Genişletme, Yansıtma ve Değerlendirme şeklinde sıralanmıştır. Modelin
ilk aşaması; öğrencilerin derse olan dikkatlerini toplamayı, konuya güdülenmelerini ve
konuyla ilgili hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemeyi içermektedir. Modelin ikinci
aşamasında; öğretmenin rehberliğinde öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgileri dikkate
alınarak yeni bilgilerin edinilmesi için öğretmen-öğrenci(ler) ve akran-akran görüşmeleri
gerçekleştirilir. Bu görüşmeler sayesinde öğrencilerin bilgileri yapılandırılır. Üçüncü
aşamasında; öğrenciler öğrendikleri yeni bilgileri farklı durumlara transfer ederler. Ayrıca
sosyobilimsel konular, fen-teknoloji-toplum-çevre bağlamında ele alınır. Son aşamasında;
öğrencilerin alternatif kavramları bilimsel bilgiler ile değiştirilip değiştirilmediğine,
konuyu etkili öğrenip öğrenemediklerine bakılır (Bakırcı, 2014; Ebenezer & Connor, 1998;
Ebenezer, Chacko, Kaya, Koya ve Ebenezer, 2010).
Fen öğretiminde OBYM’nin kullanıldığı çalışmalar incelendiğinde; modelin ortaokul
öğrencilerinin akademik başarıları ve kavramsal anlamaları üzerinde etkili olduğu
göstermektedir (Bakırcı, Çalık ve Çepni, 2017). Bu çalışmalardan Bakırcı, Çepni ve Yıldız
(2015), OBYM’nin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarısını artırdığı; Kıryak (2013),
OBYM'nin yedinci sınıf öğrencilerinin su kirliliği konusundaki kavramsal anlamalarını
geliştirdiği; Bakırcı ve Yıldırım (2017), OBYM’nin sera etkisi konusunda öğrencilerin
kavramsal anlamalarına, bilginin kalıcılığına önemli oranda katkı sağladığı ve İyibil
(2011), OBYM’nin yedinci sınıf öğrencilerinin enerji kavramının öğretilmesinde etkili
olduğu belirlenmiştir. OBYM’nin Fen Bilimleri dersinin birçok ünite ve konusunun
öğretilmesinde kullanıldığı görülmektedir. Ancak İnsan ve Çevre ünitesinin öğretilmesinde
OBYM’nin kullanıldığına dair bir çalışmaya rastlanmadığı söylenebilir. Buna ek olarak
OBYM’nin çevre konusunda öğrencilerin alternatif kavramlarını giderdiği ve kalıcı
öğrenmeye katkı sağlamaktadır (Biernacka, 2006; Kıryak, 2013). Ayrıca OBYM’nin
odaklandığı noktalardan birisinin fen-teknoloji-çevre-toplum kavramları arasındaki
ilişkinin öğretilmesine odaklanmış olmasıdır. Bu gibi OBYM’nin öğrenciler üzerinde
olumlu etkileri düşünüldüğünde, modelin İnsan ve Çevre ünitesinde öğrencilerin akademik
başarıları üzerinde etkisinin görülmesi açısından bu çalışmanın önemli olduğu
düşünülmektedir. Dolaysıyla bu çalışmanın amacı, OBYM’ye göre tasarlanan öğrenme
ortamının “İnsan ve Çevre” ünitesinde beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına
etkisini incelemektir.
Yöntem
Araştırmanın Deseni
Bu çalışmada, ön-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu desende,
bağımsız değişkene maruz kalan grup deney grubu iken, bağımsız değişkenin etkisi altında
olmayan grup ise kontrol grubudur. Ön test sonucu, gruplar arasında anlamlı bir farklılık
yoksa iki grubun denk olduğundan söz edilir. Böylece deney grubuna bağımsız değişkenin
uygulanması sonrasında çalışmanın anlamlılığını, gruplar arası karşılaştırılarak inceleme
fırsatı vermektedir (Christensen, 2004).
Örneklem
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Çalışmanın örneklemi, Van ili Erciş ilçesinde bulunan bir ortaokulun beşinci sınıfında
öğrenim gören, kontrol ve deney grubundan 20'şer öğrenci olmak üzere, toplam 40
öğrenciden oluşmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Çalışmada veriler, İnsan ve Çevre Ünitesi Akademik Başarı Testi (İÇBAT) ile elde
edilmiştir. Bu test, çoktan seçmeli maddelerden oluşmaktadır. Testte yer alan sorular; ünite
ile ilgili öğrencilerdeki yaygın alternatif kavramlar, öğrencilerin seviyeleri ünitenin
kazanımları ve OBYM'nin değerlendirme aşaması dikkate alınarak hazırlanıştır. İÇBAT,
alternatif ölçme değerlendirme teknikleri içerecek şekilde çoktan seçmeli olarak
hazırlanmıştır. Bu testte, toplam 20 adet soru bulunmaktadır. Bu testin güvenirlik ile ilgili
yapılan analizlerde Pearson Momentler Çarpım korelasyon katsayısı 0.84 ve Sperman
Brown ise 0.92 olarak bulunmuştur. Buda geliştirilen testin oldukça güvenilir olduğunu
göstermiştir (Büyüköztürk, 2011).
Uygulama
Uygulama, deney ve kontrol grubunda dört hafta (16 ders saati) sürmüştür. Kontrol
grubunda dersler mevcut öğretim sistemine göre işlenirken, deney grubunda dersler
OBYM’ye dayalı olarak yapılmıştır.
Verilerin Analizi
İnsan ve Çevre Ünitesi Başarı Testi (İÇBAT) ile toplanan veriler SPSS paket programına
girilmiştir. Veriler normal dağılım göstermediği için, çalışmada parametrik olmayan testler
tercih edilmiştir. Deney ve kontrol grubunu karşılaştırmalarda Mann Whitney U-Testi
kullanılırken, grupların kendi içlerinde karşılaştırmalarda Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmada, İnsan ve Çevre Akademik Başarı Testi (İÇBAT) ön test ve son test
puanlamalarına göre grupların normal dağılım gösterme durumları incelenmiştir. Bu
amaçla Shapiro-Wilks normallik testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının İÇBAT Ön Test-Son Test Puanlarının ShapiroWilks Normallik Test Sonuçları
Test

Grup

N

X̄

S

Sd

p

Ön Test

Deney

20

5,85

1,84

20

,075

Kontrol

20

5,00

2,18

20

.002

Deney

20

16,05

3,03

20

,171

Kontrol

20

6,70

3,37

20

,003

Son Test

Tablo 1 incelendiğinde, İnsan ve Çevre Akademik Başarı Testinin (İÇBAT) normallik testi
sonuçları görülmektedir (p<0.05). Bu sonuçlar, verilerin homojen dağılmadığını
göstermektedir. Bu durum, çalışmada parametrik olmayan testlerin kullanılması gerektiğini
ortaya koymaktadır.
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Deney ve kontrol grubunun İÇBAT ön ve son test toplam puanlarının Mann Whitney UTesti sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunun İÇBAT Ön Test ve Son Test Puanları Arasındaki
Mann Whitney U-Testi Testi Sonuçları
Test
Ön Test
Son Test

Grup
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol

N
20
20
20
20

Sıra Ortalaması
23.75
17.25
29.75
11.25

Sıra Toplamı
475
345
595
225

U
135

P
.081

15

.000

Tablo 2 incelendiğinde deney ve kontrol grubu öğrencilerinin İÇBAT’ın ön test puanları
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir [U=135, p>.05]. Deney ve kontrol
grubu öğrencilerinin ön test puanlarının, sıra ortalamaları arasında büyük bir farklılık
olmadığı bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin IÇBAT’ın son test puanları
arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır [U=15, p<.05].
OBYM'nin uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin son test puanlarının sıra
ortalamaları kontrol grubundaki öğrencilerin son test puanlarına göre daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Deney ve kontrol grubunun İÇBAT’ın ön ve son test toplam puanlarının Wilcoxon İşaretli
Sıralar Testi sonuçları Tablo 3'te sunulmuştur.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubunun İÇBAT’ın Ön ve Son Test Toplam Puanlarının
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Grup

Testler

Deney

Son Test
Ön Test

Kontrol

Son Test
Ön Test

N
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

0
20
0
0
19
1

Sıra
Ortalaması
.00
19.50
.00
10.00
-

Sıra
Toplamı
.00
741.00
.00
190.00

z

p

-3.93

.000

-3.84

.000

Negatif sıralar temeline dayalı

Tablo 3 irdelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin İÇBAT’ın ön ve son testinden aldıkları
puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir [z=-3.93, p<.01]. Fark
puanlarının sıra ortalaması ve sıra toplamları dikkate alındığında gözlenen bu farkın son
test puanı lehine olduğu görülmektedir. Diğer taraftan kontrol grubu öğrencilerinin
İÇBAT’ın ön ve son testinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğunu
göstermektedir [z=-3.84, p<.01]. Fark puanlarının sıra ortalaması ve sıra toplamları dikkate
alındığında gözlenen bu farkın son test puanı lehine olduğu görülmektedir.
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Tartışma ve Sonuç
İnsan ve Çevre Ünitesi Akademik Başarı Testi (İÇBAT)'dan elde edilen veriler
incelendiğinde, deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin ön test puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 2). Bu
durum, uygulama öncesinde kontrol ve deney grubu öğrencilerinin "İnsan ve Çevre"
ünitesinde akademik başarı düzeylerinin birbirine yakın olduğuna işaret etmektedir.
Literatür açısından bakıldığında uygulama öncesinde öğrencilerin akademik düzeylerinin
birbirine yakın olmaları beklenen bir durumdur. Bu çalışmada beşinci sınıf öğrencilerinin
İnsan ve Çevre ünitesinde akademik başarılarının birbirine yakın çıkması bundan önceki
yapılan birçok çalışmanın sonuçları ile örtüşmektedir (Bakırcı, 2014; Bakırcı, Artun ve
Şenel, 2016).
Deney ve kontrol gruplarının İÇBAT’ın son test puanları incelendiğinde; deney grubu
lehine anlamlı istatistiksel bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 2). Bu bulgu,
deney grubunda uygulanan OBYM'nin İnsan ve Çevre ünitesinde beşinci sınıf öğrencilerin
akademik başarıları üzerinde daha etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç,
OBYM’nin aşamalarında farklı öğretim materyallerinin bir arada kullanılmasından ve
modelin üçüncü aşamasında konun günlük hayatla ilişkisine yönelik yapılan etkinliklerden
kaynaklandığına inanılmaktadır. Bunun yanında OBYM’nin değerlendirme aşamasında
yapılan süreç odaklı değerlendirmenin etkili olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak
OBYM’nin İnsan ve Çevre ünitesinde beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları
üzerinde etkili sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonucu destekleyen birçok
çalışmaya rastlamak mümkündür (Bakırcı ve diğ., 2015; İyibil, 2011).
Mevcut öğretim modelini esas alan fen öğretiminin yapıldığı kontrol grubunda beşinci sınıf
öğrencilerin ön ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
görülmektedir (Bkz. Tablo 3). Son testi lehine anlamlı farkın çıkması, kontrol grubunda
mevcut fen öğretiminin İnsan ve Çevre ünitesinde öğrencilerin akademik başarılarını
artırmada etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu durumun, Fen Bilimleri dersinde yer
alan etkinliklerin akademik başarı odaklı olması, Liselere Geçiş Sınavı’nda akademik
başarının ölçülmesi ve mevcut öğretim yönteminin değerlendirme aşamasında süreç odaklı
değerlendirmenin yer alması ile açıklanabilir. Mevcut öğretim yöntemi ile ilgili yapılan
birçok çalışma, öğrencilerin akademik başarıları üzerinde bu modelin etkili olduğunu
göstermektedir (Sağdıç, 2018; Yıldırım, 2018).
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Özet
Bu araştırmanın amacı, Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli’nin (OBYM) “İnsan ve Çevre”
ünitesinde beşinci sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarını üzerindeki etkisi
incelemektir. Araştırma, ön-son test kontrol gruplu yarı deneysel yönteme göre
tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim öğretim bahar yarıyılında Van
ili Erciş ilçesinde bulunan bir ortaokulun beşinci sınıfında öğrenim gören 40 öğrenciden
(20 deney ve 20 kontrol grubunda olmak üzere) oluşturmaktadır. Araştırmada veriler,
İnsan ve Çevre Ünitesi Kavramsal Anlama Testi (İÇKAT) ile toplanmıştır. Verilerin
analizde, puanlama anahtarı (rubrik) kullanılmıştır. Uygulamadan sonra deney ve kontrol
grubu öğrencilerinin cevapları tam ve kısmen anlama düzeyinde toplandıkları saptanmıştır.
Ayrıca deney grubu öğrencilerinin bu düzeylerde yer alan öğrenci sayısının kontrol grubu
öğrencilerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, deney grubunda
uygulanan OBYM’nin “İnsan ve Çevre” ünitesinin öğretilmesinde beşinci sınıf
öğrencilerinin kavramsal anlamalarında etkili olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ortak bilgi yapılandırma modeli, Kavramsal anlama, Beşinci sınıf
öğrencileri.
Giriş
Fen öğretiminin temeli kavramsal öğrenmeye dayanmaktadır. Etkili bir fen öğretimi
kavramsal öğrenme ile doğrudan ilişkilidir. Bu öğrenme, öğrencilerin kavramları zihinde
doğru yapılandırmalarında, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesinde ve konuyu etkili
öğrenmelerinde anahtar rol oynamaktadır (Bakırcı ve Çalık, 2013). Öğrencilerin konularla
ilgili anahtar kavramlar arasındaki ilişkiyi tam olarak zihinde yapılandıramamalarından
dolayı öğrencilerde kavramsal anlama açısında birtakım güçlükler ortaya çıkmaktadır. Bu
durum, öğrencilerde yanlış öğrenmelere ve dolayısıyla da kavram yanılgılarının
oluşmasına neden olmaktadır. Farklı öğretim kademelerinde öğrenim gören öğrencilerde
meydana gelen kavramsal anlama zorlukları ve çağımızın gereksinimleri öğretim
programlarının güncellenmesine yansımıştır (Bakırcı ve Yıldırım, 2017).
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın amaçlarında birisi de kavramsal anlamanın
gerçekleşmesine katkı sağlamaktır. Kavramsal anlamanın gerçekleşmesinde öğretim
165
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168
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yaklaşımı, stratejisi ve öğretim modelleri büyük önem arz etmektedir. Programın amacının
gerçekleşmesinde kavramsal anlamaya odaklanan, öğrencilerde yaşam becerilerinin
gelişmesine katkı sağlayan öğretim modellerine ihtiyaç bulunmaktadır (Arıkurt, Durukan
ve Şahin, 2015). Bu öğretim modelinin; öğrenci merkezli, programın hedeflerini
gerçekleştirecek özelliklere ve 21. yüzyıl becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bu
niteliklere sahip birçok öğrenme-öğretim modelinin olduğu söylenebilir. Ancak son
dönemlerde fen öğretiminde kullanılan, akademik başarı ve kavramsal anlamada etkili olan
öğretim modelinin Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (OBYM) olduğu bilinmektedir
(Bakırcı, 2014).
OBYM, Ebenezer ve Connor (1998) tarafından alan yazına kazandırılmış bir öğretimöğrenim modelidir. Bu model, Piaget’in kavramsal değişim ve Marton’un öğrenme
varsayonu teorisinden, Vygotsky'nin yakınsal gelişiminde türemiştir (Bakırcı, 2014). Bu
öğrenme modeli, birçok öğrenme kuramının sentezinde türetilmiş olmasına rağmen,
temelinde yapılandırmacı öğrenme kuramı vardır. Bu modelin, öğrenme ortamında
kullanımında dört temel aşama esas alınarak öğretim yapılmaktadır: Keşfetme ve
Sınıflandırma, Yapılandırma ve Müzakere Etme, Transfer Etme ve Genişletme, Yansıtma
ve Değerlendirme.
OBYM, fen öğretiminde akademik başarı ve kavramsal anlamaya odaklanan öğretimöğrenim modeldir. Bu model aynı zamanda bilimin doğası, sosyobilimsel konular, yaşam
beceriler ve süreç odaklı değerlendirme gibi farklı öğrenme alanlarına odaklanmaktadır
(Bakırcı ve Yıldırım, 2017). Bu konular aynı zamanda Fen Bilimleri dersinde ele alınan
konular olması nedeniyle, OBYM’nin derste kullanılması, etkili bir fen öğretimi ortamının
oluşacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan OBYM’nin İnsan ve Çevre ünitesinde
öğrencilerin kavramsal anlamalarına etkisi ile ilgili bir çalışma olmadığında aynı zamanda
Liselere Geçiş Sınavında kavramsal anlamaya yönelik soruların yer almasından dolayı bu
çalışmanın önemli olduğu söylenebilir.
Yöntem
Araştırma Deseni
Çalışma, ön-son test kontrol gruplu yarı deneysel desene göre tasarlanmıştır. Bu desende
deney grubuna özel bir müdahale varken, kontrol grubuna herhangi bir müdahalede
bulunulmaz. Bu desen hem deney grubunda yapılan uygulamanın etkililiğini gösterdiği
için hem de kontrol grubunda yapılan uygulama ile kıyaslama imkânı verdiği için tercih
edilmektedir (Çepni, 2011).
Örneklem
Çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Van ili Erciş ilçesinde bulunan
bir ortaokulun beşinci sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışma grubu 20’si kontrol
grubu, 20’si deney gurubu olmak üzere 40 kişiden oluşmaktadır. Deney grubu öğrencileri
D1, D2, D3…..D20 şeklinde kodlanırken, Kontrol grubu öğrencileri K1, K2, K3…K20
şeklinde kodlanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada, İnsan ve Çevre Ünitesi Kavramsal Anlama Testi (İÇKAT) kullanılmıştır.
İÇKAT, iki aşamalı çoktan seçmeli beş sorudan oluşmaktadır. Testin ilk aşaması; doğru
cevapla beraber üç çeldirici cevap içeren çoktan seçmeli sorular, ikinci aşaması ise önceki
aşamada verilen cevabın nedenini içeren açık uçlu kısım olacak şekilde hazırlanmıştır.
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Çoktan seçmeli olarak hazırlanan kısımda bulunan seçenekler konu ile ilgili alternatif
kavramlardan oluşmaktadır (Chen, Lin & Lin, 2002).
Uygulama
Çalışma, deney ve kontrol grubunda dört haftada (16 ders saati) tamamlanmıştır. Kontrol
grubunda dersler mevcut öğretim yöntemine göre işlenirken, deney grubunda dersler
OBYM’ ye dayalı olarak işlenmiştir.
Verilerin Analizi
İÇKAT ile elde edilen veriler, Tablo 1 dikkate alınarak bir fen eğitimcisi, iki fen bilimleri
öğretmeni tarafında analiz edilmiştir. Tablo 1’de yer alan puanlama anahtarı Abraham,
Gryzbowski, Renner ve Marek (1992) tarafında geliştirilmiştir. Değerlendirmeciler
arasında uyum oranı dikkate alınarak öğrenci cevapları düzeylere yerleştirilmiştir.
İÇKAT’ta alınabilecek en yüksek puan 20 iken en düşük puan ise sıfırdır.
Tablo 1. İÇKAT’ta Yer Alan Soruları Analiz Etmede Kullanılan Değerlendirme Kriterleri
ve Puanları
Anlama Düzeyleri
Tam Anlama
Kısmen Anlama

Puanlama Kriterleri

Puan

Geçerliliği olan cevabın bütün yönlerini içeren cevaplar

4

Geçerli olan cevabın bir yönünü içeren fakat bütün yönlerini içermeyen

3

cevaplar

Belirli Bir Yanılgıyla

Kavramın kısmen anlaşıldığını gösteren fakat aynı zamanda bir kavram

Kısmen Anlama

yanılgısını da içeren cevaplar

Yanlış anlama

Bilimsel olarak yanlış olan cevaplar

1

Anlamama

Boş bırakma, “bilmiyorum”, “anlamadım” benzeri ifadeler içeren cevaplar,

0

2

soruyu aynen tekrarlama, ilgisiz ya da açık olmayan cevaplar

Bulgular
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin İÇKAT’ın ön test ve son testine ait cevapların
frekans ve yüzdelikleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunun İÇKAT Ön Test ve Son Test Cevaplarının Frekans
ve Yüzdelikleri
Soru
No

Anlama Düzeyi

1

Tam Anlama
Kısmen Anlama
Belirli Bir Yanılgıyla
Kısmen Anlama
Yanlış anlama
Anlamama

Ön Test
Deney Grubu
Kontrol Grubu
f
%
f
%
0
0
0
0
1
5
1
5

Deney Grubu
f
%
6
30
7
35

Son Test
Kontrol Grubu
f
%
2
10
6
30

3

15

4

20

5

25

7

35

6
10

30
50

6
9

30
45

2
0

10
0

3
2

15
10
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2

3

4

5

Tam Anlama
Kısmen Anlama
Belirli Bir Yanılgıyla
Kısmen Anlama
Yanlış anlama
Anlamama
Tam Anlama
Kısmen Anlama
Belirli Bir Yanılgıyla
Kısmen Anlama
Yanlış anlama
Anlamama
Tam Anlama
Kısmen Anlama
Belirli Bir Yanılgıyla
Kısmen Anlama
Yanlış anlama
Anlamama
Tam Anlama
Kısmen Anlama
Belirli Bir Yanılgıyla
Kısmen Anlama
Yanlış anlama
Anlamama
Toplam

0
2

0
10

0
3

0
15

7
6

35
30

4
5

20
25

5

25

5

25

4

20

3

15

7
6
4
3

35
30
20
15

6
6
4
2

30
30
20
10

2
1
10
8

10
5
50
40

5
3
6
5

25
15
30
25

4

20

4

20

2

10

4

20

5
4
0
3

25
20
0
15

6
4
1
2

30
20
5
10

0
0
8
7

0
0
40
35

3
2
5
5

15
10
25
25

4

25

4

20

4

20

6

30

6
7
0
3

30
30
0
15

5
8
1
1

25
40
5
5

0
1
6
7

0
5
30
35

3
1
4
5

15
5
20
25

4

20

3

15

6

30

5

25

6
7
20

30
35
100

7
8
20

35
40
100

1
0
20

5
0
100

4
2
20

20
10
100

İÇKAT’ın birinci sorusuyla öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik alınması gereken
önlemler ile ilgili anlama düzeyleri sorgulanmıştır. Bu soru için ön test sonuçlarına
bakıldığında deney grubunun %50’sinin, kontrol grubunun %45’inin anlamama düzeyinde
yoğunlaştığı görülmektedir. Son testte ise aynı soruya deney grubunun %30’unun tam
anlama, %35’inin de kısmen anlama düzeyinde yoğunlaştığı; kontrol grubunun ise
%30’unun kısmen anlama, %35’inin ise belli bir yanılgı ile kısmen anlama düzeyinde
yoğunlaştığı görülmüştür. Deney grubunda yer alan D11 kodlu öğrenci birinci soruya ön
testte “Klima ve buzdolaplarında kimyasal madde yoktur.’’ şeklinde cevabı ile yanlış
anlama düzeyinde bir cevap vermiştir. Aynı öğrenci son testte aynı soruya tam anlama
düzeyinde bir cevap vermiştir: ‘‘Parfüm deodorant ve oda spreyi kullanmamalıyız. Çünkü
bu eşyalar içindeki gazlar havayı kirletir. Sera etkisi yaratır.’’
İÇKAT’ın ikinci sorusuyla, öğrencilerin insan ve çevre etkileşiminin önemine yönelik
anlama düzeyleri sorgulanmıştır. Öğrencilerin ön test sonuçları incelendiğinde, deney
grubunun %35’i yanlış anlama; %30’u anlamama düzeyinde yer almıştır. Kontrol
grubunun ise %60’ı yanlış anlama ve anlamama düzeylerinde yer almıştır. Son test
sonuçları incelendiğinde; deney grubunun %35’inin tam anlama, %30’unun kısmen anlama
düzeyinde yoğunlaştığı; kontrol grubunun %50’sinin kısmen anlama ve yanlış anlama
düzeyinde yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. Kontrol grubunda yer alan K18 kodlu öğrencinin
ön testte ikinci soruda anlamama düzeyinde iken, son testte aynı öğrenci aynı soruya
“B’nin yaşam alanının tür sayısı A ile aynıdır ondan dolayı cevap D’dir.’’ şeklinde cevap
vermiştir.
Kavramsal anlama testinin üçüncü sorusunda öğrencilerin bir çevre sorununa ilişkin çözüm
önerisini geliştirilmesine yönelik anlama düzeyleri irdelenmiştir. Deney grubu
öğrencilerinin ön testte %25’i yanlış anlama ve %20’si tam anlama düzeyinde yer alırken;
son testte %50’si tam anlama, %40’ı kısmen anlama düzeyinde toplanmıştır. D14 kodlu
öğrenci ön testte üçüncü soruya “Cevap D. Su kirliliğine neden olamaz. Çünkü ilaç
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toprağa atılıyor suya değil.” şeklinde yanlış anlama düzeyinde cevap verirken son testte,
“Cevap C. Çünkü zararlı olan bir şey canlıların sayısını arttırmaz, öldürür.” diyerek tam
anlama düzeyinde cevap vermiştir. Kontrol grubunda bulunan öğrenciler ise ön testte
%20’si anlamama, %30’u yanlış anlama düzeyinde bulunurken; son testte %25’i tam
anlama, %30’u kısmen anlama düzeyinde bulunmaktadır. Örneğin K4 kodlu öğrenci ön
testte “İlaç bizi böceklerden korur.” diyerek yanlış anlama düzeyinde cevap verirken, aynı
öğrenci son testte aynı soruya “Böcek ilaçları ne kadar bitkileri böceklerden korumak için
toprağa verilse de doğaya zarar verir. Bundan dolayı doğadaki canlıları öldürür.” diyerek
tam anlama düzeyinde cevap vermiştir.
Kavramsal anlama testinin dördüncü sorusuyla biyoçeşitliliği tehdit eden olaylarla ilgili
öğrencilerin anlama düzeyleri sorgulanmıştır. Ön testte deney grubunun %30’u anlamama,
%30’u ise yanlış anlama düzeyinde; kontrol grubunun %40’ı anlamama, %25’i yanlış
anlama düzeyinde toplanmıştır. Son testte deney grubunun %40’ı tam anlama, %35’i
kısmen anlama düzeyinde yer alırken; kontrol grubunun %25’i kısmen anlama ve %25’i
tam anlama düzeyinde yer almıştır. D2 kodlu öğrenci ön testte “Orman yangınları kendi
kendine de çıkabilir.” şeklinde kısmen anlama düzeyinde cevap verirken, aynı öğrenci son
testte aynı soruya “Sel ve deprem doğa kaynaklı, nükleer patlamalar, aşırı avlanma ve
orman yangınları insan kaynaklı biyoçeşitliliğe zarar veren olaylardır.” şeklinde tam
anlama düzeyinde cevap vermiştir.
Kavramsal anlama testinin beşinci sorusunda, öğrencilerin insan ve çevre etkileşiminin
önemi ile ilgili anlama düzeyleri sorgulanmıştır. Deney grubu öğrencileri ön testte %35’i
anlamama, %30’u yanlış anlama düzeyinde toplamışken; kontrol grubu öğrencileri %50’si
anlamama, %25’i yanlış anlama düzeyinde yer almıştır. Deney grubu öğrencileri son testte
%35’i kısmen anlama, %25’i tam anlama düzeyinde toplanırken; kontrol grubu
öğrencilerinin %25’i kısmen anlama, %25’i belirli bir yanılgı ile kısmen anlama düzeyinde
yoğunluk göstermiştir. K15 kodlu öğrenci ön testte cevap kısmını boş bırakarak anlamama
düzeyinde puan aldığı görülürken, son testte “Cevap B. Çünkü yukarıdaki metinde biz
çevreye ne verirsek çevrede bize sınırsız kaynak ve mükâfat verir demiştir. Burada insan ve
çevrenin etkileşiminin önemini vurgulamış.” şeklinde tam anlama düzeyinde cevap
vermiştir.
Tartışma ve Sonuç
Uygulamadan önce öğrenciler, buzdolabı, klima gibi elektronik eşyalardan duman
çıkmadığı için havayı kirletmediğini, havanın kirlenmesine sadece çöplerin neden
olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum, öğrencilerin kendi çevrelerinde gördükleri ve tecrübe
ettikleri olaylardan etkilenmeleri (Yardımcı ve Bağcı-Kılıç, 2010) ve çalışmanın yapıldığı
okulun köy okulu olması ile açıklanabilir (Sadık, Çakan ve Artut, 2011;Uyanık, 2017).
Uygulamadan sonra deney ve kontrol grubu öğrencilerinin cevaplarının büyük kısmı tam
anlama ve kısmen anlama düzeyinde toplanmıştır. Bu bulgu, deney ve kontrol grubunda
yapılan uygulamanın öğrencilerin çevre sorunlarının neler olduğunu ve bu sorunları
önleme yollarını öğrendiklerini göstermektedir. Deney grubunda son testte tam anlama ve
kısmen anlam düzeyindeki öğrenci sayısının kontrol grubuna göre daha fazla olması, deney
grubunda yapılan OBYM’ye dayalı öğretimin daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
durumun oluşmasında deney grubu öğrencilerinin, modelin ikinci aşamasında çevre
sorunları ile ilgili video izlemeleri, çevre sorunlarını sorgulayıcı yaklaşımla tartışmaları ve
değerlendirme basamağında süreç odaklı ölçme araçlarını kullanmaları etkili olmuştur
(Bakırcı, Artun ve Şenel, 2016).
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Uygulamadan önce insan ve çevre etkileşimine yönelik deney ve kontrol grubu
öğrencilerinin büyük bir kısmı insanın çevreye bir etkisi olmadığını ifade ederken, diğer
bir kısmı ise insanın verdiği nefesin bile çevreye zarar verdiğini belirtmişlerdir. Öğrenciler
çevre içerisinde yer alan canlı varlıklara ‘insan’ kavramını genellikle dâhil etmedikleri
tespit edilmiştir. Öğrencilerin bu düşüncelerinde, önceki öğretim kademesinde bu konuyu
eksik veya yanlış öğrenmiş olmalarından kaynaklanmış olabilir. Öğrencilerin bu
görüşlerini destekleyen birçok çalışma bulunmaktadır (Littledyke, 2004; Uyanık, 2017;
Yardımcı ve Bağcı-Kılıç, 2010). Uygulamada sonra öğrenci cevaplarının tam anlama
kategorisinde toplanması öğrencilerin insan ve çevre etkileşimi konusu öğrendiklerini,
yanlış ve eksik bilgilerinin büyük oranda giderildiğini ortaya koymaktadır. Deney grubu
öğrencilerinin son testte yaşam alanında ne kadar çeşit canlı var ise mevcut yaşam alanın
biyoçeşitlilik bakımından daha zengin olduğunu ve insanında çevreyi etkileyen bir varlık
olduğunu ifade etmişlerdir.
Uygulama sonrasında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin çevre sorununa ilişkin çözüm
önerilerinin benzer şekilde oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin köyde yaşamaları,
tarımla ilgileniyor olmaları, tarım ilacının etkisini yaşayarak öğrenmiş olmalarından
kaynakladığı söylenebilir (Mutlu ve Tokcan, 2016). Son testte bir kısım öğrenci, anlamama
ve yanlış anlama düzeyinde olanlar, tarım ilaçlarının sadece toprak kirliliğine neden
olduğu, zirai ilaçlamanın meyvelere zarar vermediği yorumunda bulunmuştur. Öğrenciler,
bahçede veya tarlada zirai ilaç kullanıldığından meyve ve sebzelerin kurtlanmadığını
gözlemlediklerinden dolayı böyle bir çıkarımda bulunmuş olabilir.
Uygulama öncesi deney ve kontrol grubu öğrenci cevaplarının anlamama ve yanlış anlama
düzeyinde toplandıkları ve öğrencilerin birçok kavram yanılgısına sahip oldukları
belirlenmiştir. Ön testte öğrencilerin insan etkisiyle bir canlının zarar göremeyeceği
düşüncesine sahip olduğu ve orman yangınlarının doğal yollardan ortaya çıktığına
inandıkları görülmüştür. Öğrencilerin böyle düşünmesinde ‘İnsan’ kavramını çevreden ayrı
ve bağımsız bir varlıkmış gibi görmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Deney ve kontrol
grubu öğrencilerinin uygulamadan sonra biyoçeşitliliği tehdit eden olaylara ilişkin
görüşlerinin büyük oranda tam ve kısmen anlama düzeyinde toplandığı saptanmıştır. Bu
bulgu, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin biyoçesitliliği tehdit eden konuyu
öğrendikleri şeklinde yorumlanabilir. Deney grubu öğrencilerinin biyoçeşitliliği tehdit
eden faktörleri, insan faaliyetleri ve doğal faktörler şeklinde ifade ettikleri görülmüştür.
Ayrıca öğrencilerin biyoçesitliliğe neden olan kavram yanılgılarının büyük oranda
giderildiği tespit edilmiştir. Bu durum, OBYM’nin üçüncü aşamasında yapılan kavramsal
değişim metinleri ve animasyonlar ile sağlanmış olabilir. (Bakırcı ve Çalık, 2013).
Deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin son testte insan ve çevre etkileşimi
konusundaki anlama düzeyinde cevapların yüzdeliklerinin birbirine yakın olduğu
görülmüştür. Deney grubu öğrencilerinin, var olan çevre sorunlarına yönelik çözümler
geliştirmeleri, önlemler alınması konusunda başarılı oldukları verdikleri cevaplardan
anlaşılmıştır. Bu durum, modelin birinci aşamasında yapılan beyin fırtınası tekniği ile
modelin ikinci aşamasında başvurulan altı şapkalı düşünme tekniğinden kaynaklanmış
olabilir (Bakırcı, Artun, Şahin ve Sağdıç; 2018).
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Vergi Harcaması ve Türkiye’deki Durum (2006-2017)
Doç. Dr. Engin ÖNER169

Özet
Çeşitli iktisadi, mali ve sosyal amaçlarda kullanılmak üzere, standart vergi sisteminden
ayrılmış olan ve ayrıcalıklı vergi düzenlemeleri şeklinde ortaya çıkarak devleti kayba
uğratan vergi harcamaları; uygulamada vergi muaflığı, indirim ve istisnaları, vergi kredileri
(mahsuplar), indirimli oranlar (vergi kolaylığı) ve vergi ertelemeleri şeklinde yer
almaktadır.
2006-2010 yılları arasında Türkiye'de vergi harcamaları, toplam vergi gelirlerinin
ortalama% 5,8'ini oluştururken, dolaysız vergi ile ilgili vergi harcamaları, toplam vergi
harcamalarında% 85'in üzerinde bir orana sahiptir. Vergi harcamalarına ilişkin yeni
değerlendirmelerin ve hesaplamaların getirilmesi nedeniyle vergi harcamaları 2015-2017
döneminde toplam vergi gelirlerinin% 16,7'sine yükselmiş, dolaysız vergilerle ilgili vergi
harcamaları % 52'ye düşmüştür.
İzlenen mali politikalarda başarılı olunabilmesi için vergi harcamalarıyla ilgili vergi
kanunları ve diğer kanunlarda yer alan hükümlerin kapsamlı bir şekilde gözden
geçirilmesi, vergi harcamalarının eksiksiz bir şekilde tahmin edilip raporlanması ve bütçe
sürecinde dikkate alınması önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Vergi Harcaması, Vergi Ayrıcalıkları, Vergi Harcaması Raporları
Tax Expenditure and the Situation in Turkey (2006–2017)
Abstract
Diverged from the standard tax system in order to be used for several economic, fiscal and
social purposes, tax expenditures occur as preferential taxation regulations and cause losses
to the state. In practice, tax expenditures are implemented as tax exemption, discount and
exclusion, tax credits (deductions), discounted rates (tax concession) and tax
postponement.
While between the years of 2006 - 2010 tax expenditures in Turkey were averagely 5,8 %
of the total tax incomes, the tax expenditures in relation with direct taxes had a rate higher
than 85 % in the total tax expenditures. Due to the introduction of new assessments and
calculations on tax expenditures, tax expenditures increased to 16.7% of the total tax
revenues in 2015-2017, tax expenditures related to direct taxes decreased to 52%.
In order to succeed in the fiscal policies being followed, it is important to review the
provisions of tax laws and other laws in detail, to completely estimate and report the
expenditures and to pay particular attention to the budgeting period.
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1.Giriş
Vergi harcaması, esas olarak, vazgeçilen vergi geliri anlamında olup, vergi tahsiliyle ilgili
yapılan gider değildir. Vergi harcamaları vergi muafiyeti, vergi istisnası, vergi mahsubu,
indirimli vergi oranları, vergi ertelemeleri ve benzeri uygulamalarla ortaya çıkmaktadır.
Vergi harcamalarının genel özelliği yararlanan kişilere bir fayda sağlaması (gelir getirici
olması) ve kamu kaynaklarını azaltmasıdır.
Vergi harcamalarının, kamu harcamalarına alternatif olarak, uygulanacak vergi ve maliye
politikaları içerisinde, devletin ekonomik ve sosyal amaçlarını gerçekleştirilmesinde bir
araç olarak kullanılması mümkündür.
2. Vergi Harcamasının Tanımı
Vergi harcaması yaygın olarak, belirli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için
oluşturulan ve vergi kayıplarını içeren, normal, standart veya genel kabul görmüş bir vergi
yapısından ayrılma olarak tanımlanmaktadır (OECD, 1984: 168).
Vergi harcaması, vergi sistemi aracılığıyla belirli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak
için, kanunun öngördüğü temel yükümlülük sistemi ile uyumlu olmayan ve kanuni bir
hükümden kaynaklanan vergi geliri kaybı veya ertelemesi şeklindeki kamu harcaması
olarak tanımlanabilir (Vergi Harcamaları Raporu, 2007: 5).
Vergi sisteminde ortaya çıkan ve vergilerin tahsiline yönelik maliyetlerden ayrılan vergi
harcamaları, sosyo-politik amaçlı uygulamalara yönelik mali teşvikler bazındaki muafiyet,
istisna, vergi indirimi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin terkin ve indirimler olup, genel
olarak devletin vazgeçtiği vergi gelirlerini ima etmektedir (Özker, 2002: 2; Coşkun, Bilen, 2002:
161; Pedük, 2005: 14; Saraç, 2010: 263).

Vergi harcaması spesifik faaliyetlere teşvikler getiren veya belli mükellef grupları için
seçici vergi kolaylıkları sağlayan vergi ertelemeleri, ayrıcalıklı vergi oranları, mahsuplar,
beyan sınırları, indirimler ile istisna ve muafiyetlerin sebep olduğu vazgeçilen gelir veya
bütçe harcaması eşdeğeri bir kamu harcaması türü ya da vergi yükünü azaltmak suretiyle
mükellefe sağlanan ilave gelirdir (Bezdek, Zampelli, 1986: 533; Benker, 1986: 403; Balkaya Akça,
2000: 7; King, 1984: 16; Kulu, 2000: 24; Gülmez, 2003: 6; Arcagök, 2002: 49; Bird ve Oldman, 1990: 203;
Khalilzadeh, 1991: 44; Özkara, 2004a: ;Özker, 2002: 2; Gönül, 2002a: 79; Gönül, 2002b: 68-72; Gönül,
2007) .

IMF ve Dünya bankası yetkililerince vergi harcaması “hükümetlerin gelir toplamını
azaltan, standart vergi yapısından ayrılan ayrıcalıklar veya istisna ve muafiyetler” (IMF,
2001: 5), “politika yapıcıları tarafından arzu edilen davranışları teşvik eden, standart vergi
yapısından ayrılan vergi ayrıcalıkları “ (World bank, 2003: 1) olarak ifade edilmektedir.
Tüm ifade edilenlerden hareketle, vergi harcamaları için genel olarak; “çeşitli iktisadi, mali
ve sosyal amaçlarda kullanılmak üzere, standart vergi sisteminden ayrılmış olan ve
ayrıcalıklı vergi düzenlemeleri şeklinde ortaya çıkarak; devleti kayba uğratan vergi
muafiyeti, vergi istisnası, vergi mahsubu, indirimli vergi oranları, vergi ertelemeleri ve
benzeri uygulamalardır” (Öner, 2011: 166) denilebilir.
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3. Vergi Harcamalarının İktisadi ve Mali Etkileri
Vergi harcamalarının iktisadi ve mali etkileri çeşitli açılardan değerlendirilebilir. Öncelikle
bazı vergi harcamaları vergi gelirlerini azalttığı, bir kısmı da vergi gelirlerinin
ertelenmesine sebep oldukları için (Özkara, 2004b); bütçenin gelir-gider dengesi bozulmakta,
kaynakların tahsisinde verimlilik azalmaktadır.
Vergi harcamaları devletin vergi gelirlerinin azalmasına yol açarken; diğer taraftan
yararlanan düşük gelirli mükelleflerin kullanılabilir gelirlerinin ve tüketimlerinin
artmasına, yüksek gelirli kesimde ise, tasarruflarının artışına neden olmaktadır.
Vergi kanunlarında belirtilen şartları taşıyan bütün mükellefler vergi harcamalarından
yararlanabildiği için, bu harcamalar politikacı ve bürokratlara kaynak tahsisinin ne şekilde
gerçekleşeceği noktasında kamu harcamalarına nispeten daha az esneklik sağlamaktadır
(Toder, 2000: 367).

Bu hususlar vergi harcamalarının bütçe ve kaynak dağılımı üzerindeki negatif makro
etkileri olmaktadır.
Bu olumsuzluklara rağmen, vergi harcamaları sosyal gelişme ve iktisadi büyümeyi teşvik
etmede politik bir araç olarak kullanılabilir.
Bir ekonomide vergi harcamaları, kamu harcamalarının yerine ikame edilme gibi önemli
bir işlevi yerine getirebilir. Diğer bir ifade ile, vergi harcamaları, devletin ekonomik ve
sosyal amaçlarını gerçekleştirmesinin bir metodu olarak, kamu harcamalarının alternatifini
oluştururlar (Dharmapala, 1998: 211).
Vergi harcamaları devletin vergi gelirlerinin azalmasına yol açarken, diğer taraftan
yararlanan mükelleflerin kullanılabilir gelirlerinin artmasına neden olmaktadır.
Sosyo-ekonomik gerekçeli vergi harcamaları kişiler için ya gelir transferi, ya da teşvik
aracı olma özelliği taşımaktadır (Saraç, 2010: 271). Şöyleki;
-düşük gelirli kişiler açısından vergi harcamaları ilave gelir anlamına gelecek ve
tüketimlerinin artmasına neden olacaktır,
-yüksek gelirli kesime yönelik dolaysız vergiler üzerinden ortaya çıkan vergi harcamaları
ise, onların tasarruflarının artışına ve bunu üretimde kullanmalarına yol açabilecektir.
Vergi harcaması, çeşitli iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşmak için vazgeçilen vergi değeri
olduğundan; vergi harcamasının büyüklüğü ve uygunluğu, var olma gerekçelerini oluşturan
sosyal ve ekonomik politikaların değerlendirilmesiyle belirlenecektir. Ancak, yayımlanan
vergi harcaması tablolarında böyle bir değerlendirme yapmaya imkan verecek detaylı bilgi
olmadığından (Maktouf, Surrey, 1990: 205), günümüzde vergi harcaması üzerine yapılacak
çalışma ve raporların bilgi teknolojileri kullanılarak ayrıntılı hazırlanması gereklidir .
4. Türkiye’de Vergi Harcamalar
Vergi harcamaları hakkında, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce vergi
harcamaları hakkında genel bilgiler içeren “Vergi Harcamaları 2001 Yılı” raporu
çıkarılmış olup, ayrıca raporda yürürlükteki kanunlar itibarıyla vergi harcamasına yönelik
muaflık ve istisna listesi yer almıştır (Öner, 2011: 167).
Türkiye‟de vergi harcamaları yoluyla vazgeçilen vergi miktarının bütçe kanunu
kapsamında raporlanacağı “İstisna, muafiyet ve vergi indirimi gibi vergi harcamaları
ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden düzenlenecek, vergi harcamaları
yoluyla alınmasından vazgeçilen tutarlar bütçe kanunu kapsamında ayrıntılı bir şekilde
raporlanacaktır” ifadesi ile “VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı” kapsamında yer almıştır
(DPT, 2001: 230).
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Vergi harcaması kavramı 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile mevzuatımızda yerini almıştır. Dolayısıyla vergi istisna, muafiyet ve
indirimleri nedeniyle oluşan vergi harcamalarına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında
yer verilmesi gerekmekte; her türlü harcamanın bir arada görülmesi imkanı doğmaktadır.
Türkiye’de vergi harcaması hesaplamaları başta TÜİK olmak üzere ilgili bulunan kurum,
kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden elde edilebilen veriler ve gelir bütçesinin
hazırlanmasında kullanılan yöntemler doğrultusunda “vazgeçilen gelir yöntemi” ile
yapılmaktadır.
İlk defa, 2006 yılı bütçesine konulmak üzere, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer
vergisi ve özel tüketim vergisi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve indirimlerden veri
temin edilebilenlerin neden olduğu vergi harcamalarının tahminine yönelik bir çalışma
yapılmıştır. Aynı şekilde 2007 yılı bütçesinde bu çalışma veri teminindeki artışla birlikte
geliştirilmiş (Vergi Harcamaları Raporu, 2007: 4) olup; Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü‟nde,
kanunlarda yer alan vergi istisna, muafiyet ve indirimleri nedeniyle 2007 yılından itibaren
bütün vergi harcamalarının tahmin edilmesine yönelik olarak kapsamlı bir çalışma
başlatılmıştır. 2007 Yılı Vergi Harcamaları Raporundan sonra 2016 ve 2017 yıllarında da
kapsamlı şekilde vergi harcamaları raporları yayınlanmıştır.
Her yıl bütçe kanun tasarısında ilgili yılın vergi harcama rakamı ile gelecekteki iki yıla
ilişkin tahmini veriler tablo olarak verilmektedir. Düzenli olarak öncelikle ülkemiz vergi
harcamaları rakamlarının ağırlığını oluşturan Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma
Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları ve diğer bazı kanunlarda yer alan
hükümlere yönelik vergi harcama listesi bütçe kanun eklerinde yayımlanmaya
başlanmıştır.
Mevzuatta önemli sayıda vergi harcaması bulunmaktadır. Gerek vergi kanunları içinde,
gerekse bunların dışındaki birçok kanunda yer alan vergi harcaması niteliğindeki
hükümlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Ayrıcalıklı vergi düzenlemeleri şeklinde olup devleti kayba uğratan vergi harcamaları
(indirim, istisna ve muafiyet konulması, oranlarının değiştirilmesi ya da kaldırılması v.b.)
aracılığıyla, çeşitli iktisadi, mali ve sosyal amaçların (istikrarı sağlama, belirli ürünleri
teşvik etme, topluma zararlı ürünlerin üretimini azaltma, gelir dağılımında düşük gelirliler
lehine düzenleme yapma vb. amaçların) çözüme kavuşturulmasında katkı sağlanabilir
(Öner, 2011: 169).

Türkiye‟de vergi harcamaları 2006-2014 yılları içinde toplam vergi gelirlerinin ortalama
%5,8’i dolayında iken, vergi harcamaları toplamı içinde dolaysız vergilerle ilgili vergi
harcamaları % 85‟lerin üzerinde bir paya sahiptir (bkz. Tablo 1 ve Tablo 2).
Vergi harcamaları üzerine yeni değerlendirme ve hesaplamalara geçildiği için 2015-2017
yılları içinde vergi harcamaları toplam vergi gelirlerinin ortalama %16,7’si dolayına
yükselmiş, vergi harcamaları toplamı içinde dolaysız vergilerle ilgili vergi harcamaları %
52‟ler düzeyine inmiştir (bkz. Tablo 2 ve Tablo 3).
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Tablo. 1: Vergi Harcaması, Dolaysız Vergiler ve Bütçe gelirleri 2006-2010 ( Milyar TL; %)
Vergi Harcaması (VH)
Dolaysız Vergi Harcaması
(DVH)
Bütçe Gelirleri (BG)
VH / BG (%)
DVH / VH (%)

2006
8,6
7,9

2007
11,9
10,3

2008
12,4
10,6

2009
14,7
12,2

2010
14,4
12,0

173,5

200,1

200,4

244,2

231,2

0,05
0,92

0,05
0,86

0,05
0,85

0,06
0,83

0,06
0,84

Kaynak: http://www.bumko.gov.tr sitesindeki ilgili yıllar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları, Vergi Harcamaları Raporu
2007. (%) hesaplamaları tarafımızdan yapılmıştır.

Tablo. 2: Vergi Harcaması, Dolaysız Vergiler ve Bütçe gelirleri 2011-2015 ( Milyar TL; %)
Vergi Harcaması (VH)
Dolaysız Vergi Harcaması
(DVH)
Bütçe Gelirleri (BG)
VH / BG (%)
DVH / VH (%)

2011
17,7
14,8

2012
19,2
16,2

2013
22,4
18,8

2014
24,8
20,8

2015
79,6
42,7

272,6

322,9

363,0

394,6

482,8

0,06
0,84

0,06
0,84

0,06
0,84

0,06
0,84

0,17
0,54

Kaynak: http://www.bumko.gov.tr sitesindeki ilgili yıllar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları, Vergi Harcamaları Raporu
2016. (%) hesaplamaları tarafımızdan yapılmıştır.

Tablo. 3: Vergi Harcaması, Dolaysız Vergiler ve Bütçe gelirleri 2016-2020 ( Milyar TL; %)
Vergi Harcaması (VH)
Dolaysız Vergi Harcaması
(DVH)
Bütçe Gelirleri (BG)
VH / BG (%)
DVH / VH (%)

2016
90,7
47,2

2017
102,6
52,8

2018
132,1
71,9

2019
148,0
80,8

2020
165,2
90,2

554,1

598,3

671,9

744,7

820,7

0,16
0,52

0,17
0,52

0,20
0,54

0,20
0,55

0,20
0,55

Kaynak: http://www.bumko.gov.tr sitesindeki ilgili yıllar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları, Vergi Harcamaları Raporu 2017,
Bütçe gerekçesi 2018. (%) hesaplamaları tarafımızdan yapılmıştır.

2018-2020 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa eklenen vergi harcaması
tahminlerine göre bu dönemde vergi harcamaları toplam vergi gelirlerinin ortalama %
20’si dolayına yükselmesi, vergi harcamaları toplamı içinde dolaysız vergilerle ilgili vergi
harcamalarının % 55‟ler düzeyine çıkması beklenmektedir (bkz. Tablo 3).
5. Sonuç
Vergi harcaması tahminlerinin raporlanması, yetkili kamu kuruluşlarının kapsamlı ve
doğru istatistiki bilgiler yayımlaması, vergi harcamalarının bütçe dengesi üzerindeki
etkileri dolayısıyla, özellikle vergi harcamalarının bütçe sürecine dahil edilmesi, siyasilere
ve kamu yöneticilerine, vergi harcamaları ile ortaya çıkacak gelir kaybı ile hedeflere
ulaşma konusunda alternatif diğer kamu harcaması yöntemleriyle birlikte değerlendirme
yapma imkanı vermekte olup; bütçe tasarısı yasama organında görüşülürken, kapsamlı bir
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şekilde hazırlanmış vergi harcamalarının da dikkate alınması, uygulanılacak vergi ve
maliye politikalarına ışık tutacaktır.
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Klasik ve Keynesyen Düşünce Sistemlerinde Borca Bakışın Günümüzdeki Önemi
Doç. Dr. Engin ÖNER170

Özet
Devletin geri ödemek üzere belirli faiz karşılığında almış olduğu borç, günümüzde bütçe
ve maliye politikası araçlarından biri olup; klasikler borçlanmaya şiddetle karşı
çıkmışlardır. Kamu borcunun olağanüstü bir araç olduğunu ve sermaye birikimini
önlediğini, milli sermayeyi aşındırdığını, verginin borca tercih edilmesi gerektiğini, borç
yükünün gelecek nesillere yansıtıldığını, özel borçla bir farkının olmadığını, iç ve dış borç
ayrımına gerek olmadığını ileri sürmüşlerdir.
Keynesyenler ise borcun olağan bir araç olduğunu, sermaye birikimini ancak vergiler kadar
bozabildiğini, mevcut sermayeyi aşındırıp yok ettiği şeklinde görüşün yanlış olduğunu,
özel borçtan farklı olduğunu, iç ve dış borç ayrımının gerekli olduğunu, borç yükünü
gelecek nesiller değil, borçlanan neslin çektiğini savunmaktadır.
Her iki ekolünde kendi içerisinde haklılık payları olmakla birlikte, günümüzde borcun
siyasi iktidarların iktisadi ve mali yetkilerini sınırlandırması, ülkenin üretim kapasitesini
düşürebilmesi, enflasyonist olması, milli gelir dağılımını bozabilmesi vb. sakıncalı
yönlerinin dikkate alınması gereklidir. Ayrıca borcun kaynağı, vadesi, kullanım şekli ve
ekonominin içinde bulunduğu konjonktürel döneminde borç politikasının başarısında göz
önüne alınması gerektiği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kamu borcu, Klasikler, Keynesyenler.
The Current Importance of Debt Look in Classical and Keynesian Thinking Systems
Abstract
The debt that the government received in return for a certain interest to pay back is now
one of the tools of budget and fiscal policy, the classics strongly opposed borrowing. They
argued that the public debt was an extraordinary tool and prevented capital accumulation,
eroded national capital, the tax should be preferred to the debt, the debt burden was
reflected on future generations, there was no difference between private debt and the need
for internal and external debt distinction.
Keynesians argue that the debt is a common vehicle, that it can disrupt capital
accumulation only as much as taxes, that it is wrong to destroy and destroy the existing
capital, that it is different from private debt, that the distinction between domestic and
foreign debt is necessary, and that the debt burden is not the future generations, but the
borrowing generation.
Although both schools have their share of rightfulness, the current debt limitation of the
economic and financial powers of the political authorities, the country's capacity to reduce
production capacity, be inflationist, disrupt the national income distribution, and so on. It is
necessary to take into consideration the objectionable aspects. In addition, it should be kept
in mind that the source, maturity, use of the debt and the way in which the economy is
involved must be taken into consideration in the success of the debt policy.
Keywords: Public debt, Classics, Keynesians.
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1. Giriş
Devletin geri ödemek üzere belirli faiz karşılığında almış olduğu paralara kamu borcu
denir. Borç aynı zamanda bütçe ve maliye politikası araçlarından biridir. Çeşitli temel
makro hedefler için (iktisadi istikrarın sağlanması: enflasyonla mücadele, deflasyonla
mücadele, staglasyon ve slamflasyonla mücadele; iktisadi kalkınmanın gerçekleşmesi, adil
gelir dağılımının sağlanması, düşük gelirlilerin refah düzeyinin artırılması, dış ticaret
dengesi, istihdam artışı, işsizliğin azaltılması vs.) kullanılan bir politikadır.
2. Kamu Borcunun Çeşitleri
Kamu borçlarını, çeşitli özelliklerine göre, birkaç şekilde tasnif etmek mümkün olup,
bunların içinde genel olarak "kaynak", "vade" ve "nitelik" açısından yapılan tasnifi
incelemek yerinde olacaktır.
Vadelerine göre borçlar teoride “kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli” olarak üçe
ayrılmaktadır. Günümüzde orta vadeli borç türü önemini yitirmiş olup, kısa ve uzun vadeli
ayırımı (bir yıldan kısa olanlara “kısa vadeli”, bir yıl ve/veya daha uzun süreli olan
borçlara da “uzun vadeli”) fiilen uygulanmaktadır.
Kaynaklarına Göre ayrımda borcun iç ya da dış borç olmasıyla ilgili iki kriter “tabiiyet
kriteri” ve “piyasa kriteri” (Kamalak, 1985: 21) dikkate alınmaktadır. Devletin kendi
vatandaşlarından borçlanması halinde iç borcu, yabancılardan borçlanması halinde dış
borcu ifade eden “tabiiyet kriteri”; borç alınan paranın milli para cinsinden olması halinde
iç borcu, yabancı para cinsinden olması halinde ise dış borcu açıklayan “piyasa kriteri”dir.
İç borçlar ülke içinde tasarruf sahiplerden, Merkez Bankasından, bankalardan, parafiskal
gelir elde eden kurum ve kuruluşlardan alınırken; dış borçlar diğer ülkelerden, çok uluslu
kurumlardan (IMF, Dünya Bankası, Bölgesel Kalkınma Bankaları, uluslararası
piyasalardan vs.) alınmaktadır.
Vasıflarına göre borçlar cebri ve gönüllü borçlar (ihtiyari-isteğe bağlı borçlar) şeklinde iki
gruba ayrılmakta olup, günümüzdeki en yaygın borç gönüllü borçlar olmaktadır.
3. Kamu Borcunun Kısa Tarihçesi ve Sebepleri
Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk borçlanma 1854 yılında Kırım Savaşı nedeniyle
olmuş, imparatorluktan kalan son borç 1954 yılında ödenmiştir. “Cumhuriyet döneminin
ilk yıllarında borçlanmaya gerek duyulmamış, 1930 yılında dış borca, 1933 yılında da iç
borca başvurulmuştur” (Erginay, 1990: 224). Sürekli artan oranlarda iç ve dış borca
gidilmiş, yıllar itibariyle faiz yükü önemli boyutlara ulaşmıştır. Son dönemlerde borç
anapara ve faiz ödemelerinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olup; devlet borçlarının
yönetimi (borç idaresi) Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte ve yıllık “Kamu Borç
Yönetimi Raporu” yayınlanmaktadır.
Kamu borcuna başvurmada birtakım sebepler vardır. Özellikle dış borçlara genelde
“tasarruf açığı, ödemeler dengesi açığı ve eski borçların ödenmesi” (Kamalak, 1985: 24)
gibi sebeplerle başvurulmaktadır.
Ayrıca, savunma giderleri, iktisadi kalkınmanın temini, petrol krizleri, büyük yatırımların
finansmanı vs. gibi diğer faktörler de yine iç ve dış borçlanmanın sebeplerinden sayılabilir.
Borç alındığında (özellikle dış borç) milli para arzında artışa yol açmakta ve kullanılırken
iktisadi faaliyetlerin genişlemesine sebep olmaktadır. Geri ödendiğinde ise para arzının
azalmasına ve iktisadi faaliyetlerde daralmaya yol açmaktadır. Dolayısıyla borç
politikasının, borç alındığında ekonomide genişletici (pozitif), geri ödendiğinde daraltıcı
(negatif) etkileri söz konusudur (Öner, 2017: 11 ).

216

4. Klasik ve Keynesyen Maliye Politikalarında Borca Bakış
Klasikler borçlanmaya şiddetle karşı çıkmışlardır. "Kamu borcunun olağanüstü bir araç
olduğunu ve sermaye birikimini önlediğini, milli sermayeyi aşındırdığını, verginin borca
tercih edilmesi gerektiğini, borç yükünün gelecek nesillere yansıtıldığını, özel borçla bir
farkının olmadığını, iç ve dış borç ayrımına gerek olmadığını” (Kamalak, 1985: 54) ileri
sürmüşlerdir
A. Smith “devletin borçlanmasına pek sıcak bakmamıştır. Borçlanmanın bir sonraki
dönemde daha yüksek miktarda vergiye yol açacağını belirtmiş, dolayısıyla da piyasanın
etkinliğinin bozulmasına neden olacağını ileri sürerek iyi bir kamu finansmanı yöntemi
olmadığını ifade etmiştir” (Çalcalı, 2013: 105).
Klasikler borçlanma nedeniyle gelecek nesillerin eline daha az sermaye geçeceğini; kamu
harcamasının borçla finansmanı nedeniyle verimli kaynakların devlete aktarıldığını;
verginin kısmen tüketim ve kısmen tasarrufa dayandığını, borcun ise tasarrufa dayandığını
ve verimli kaynaklar ile sermayeyi olumsuz etkilediğini; mecbur kalınmadıkça borcun
kullanılmaması tercihleri olup, borcun faiz ve anapara yükünün özellikle gelecekteki vergi
mükelleflerinin üzerinde olduğunu vs. savunmaktadırlar (Arsan, 1973: 158; Öner, 2017:
148).
Keynesyenler ise “borcun olağan bir araç olduğunu, sermaye birikimini ancak vergiler
kadar bozabildiğini, mevcut sermayeyi aşındırıp yok ettiği şeklinde görüşün yanlış
olduğunu, özel borçtan farklı olduğunu, iç ve dış borç ayrımının gerekli olduğunu, borç
yükünü gelecek nesiller değil, borçlanan neslin çektiğini” (Kamalak, 1985: 55)
savunmaktadır.
Keynesyenler de borcun tüketimde, eski borcun ödenmesinde ya da verimsiz yatırımlarda
kullanılırsa gelecek nesillerin yükü çekeceğini; özellikle devletin cebri borç yoluyla halkın
tüketimini kısarak yatırımı ve milli sermayeyi hızlandırabileceğini; özellikle iç borç
yükünü vade kısalığı nedeniyle şimdiki neslin çektiğini; verimli yatırımlar ve üretim artışı
amaçlı borç kullanımının genel olarak tüm kesimlere faydalı olacağını; sosyal ve toplumsal
faydaya hizmet etme noktasında özel ve kamu borcu ayrımının önemli olduğunu; kısır
döngüyü kırmak, iç kaynak yetersizliğinden kaynaklanan ve milli gelir düşüklüğüne kadar
götüren olumsuzları ortadan kaldırabilmek amacıyla iç ve dış borç ayrımının mutlaka
yapılmasını vs. ileri sürmektedirler. I. ve II. Dünya Savaşları ile özellikle 1929 Büyük
İktisadi Krizinden sonra, devletin borçlanmasına olağanüstü araç gözüyle bakan klasik
görüş yerine; iktisadi büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirmek, iktisadi istikrarı sağlamak
ve adaletli gelir dağılımını gerçekleştirmek vb. makro amaçlara ulaşmada kullanılan olağan
bir araç özelliğini savunan keynesyen görüş ağırlık kazanmıştır. (Öner, 2017: 148).
5. Kamu Borcunun Sakıncaları
Borçlanmanın birtakım sakıncalı yönleri vardır (Kamalak, 1985: 85-95). Öncelikle siyasi
iktidarların iktisadi ve mali yetkilerini sınırlandırır. Hazinenin borçları ödemede zorluk
çekmesi (mali tehlike), borç yükünün sürekliliği ve enflasyonist baskıların kendini her
alanda hissettirmesi (iktisadi tehlike) ve yıllarca istikrarsızlıkların sürmesi, etkin çözüm
bulunamaması, toplumda huzursuzlukların baş göstermesi ve fiili tepkiler, isyanların
olması (siyasi tehlike) durumları ortaya çıkabilir. İktidarın aşırı borç yükü karşısında
etkinliğini ve otoritesini kaybetmesi söz konusu olabilir.
Kamu borçları ülkenin üretim kapasitesini düşürebilir. Vergi yerine alınan kamu borçları,
borç verenler açısından faiz gelirleri nedeniyle özel harcamaları artırarak sermaye
birikimini yavaşlatabilir.
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Kamu borçları genellikle enflasyonisttir. Merkez Bankasından borçlanma enflasyonist
eğilimlidir, bankalardan borçlanma kaynakları veriş şekline göre enflasyonist veya anti
enflasyonist özellik taşır, bankalarda kaydi para mekanizması enflasyonist ve dışlama
etkisi (crowding out) ise anti enflasyonist özellik taşır, parafiskal gelir sağlayan
kuruluşlardan borçlanma anti enflasyonist iken, kişilerden borçlanmanın gelir ve servet
etkisi, enflasyonist baskısı söz konusudur.
Kamu borçları milli gelir dağılımını bozabilir. Tahvil sahiplerine faiz verilmesi, yüksek
gelir sahiplerinin daha da zenginleşmeleri gelir dağılımını olumsuz etkiler.
6. Borçlanma Kriterleri
Bir borcun ülke ekonomisi için faydalı olup olmadığı “borcun kaynağı, vadesi, kullanım
şekli ve ekonominin içinde bulunduğu durum“ (Kamalak, 1985: 88) şeklinde dört kriter ile
belirlenmektedir.
Kaynak açısından iç borç ve dış borç kaynaklarının enflasyonist olup olmadığı dikkate
alınmalıdır. Verimli alanlarda, yatırımlarda kullanabilmek için borcun uzun vadeli ve
düşük faizli olması gerekir. Alınan borçlar eski borçları ve faizini ödemek için
kullanılıyorsa olumsuzdur. Tasarruf açığını kapatmak için yani yatırımlarda bulunmak için,
yatırımları desteklemek için kullanılırsa veya ihracatı artırma amaçlı olursa bu ekonomi
için olumludur. İktisadi hayatın yanlış teşhis edilmesi uygulanacak politikaları da başarısız
kılacak, özellikle ağır maliye politikası araçlarının hatalı kullanımı geri dönülmesi zor
sonuçlara sebep olacaktır. Borçlanma enflasyonla mücadelede harcama ve vergi
politikalarından sonra gelirken, deflasyonla mücadelede ön plana çıkmaktadır.
7. Sonuç
Klasiklere göre borç olağanüstü bir kamu geliri iken, Keynesyenlere göre olağan bir gelir
türüdür. Klasikler borçtan sakınmaktadırlar. Keynesyenler ise borçtan korkulmaması
gerektiğini, gerektiğinde diğer kaynaklar gibi rahatlıkla borcun da alınabileceğini
savunmaktadırlar.
Her iki ekolünde kendi içerisinde haklılık payları olmakla birlikte, günümüzde
borçlanmanın olağanüstü gelir olması yerine olağan gelir sayılması tercih edilir olmaktadır.
Ancak çoğu ülkede aşırı borçlanmaya gidilmesi ülkeleri ciddi borç yükleriyle karşı karşıya
bırakmıştır. Dolayısıyla borcun kaynağı, vadesi, kullanım şekli ve ekonominin içinde
bulunduğu konjonktürel dönem yanı sıra enflasyonist olup olmaması, milli gelir dağılımına
etkisi ve ülkenin üretim kapasitesine olumlu veya olumsuz etkileri göz ardı edilmemelidir.
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Yeni Ekonomi Programının Orta Vadeli Programlarla Karşılaştırmalı Analizi
Arş. Gör. Ramazan TAŞCI171
Arş. Gör. Tarık DURAN172

Özet
Bu çalışmanın amacı, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP),
temel makroekonomik değişkenler kullanılarak Orta Vadeli Program’lar (OVP) ile
karşılaştırmaktır. Karşılaştırmada tahminler ve gerçekleşme değerleri üzerinden
değerlendirilmeler yapılacaktır. Dengelenme, disiplin ve değişim misyonunu taşıyan YEP,
Türkiye ekonomisi üzerine beklentileri şekillendirme açısından büyük bir önem
taşımaktadır. Çalışmada büyüme (cari fiyatlarla TL cinsinden GSYİH, cari fiyatlarla dolar
cinsinden GSYİH, kişi başına düşen milli gelir, toplam sabit sermaye yatırımı), istihdam
(nüfus, işgücüne katılım oranı, istihdam düzeyi, işsizlik oranı), dış ticaret (ithalat, ihracat,
ihracatın ithalatı karşılama oranı, cari işlemler dengesi/GSYİH oranı) ve enflasyon (yılsonu
tüfe oranı) değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmada YEP içerisindeki Türkiye ekonomisi
üzerine tahminler, belirlenen hedefler ve belirlenen politikalar geçmiş dönemlerdeki OVP
tahmin, hedef ve politikaları ile karşılaştırılmıştır. Türkiye’deki güncel makroekonomik
durumun genel bir perspektifinin ele alınması açısından çalışmanın bulguları ve tespitleri
büyük bir önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Yeni Ekonomi Programı, Orta Vadeli Program
Abstract
The aim of this study is to compare New Economy Program (NEP) covering the years
2019-2021 with Medium Term Programs (MTP) by using basic macroeconomic variables.
Estimation and realization values will be evaluated in comparison. New Economic
Program, having the missions of rebalance, discipline and change, has vital importance in
shaping the expectations on Turkish economy. The variables used in the study are growth
(GDP in TL at current prices, GDP in Dollar at current prices, GDP per capita, total fixed
capital investment), employment (population, labor force participation rate, employment
level, unemployment rate), foreign trade (imports, exports, imports coverage ratio of
exports, current account balance/GDP ratio) and inflation (annual change in CPI). In the
study estimates, targets and policies of NEP on Turkish economy were compared with
estimates, targets and policies of MTP in the past periods. The findings and results of the
study has great importance in terms of covering the overall perspective on current
macroeconomic situation in Turkey.
Key Words: Turkish Economy, New Economy Program, Medium Term Program
1. GİRİŞ
Kalkınma yoksulluğu azaltan, bugünün refahı ile gelecek neslin ihtiyaçlarını karşılamaya
devam edecek paylaşımı kuran, kapsayıcı olması gereken büyüme şeklinde
tanımlanmaktadır (Dünya Bankası, 2018). Kalkınma kavramı, insanlık tarihi kadar eskiye
dayanmaktadır. Ancak bugünkü anlamdaki kullanım 19. yy sonlarında Batılı
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medeniyetlerde görülmektedir (Jr. Soares & H. Quintella, 2008: 105). Büyüme ve
kalkınma konuları, iktisat biliminin en önemli konularındandır. Büyüme ve kalkınma
bilimsel olarak aynı sürecin parçaları olarak ifade edilebilir (Acemoglu, 2008: 808).
Kalkınma kendi kendine sürdürülen büyüme, üretim biçiminde yapısal değişmeler,
teknolojik yenilik, sosyal, siyasal ve kurumsal yenileme gibi insanların yaşam
koşullarındaki iyileşmeyi temel alan değişkenleri içermektedir. Kalkınma, ekonomik
büyümenin yanı sıra yaşam süresi, okuma yazma oranı, istihdam oranı, sağlık hizmetlerine
erişilebilirlik, çeşitli kamu yatırımları, gelir dağılımının iyileştirilmesi, işsizliğin
azaltılması vb. birçok olguyu ifade eder. Bunun yanında kalkınmayı ortaya koyarken
sosyo-ekonomik ve siyasal alanların da beraber değerlendirilmesi gerekmektedir (Reeves,
2006: 45 ; Özel, 2012: 64).
Türkiye’de büyüme ve kalkınmanın planlı olarak gerçekleştirilebilmesi için kalkınma
planları, orta vadeli programlar ve yeni ekonomi programları hazırlanmaktadır. Ülkemizde
1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla birlikte planlı kalkınma dönemine
geçilmiş ve günümüze kadar 10 adet 5 Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konulmuştur.
Planların iktisadi felsefeleri ve yaklaşımları kapsamında 1960 öncesi planlar devletçi ve
kısmi, 1960-1980 planları karma ve bütüncül, 1980-2000 planları liberal ve stratejik olarak
nitelendirilebilir. 1980 sonrası planlar ise “açık ekonomiye geçiş” yönlendirici olmuştur
(Kalkınma Bakanlığı, 2018).
Orta vadeli programlar, stratejik amaçlar doğrultusunda kamu politikaları ve
uygulamalarını şekillendirecek ve kaynakların bu çerçevede tahsis edilmesini planlayan
programlardır. Bu planlar, kamu ve özel kesimi için öngörülebilirliği arttıracak niteliktedir.
Sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi,
ekonomiye güven ve istikrar açısından katkı sağlaması orta vadeli programları önemli
kılmaktadır. Bu programlar makro politikaların yanında temel gelişme eksenlerini ve ana
sektörleri de içinde barındırmaktadır. Dinamik bir yapıda olan ve üç yıllık perspektife
sahip olan programlar, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler
dikkate alınarak her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda program uygulanırken programı
etkileyebilecek dışsal gelişmeler de izlenerek değerlendirilir (BUMKO, 2018a).
Yeni ekonomi programı, kısa vadede fiyat istikrarının sağlanması, ekonomide
dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve
adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi amacını taşımaktadır.
Yeni ekonomi programı temel olarak dengelenme, disiplin ve değişim üzerinde
kurulmuştur. YEP, Türkiye ekonomisini krizlere karşı dayanıklı ve güçlü kılmak, kamu ve
hanehalkı borçlarını düşürmek, maliye politikalarında disiplini sağlamak, özel sektörü
dinamik yapmak ve girişimciliğini arttırmak, ihracatçı yapısını geliştirmek amacıyla güçlü
beşeri sermaye üzerine inşa edilmiştir (BUMKO, 2018b).
Çalışmada orta vadeli programlar ile yeni ekonomi programı, makroekonomik değişkenler
çerçevesinde tahminler ve gerçekleşen değerler üzerinden incelenecektir.
1. YÖNTEM
Çalışmada büyüme (cari fiyatlarla TL cinsinden GSYİH, cari fiyatlarla dolar cinsinden
GSYİH, kişi başına düşen milli gelir, toplam sabit sermaye yatırımı), istihdam (nüfus,
işgücüne katılım oranı, istihdam düzeyi, işsizlik oranı), dış ticaret (ithalat, ihracat, ihracatın
ithalatı karşılama oranı, cari işlemler dengesi/GSYİH oranı) ve enflasyon (yılsonu tüfe
oranı) değişkenleri kullanılmıştır. Bu değişkenler üzerinden Türkiye’de OVP ve YEP’te
ortaya konan tahminler ve gerçekleşme değerleri üzerinden inceleme yapılacaktır.
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2. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Çalışmada makroekonomik değişkenler olarak büyüme, istihdam, dış ticaret, enflasyon
verileri kullanılmıştır. Bu bağlamda toplamda 13 adet değişken kullanılmıştır. Değişkenler
grafik yardımıyla değerlendirilmiştir.
Türkiye’nin 2006 -2017 döneminde büyüme açısından sürekli bir artış trendine sahip
olduğu söylenebilir. GSYİH cari fiyatlarla (TL ve Dolar bazında) hedeflenen ve elde edilen
değerlere bakıldığında hemen hemen örtüştüğü görülmektedir. 2015 yılına kadar genel
anlamda hedeflenen değerler gerçekleşen değerlerle TL bazında birebir örtüşmektedir.
2015 yılından sonra ise gerçekleşen rakamların hedeflenen rakamların üzerine çıktığı
görülmektedir. 2015 yılından sonrası GSYİH (dolar) için de aynı değerlendirmeler söz
konusudur.
Grafik 1: GSYİH (Milyar TL) ve GSYİH (Milyar Dolar)
(Cari Fiyatlarla)
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Kaynak: Veriler TÜİK, OVP’ler ve YEP’ten alınmış, tarafımızca grafikleştirilmiştir.
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Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 2006 yılında yaklaşık 5 bin dolarken 2010 yılına
gelindiğinde 10.600 dolar seviyesine yükselmiştir. Bu yükseliş hem ekonomideki mevcut
durumla alakalı hem de GSYİH hesaplama yönteminde bazı değişikliklerin yapılmasından
kaynaklanmıştır. 2017 yılına gelindiğinde ise kişi başına düşen milli gelir 9.500 dolar
seviyesinde kalmıştır. Yaklaşık on yıldır kişi başına düşen milli gelirde yatay bir seyir söz
konusudur. Kurlardaki oynamalardan kaynaklı olarak gerçekleşen değerlerle hedeflenen
değerler çoğu zaman birbirini tutmamaktadır.
Grafik 2: Kişi Başına Düşen Milli Gelir (Dolar) ve Toplam
Sabit Sermaye Yatırımı (% Artış)
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Kaynak: Veriler TÜİK, OVP’ler ve YEP’ten alınmış, tarafımızca grafikleştirilmiştir.

Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi açısından toplam sabit sermayeye yapılan
yatırımlar oldukça önemlidir. Reel anlamda istikrarlı bir büyümenin gerçekleşmesi için bu
değişkenin sürekli olarak artması gerekir. 2008 yılında dünyada baş gösteren ekonomik
krizin etkileri Türkiye’de de hissedilmiştir. 2006 yılında başlayan sabit sermaye
yatırımlarındaki azalışlar 2009 yılına gelindiğinde %20 azalışa neden olmuştur. Bu durum
krizin en belirgin göstergesidir. Bu değişkende 2006 yılından 2017 yılına kadar sürekli bir
dalgalanma söz konusudur. 2009 ve 2012 yıllarında sıfırın altına inen toplam sabit sermaye

223

yatırımları, 2019 yılında da sıfırın altına ineceği tahmin edilmektedir. Gelinen noktada
2008 yılındaki durum söz konusu olmasa bile ekonomide bir daralmanın olacağı ifade
edilebilir.
Grafik 3: Türkiye’nin Nüfusu (Bin Kişi)
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Kaynak: Veriler TÜİK, OVP’ler ve YEP’ten alınmış, tarafımızca grafikleştirilmiştir.

Türkiye’nin nüfusu 2006 yılında 73,2 milyon iken 2017 yılına gelindiğinde 80 milyonu
aşmıştır. Her yıl yaklaşık 1 milyon kadar nüfusunu arttıran Türkiye’nin 2023 ve sonrası
hedefleri için nüfus artış hızının sürdürülebilir olması gerekmektedir. Yeni bir geleceğin
inşası ancak iyi eğitimli bir nüfusla olacaktır. Bu açıdan genç nüfusun eğitilmesi ve
istihdamı üzerine çalışmalar yapmak Türkiye ekonomisinin öncelik alanını
oluşturmaktadır.
Türkiye’de işgücüne katılım oranları 2006 yılında %44,5 seviyelerindeyken, 2017 yılında
%52,8 seviyesine yükselmiştir. Hükümetin kadın istihdamını arttırmak için yapmış olduğu
çalışmaların da etkisiyle yaklaşık %8’lik bir artış söz konusudur. İstihdam düzeyi ise
yaklaşık olarak 9 milyon kişi kadar artmıştır. Ancak bu artışlar 11 yılda (2006-2017
dönemi) olması gereken seviyenin oldukça altındadır.
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Grafik 4: Türkiye’de İşgücüne Katılım Oranı (%) ve İstihdam Düzeyi (Bin Kişi)
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Kaynak: Veriler TÜİK, OVP’ler ve YEP’ten alınmış, tarafımızca grafikleştirilmiştir.

Ülke nüfusu da göz önüne alındığında güçlü ekonomilerde işsizlik oranının %11
seviyelerinde olması düşünülemez. Bu bakımdan hükümetin işsizliği azaltıcı (özellikle
genç işsizliği azaltıcı), kadın istihdamını arttırıcı politikalar geliştirmesi gerekmektedir.
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Grafik 5: Türkiye’de İşsizlik Oranı (%)
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Kaynak: Veriler TÜİK, OVP’ler ve YEP’ten alınmış, tarafımızca grafikleştirilmiştir.

Yeni ekonomi programında istihdam düzeyini arttırmak için kamuda esnek çalışma,
istihdamın teşvik edilmesi, kayıt dışı istihdamla mücadele, kıdem tazminatı reformu gibi
birçok alanda düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenlemelerle birlikte 2021 perspektifinde
mevcut istihdam düzeyine yaklaşık iki milyon ek istihdam sağlamak hedeflenmiştir.
İşsizlik oranının ise 2021 yılına kadar %10,8 düzeyine düşürülmesi hedeflenmektedir.
Türkiye’de 2009 yılında küresel krizin de etkisiyle birlikte ihracat oranlarında azalma
görülmüştür. Sonraki süreçte ihracat rakamları dolar bazında 102 milyar dolar
seviyelerinden (2010 yılı) 156 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2010 yılı ile 2017 yılı
arasında Türkiye’nin ihracat rakamları sürekli artış göstermiştir. Türkiye’de 2021 yılı
tahminlerine göre 200 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirileceği tahmin
edilmektedir.
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Grafik 6: Türkiye’de İthalat (Dolar) ve İhracat (Dolar)
İhracat (Dolar)
250
204,4
200
158,0

149,2
127,0

152,4 151,8

112,4
84,1

191,0

169,0
155,5 153,3

157,6

156,9
143,8 142,5

98,5 134,9

93,1 132,0

173,0

148,5

150

100

166,5

182,0

113,8

107,2

102,1

85,5
50

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

İhracat (Tahmin)

İhracat (Gerçekleşen)

İthalat (Dolar)
300
251,6
240,8 236,5

250

248,7 253,0

201,9
234,6 185,5

200

170,0

233,7

262,0 258,0
207,2

267,0
198,6

237,0

244,0

252,0

210,7 214,0
140,9

139,5
150

242,1

177,5

168,4
150,3

100

134,0
122,6

50

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

İthalat (Tahmin)

İthalat (Gerçekleşen)

Kaynak: Veriler TÜİK, OVP’ler ve YEP’ten alınmış, tarafımızca grafikleştirilmiştir.

Türkiye’nin ithalatında ise yine aynı şekilde 2008 küresel krizinin etkilerini görmek
mümkündür. 2008 yılında 201 milyar dolar düzeyinde olan ithalat seviyesi, 2009 yılında
134 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Daha sonraki süreçte 240 milyar dolar
seviyelerini gören ithalat 2017 yılında 233 milyar seviyesindedir. Türkiye ekonomisinde
2011 yılından 2017 yılına kadar ithalatta küçük dalgalanmalar görülse de genel anlamda
yatay bir seyir izlediği ifade edilebilir.
Türkiye’de ihracatın ithalatı karşılama oranı dikkate alındığında 2017 yılında %67,1
seviyelerinde olduğu görülmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı %61’lerden (2006)
%67,1’lere (2017) yükselmesi aslında Türkiye ekonomisi için iyi bir performans göstergesi
olmamıştır. 11 yıllık süre zarfında Türkiye’nin hala en temel problemlerinden birisinin cari
açık problemi olması bu konudaki eksiklikleri ortaya koymaktadır. Cari açığın GSYİH’ya
oranı dikkate alındığında ise 2007 ve 2011 yılında bu oranın oldukça düştüğü ifade
edilebilir. 2017 yılında %-5,5 olan bu oran 2019 yılındaki toparlanmayla birlikte daha da
azalacağı öngörülmektedir. Türkiye ekonomisinde 2019 yılı ve sonrasında cari açığın
azaltılması hedeflenmektedir.
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Grafik 7: Türkiye’de İhracat/İthalat Oranı (%) ve Cari İşlemler
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Kaynak: Veriler TÜİK, OVP’ler ve YEP’ten alınmış, tarafımızca grafikleştirilmiştir.

2019-2021 yılları arası dönem yeni ekonomi programında ifade edildiği gibi dengelenme
dönemi olması hedeflenmektedir. 2019 yılından sonra ekonominin toparlanacağı ve bir
değişim sürecine gireceği öngörülmekledir. Yeni ekonomi programında cari açığı
düşürebilmek için ihracat teşvik sisteminin geliştirilmesi, yeni pazar ve ürünlerin
oluşturulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, ilaç, yazılım ve enerji
sektörlerine yatırım desteklerinin arttırılması, turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi gibi
konuların ele alınacağı ifade edilmektedir. Böylece %5,5 düzeyinde olan cari açığın
kademeli olarak %4,7 (2018 yılı için), %3,3 (2019 yılı için) %2,7 (2020 yılı için) ve %2,6
(2021 yılı için) seviyelerine gerilemesi amaçlanmaktadır.
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Grafik 8: Türkiye’de Enflasyon (%)
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Kaynak: Veriler TÜİK, OVP’ler ve YEP’ten alınmış, tarafımızca grafikleştirilmiştir.

Enflasyon sorunu Türkiye’nin 2000 yıllar öncesindeki en önemli makroekonomik
sorunlarından birisiydi. Günümüzde ise uzun bir aradan sonra kendisini tekrar
hissettirmeye başlamıştır. 2017 yılında %11,9 gerçekleşen enflasyon oranı 2018 yılı
sonunda %20’nin üzerinde olacağı söylenebilir. Orta vadeli programda belirtilen
tahminlerin çok daha üzerinde bir enflasyon problemi söz konusudur. Yeni ekonomi
programında da %20 seviyelerinde tahmin edilen enflasyon oranı kademeli olarak %15,9
(2019 yılı için), %9,8 (2020 yılı için) ve %6 (2021 yılı için) seviyelerine gerileyeceği
tahmin edilmektedir.
Bu anlamda enflasyonla topyekûn mücadele programları hayata geçirilmiştir. Hazine ve
Maliye Bakanlığı sıkı mali disiplin süreci başlatarak enflasyonun inmesine destek
vermektedir.
3. SONUÇ
Orta vadeli programlar ilk kez 2006 yılında hazırlanmaya başlamıştır. Orta vadeli
programın hazırlanırken o günkü konjonktür dikkate alınarak öncelikli alanlar
oluşturulmuş ve programlar hazırlanmıştır. 2006 yılından günümüze genel itibariyle
aşağıdaki amaçlar dikkate alınarak orta vadeli programlar oluşturulmuştur.
-

İstikrarlı bir ortamda sürdürülebilir büyümenin sağlanması
Ekonomide rekabet gücünün artırılması
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması
Kamuda iyi yönetişimin yaygınlaştırılması
Fiziki alt yapının iyileştirilmesi
Sürdürülebilir büyümenin sağlanması
Rekabet gücünün artırılması
İstihdamın artırılması
Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi
Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması
Makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi
İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi
Teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması
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2018 yılında uygulamaya konulan yeni ekonomi programı dengelenme, disiplin ve değişim
süreçleri üzerine kurulmuştur. 2019-2021 dönemlerinde dengelenme ve bununla eş zamanlı
olarak mali disiplin, üretim ve katma değer odaklı değişim amaçlanmaktadır.
Enflasyonla mücadele açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı mali disiplinle
enflasyonun azalmasına katkı sağlayacaktır. Enflasyonla topyekûn mücadele kampanyaları
düzenlenmesi düşünülmektedir. Böylece 2021 yılında enflasyon oranı %6 olması
hedeflenmektedir. Kamuda mali disiplin açısından tasarruf sürecine geçilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla ihalesi yapılmamış yatırım projelerinin askıya alınması, sosyal
sigorta sisteminde düzenlemeler yapılması, istisna muafiyet ve indirimlerin kademeli
olarak kaldırılması, vergi süreçlerinde iyileştirmeler yapılması gibi birçok düzenlemeyle
birlikte toplamda 76 milyar dolar kamu tasarrufu amaçlanmıştır. Cari açığın düşürülmesi
için ihracat teşvik sisteminin yeniden yapılandırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanım alanlarının arttırılması, enerji, ilaç, makine, yazılım gibi sektörlerde yatırım
teşviklerine öncelik verilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda cari açığın 2021 yılında
%2,6 seviyesine düşürülmesi amaçlanmıştır. İstihdam düzeyinin arttırılması ve işsizlik
oranlarının azaltılması için birçok düzenleme yapılmıştır. İstihdam teşviklerinin
yapılandırılması, kamuda esnek çalışmanın sağlanması, kayıt dışı istihdamla mücadele gibi
konular ele alınmıştır. Böylece 2 milyon yeni istihdam hedeflenmekte ve 2021 yılında
işsizlik düzeyinin %10,8 seviyesine düşürülmesi amaçlanmaktadır.
Yeni ekonomi programı kamu maliyesinde dönüşüm ve değişimin sağlanması, bankacılık
ve reel sektöre yönelik tedbirlerin alınması, vergi uygulamalarında iyileştirmeler gibi
hedefler bakımından önceki yıllardaki orta vadeli programlardan ayrışmaktadır. Orta vadeli
programlarda ve yeni ekonomi programında ortaya konulan hedefler karşılaştırıldığında
yeni ekonomi programındaki hedeflerin daha gerçekçi ve ulaşılabilir olduğu söylenebilir.
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Havayolu Yer Hizmetleri İşletmelerinde Dönüşümcü Liderin ve Duygusal Zekanın
Çatışma Yönetimdeki Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Gözde YANGINLAR173

Özet
Bu çalışmanın amacı, havayolu yer hizmetleri işletmelerinde duygusal zeka ve dönüşümcü
liderliğin çatışma yönetimi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Duygusal zekâ ve
dönüşümcü liderlik hakkında birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen; havayolu
taşımacılık sektöründe dönüşüm liderlik, duygusal zeka ve çatışma yönetimi
değişkenlerinin arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Araştırmadaki veriler İstanbul Atatürk Havalimanında faaliyet gösteren havayolu yer
hizmetleri şirketlerinden 220 çalışandan toplanmıştır. Bulgularımız, duygusal zeka ile
çatışma yönetimi stratejilerinin bütün alt boyutları arasında pozitif ve güçlü bir ilişki
bulunmuştur. Dönüşümcü liderin çatışma yönetimi stratejilerinin sadece bütünleştirme alt
boyutunu etkilediği belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları havayolu taşımacılığında görev
alan personellere çatışma yönetim stratejileri hakkında bilgi vermesinin yanısıra,
duygusal zekanın ve dönüşümcü liderin çatışma yönetimindeki rolüne vurgu yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hava taşımacılığı, Çatışma yönetimi, duygusal zeka, dönüşümcü
liderlik.
The Role of Transformation Leadership and Emotional Intelligence in Conflict
Management in Airline Ground Handling Services
Abstract
The aim of this study investigates the effects of emotional intelligence and
transformational leadership in conflict management in airline ground handling companies.
While there are significant amount of research on emotional intelligence and
transformational leadership; There is not study on relationship between transformation
leadership, emotional intelligence and conflict management variables in the airline
transportation sector. The data were collected from 220 ground handling service
companies that operates in Istanbul Atatürk Airport. Our findings suggest that there is a
significant relationship between emotional intelligence and all aspects of conflict
management strategies. It was determined that the transformational leader's only affect the
integration, is sub-dimension conflict management strategies. The results of the study
emphasize the role of emotional intelligence and transformational leadership in conflict
management as well as providing information about conflict management strategies to the
personnel in air transportation.
Keywords: Attacment Air Transportation, Conflict Management, Emotional Intelligence,
Transformational Leadership.
Giriş
Sivil havacılık sektöründe hızla değişen teknolojiye uyum sağlamak, makro ve mikro
çevreye adaptasyon sağlayarak uluslararası alanda faaliyet göstermek için dönüşümcü
lidere ihtiyaç zorunluk arz etmektedir. Değişmeyen tek olgu değişimin kendisidir.
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Havayolu yer hizmetleri işletmelerinin değişen çevre koşullarına uyum sağlamaları ancak
dönüşümcü liderin öncülüğünde işlev kazanacaktır (Bass ve Avolio 1994:542).
Rekabetin yoğun olduğu havacılık sektöründe, çatışmayı örgütlerde optimum düzeyde
yapıcı hale getiren dönüşümcü lider, yaratıcılığı ve özeleştiri yapma yeteneğini örgüt
içerisinde geliştirecektir. Çalışanların duygularını anlayabilme becerileri ve empati
yapabilme özellikleri çatışmayı yönetmede anahtar bir rol üstlenmektedir. Duygusal zekası
yüksek olan personelin dışa dönük, keyifli, sosyal açıdan dengeli olduğu görülmektedir
(Kocayörük, 2005: 12). İnsan ilişkilerinin yoğun olduğu Sivil Havacılık sektöründe
çalışanların duygusal zekalarının yüksek olması, stresle baş etmesine ve çalışma
arkadaşları ile olan etkileşimlerine olumlu yönde etki etmektedir (Petrides ve diğ.,
2004:280). Çalışanların üstleriyle ve diğer çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde
duygularını yönetebilme yeteneklerinin gelişmiş olması, çatışmayı daha iyi yönetmelerine
imkan sağlamaktadır. Çünkü çatışma sosyal bir varlık olan insanın iş ortamında iletişimini
olumlu ya da olumsuz etkileyebilen, farklı zamanlarda farklı şekillerde ortaya çıkan doğal
ve vazgeçilmez bir unsurdur (Barron, 2000; Sarı ve diğ. 2008:164).
Çalışanların demografik özellikleri, yetenekleri, yaşam felsefeleri, kişililik ve algılama
farklılıkları örgüt içerisinde çatışmanın oluşmasına ivme kazandırmaktadır (Özdevecioğlu
ve Çelik, 2009: 96). Dönüşümcü lider çalışanların bireysel farklılıklarını bir sorun olarak
değil, bir değer olarak değerlendirir ve çalışanların potansiyellerini geliştirmeyi, onlara
ilham vermeyi amaç edinir. Örgütün çıkarlarını kişisel çıkarlardan daha ön planda tutarak,
takipçilerini ortak bir amaç ve vizyon etrafında toplayarak, örgütsel performansın
gelişmesine kaynaklık eder. Örgüt içerisindeki çatışmayı bastırmak; barışın sürekliliğini
ortadan kaldırır, personelin öğrenmesini ve gelişmesini engeller (Bickmore, 2001:140;
Carter, 2002: 51).
Çatışma yıkıcı bir özelliği sakin olmanın yanısıra, aynı zamanda yapıcı bir özelliği de
kendi bünyesinde barındırır. Çatışma işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmasında etkili
oluyor ve organizasyonda inovasyona ve değişimlere imkan sağlıyorsa, yapıcı bir özelliğe
sahiptir (Özgan, 2011:231). Örgütte çatışma yönetiminin verimliliğinin ve sürekliliğinin
artırmasına imkan sağlanması için, mevcut işletmelerdeki çatışma yönetimi ile dönüşümcü
liderlik tarzlarının da uygun şekilde bütünleştirilmesi gereklilik arz etmektedir.
Havayolu Yer Hizmetleri
Son yıllarda, küreselleşmenin etkisiyle havayolu taşımacılığında radikal değişimler
gerçekleşmekte ve serbestleşme girişimleri ivme kazanmaktadır (Wittmer, 2011: 67). Her
geçen gün havalimanları daha fazla ticarileşmekte ve kargo, lojistik hizmetlerini dışarıdan
tedarik etme eğilimi artmaktadır (Bekaert, 2009: 107). Bu sayede; havayolu işletmeleri
kendi temel yeteneklerine odaklanarak, rekabet avantajı elde etmeyi amaçlamaktadırlar.
Küresel rekabet ortamında havayolu taşımacılığındaki ‘‘temsil, yolcu trafik, yük kontrolü
ve haberleşme, uçuş operasyon, ramp, kargo hizmetleri’’ yer hizmetleri işletmeleri
tarafından gerçekleşmektedir.
Havayolu yer hizmetleri değer zincirinin temel fonksiyonu olarak işlev kazanmaktadır
(Tomova ve diğ., 2015:321).Yer hizmetleri, kalkış öncesi, iniş sonrası ve uçuş
güzergâhında günlük olağan faaliyetlerinin gerçekleşmesine imkan sağlayacak yönetim,
teknik ve operasyonla ilgili birçok hizmeti içerisinde barındırmaktadır (Kaya, 2000:42).
Bu hizmetler; trafik hizmetleri ve ramp hizmetleri başlıkları altında sınıflandırılmaktadır.
Trafik hizmetleri; bilet işlemleri, check-in, yolcu ve bagajların uçağa alınması, uçuş
operasyon, gözetim ve denetim faaliyetlerinden oluşmaktadır. Ramp hizmetleri ise; uçağın
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temizliği, uçağın körüğe yanaştırılması, bagaj ve kargoların yüklenip boşaltılması, gerekli
araç ve ekipmanların tahsis edilmesini kapsamaktadır (Padron ve diğ., 2015: 34).
Yolcunun havalimanına girişinden uçağına kalkışına kadar geçen süreçte pasaport, bilet ve
bagaj işlemlerinin zamanında ve hatasız bir şekilde gerçekleşmesi havayolu yer hizmetleri
personelini görevleri arasında yer almaktadır. Havayolu yer hizmetlerinde rekabet avantajı
elde edilmesinde, dönüşümcü lider ve duygusal zeka ve çatışma yönetimi önemli unsurlar
olarak yer almaktadır.
Dönüşümcü liderlik
Dönüşümcü liderlik, çalışanları örgüt amaçları doğrultusunda yönlendiren ve beklenin
ötesinde performans göstermeleri noktasında cesaretlendiren kişi olarak ifade edilmektedir
(Yukl, 1999; Robbins ve Coulter 2007). Örgüt içerisinde etkin bir bilgi paylaşımı ve
işgörenlerin ekip çalışmasını teşvik etmesi, sinerji yaratması bakımından üstün nitelikli
bir liderlik performansı olarak tanımlanmaktadır (Reuveni ve Vashdi, 2015; Kurtuluş ve
Kutanis, 2015: 240; Şahin, 2009: 102).Çalışanların ihtiyaçlarını karşılamayı ve onların
bilgi ve becerilerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olmasının yanısıra
takipçilerinin bilinç düzeylerini ve özgüvenlerini artırmaktadır (Bruce ve diğ. 2004;
Ceylan ve diğ. 2005: 33).
Dönüşümcü liderin empati yaparak çalışanların mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini
göz önünde bulundurması, kapsamlı bir bakış açısına sahip olduğunu
göstermektedir(Dubinsky ve diğ., 1995). Takipçilerinin kendi gereksinimlerini
karşılamalarında rehberlik etmekte, bu sayede takipçilerin kendini gerçekleştirmesine öncü
olmaktadır (Khanin, 2007:10). Takipçilerin bu radikal değişimleri üç farklı şekilde
gerçekleşmektedir. İlkinde, takipçilere örgütün misyon ve vizyonu hakkında bilgi
paylaşımı gerçekleştirir. İkincisinde, takipçilerin örgüt çıkarlarını kendi çıkarlarından daha
önde tutmaları sağlanır. Üçüncüsünde, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi modeli baz
alınarak, takipçilerin daha üst basamaklara çıkması teşvik edilir (Bass ve diğ. 2003).
Örgüt içerisinde dönüşümcü lider rol model olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlarını
eleştirel düşünmeye teşvik etmekte ve karar alma sürecinde aktif bir rol üstenmesine
imkan sağlamaktadır. Böylelikle dönüşümcü liderler örgütün kültürünün değiştirilmesinde
ve kurumsal değerlerin çalışanlar tarafından içselleştirilmesinde anahtar bir rol
üstlenmektedir(Huang ve diğ. 2005). Dönüşümcü liderin iş tatmini, üretkenlik ve düşük iş
devir hızını olumlu yönde etkilediği görülmektedir (Piccolo ve Colquitt, 2006:330).
Literatürde dönüşümcü lider ‘‘İdealleştirilmiş Etki, İlham Verici Motivasyon, Entelektüel
Uyarım, Bireysel Destek’’ olarak 4 farklı boyutta sınıflandırılmaktadır.
•İdealleştirilmiş Etki (Karizma): Dönüşümcü lider karizmatik bir yapıya sahip olmasından
dolayı hayranlık uyandırmaktadır. Çalışanlar liderlerine saygı ve güven duyarlar.
Çalışanların çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde düşündüğü için çalışanlar tarafından
takdir edilmekte ve saygı duyulmaktadır Bacha ve Walker, 2013:668). Organizasyon
içinde bir sorun yaşandığında idealleştirilmiş etkiye sahip lider, çalışanların süreçte etkin
bir rol oynamasına imkan sağlar ve bu sayede sorunlara yaratıcı çözümler getirir.
•İlham Verici Motivasyon: Lider, ilham verici davranışları ile ortak bir vizyon
çerçevesinde bilgi transferini organize eder ve çalışanların odaklanmasını sağlamak
amacıyla hedefleri en basit şekilde açıklamaya özen gösterir (Reuveni ve Vashdi,
2015).Her zaman yapıcı ve teşvik edici söylemlerde ve davranışlarda bulunur. Örgütün
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hedeflerine ulaşılmasında takipçileri motive ederek süreci hızlandırır ve örgütün hedefleri
ile çalışanların beklentilerini birbiri ile uyumlu hale getirir (Hinkin ve Tracey, 1999).
•Entelektüel Uyarım: Lider, zekanın ve inovasyonun etkin bir şekilde işlev kazanmasında,
yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesinde çalışanları cesaretlendirmektedir. Takipçiler
organizasyon içinde süreçler hakkında fikir beyan edebilmekte ve sürekli iyileşmenin
gerçekleşmesinin yollarını aramaktadırlar. Lider, çalışanların problem çözmede interaktif
bir rol oynamalarına imkan sağlamaktadır (Gumusluoğlu ve Ilsev, 2009:266). Dönüşümcü
lider, zihinsel uyarımlar sayesinde takipçilerinin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında
yol göstericidir( Lim ve Ployhart, 2004; Bass ve Riggio, 2006).
•Bireysel Destek: Dönüşümcü liderler, her bir çalışanın bireysel ihtiyaçlarına karşı duyarlı
olurlar ve ilgilenirler. Çalışanlar örgüt içerisinde kendilerini değerli ve önemli hissederler.
Takipçilere lider tarafından koçluk yapılması, mutlu, özgüveni yüksek ve motive olmuş
bir şekilde çalışılmalarına olanak sağlar(Bacha ve Walker, 2013).
Aslan (2004) çalışmasında, liderin çalışanları takdir etmemesi ve uygun bir şekilde görev
ve sorumluluk dağılımını gerçekleştirmemesi örgüt içerisinde çatışmaya sebep verdiğini
beyan etmektedir.
Duygusal Zeka
Duygusal zeka kavramı ilk olarak bireylerin duygularıyla başa çıkma başarısı olarak ifade
edilmiştir (Wong ve Law, 2002: 245-246). Kişinin kendisinin ve diğer insanların
duygularını ve hislerini izleme, kıyaslama yapma ve elde ettiği bilgiyi eylemlerinde
kullanma yeteneği olarak tanımlanmıştır (Doğan, 2005: 112).
Duygusal zekâ beş temel beceriyi kapsamaktadır (Goleman 2000: 393-394)
•Kendini Tanıma: Bireyin kendi ruh halinin ve düşüncelerinin bilincinde olmasıdır (Mayer
ve Stevens, 1994: 351).
•Duyguları Yönetebilme: Bireyin kendi duygularını, düşüncelerini, güdülerini yönetebilme
kabiliyetidir (Dulewicz ve Higgs, 2000: 342).
•Motivasyon: Bireylerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi istekleri ve arzuları
ile davranmaları, gayret göstermeleridir (Koçel, 2005: 633).
•Başkalarının duygularını anlayabilme: Başka kişilerin duygularını, içinde bulunduğu
durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek (Taşlıyan ve diğ.
(2014:65).
•Sosyal beceriler: Bireylerin kendi amaçlarını gerçekleştirmek üzere diğer bireylerle
etkileşim halinde olmasıdır (Doğan ve Demiral, 2007: 217).
Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde duygusal zeka; içsel ve kişilerarası olarak
iki boyutta sınıflandırılmıştır. İçsel duygusal zeka kişinin kendi duygularının farkına
varabilmesi ve yönetmesi; kişilerarası duygusal zeka ise kişilerarası ilişkilerde muaffak
olma, empati yeteneğini geliştirme olarak adlandırılmaktadır (Bar-On ve Parker, 2000).
Konakay (2013) çalışmasında, duygusal zeka boyutlarını “pozitif duygusal değerlendirme,
pozitif duygusal yönetim ve empatik duyarlılık” olarak ele almıştır. Akademisyenlerin
duygusal zekâ bakımından en fazla “empatik duyarlılık” faktörünü önemsediklerini tespit
etmiştir. Deniz ve diğ. (2013) çalışmalarında duygusal zekayı “iyi oluş, özkontrol,
duygusallık, sosyallik’’ olarak; Taşlıyan ve diğ. (2014) ise, “duygusal değerlendirme,
duygusal yönetim, empatik duyarlılık ve duyguların pozitif kullanımı” olarak incelemiştir.
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Duygusal zekanın yaşa, cinsiyete ve medeni duruma göre farklılık gösterdiği sonucuna
birçok çalışmada yer verilmiştir (Konakay 2013; Taşlıyan ve diğ. 2014; Aslan ve Özata,
2008; Gürbüz ve Yüksel, 2008). Eraslan, (2015) çalışmasında duyguları yönetme, kendini
motive etme ve empati değişkenlerinin kadın katılımcılarda daha yüksek olduğunu
vurgulamaktadır.
Çatışma Yönetimi
Çatışma bireyler ya da gruplar arasında algılama ve düşünce farklılıklarından ortaya çıkan,
süreci anlaşmazlığa sürükleyen evrensel bir tanımdır (Rahim, 2001: 18; Robins, 2005:
422). Hocker ve Wilmot (2001:8) ise çatışmayı, tarafların istek ve beklentilerinin
birbirleriyle uyuşmamasının sonucu gerçekleşen mücadele olarak ifade etmektedir.
Çatışma yönetimi çözüm yöntemlerinin insanlık tarihi kadar eski olduğu gözlenmektedir.
Literatürde çatışmayı çözümleyebilmek için 5 farklı çatışma yönetimi kabul görmektedir.
Bu yöntemler bütünleştirme, uyum sağlama, baskınlık, kaçınma ve uzlaşma olarak
kategorize edilmiştir. (Lewicki ve diğ., 2003:22).
•Bütünleştirme: Birey çatışma durumunda hem kendisi için hem de karşı tarafın istek ve
ilgisine önem vermekte ve kaygılanmaktadır. Taraflar yapıcı bir şekilde problemin
nedenlerini belirleyerek, fikir alışverişinde bulunurlar. Ortak bir çözüm yolu bulabilmek
için işbirliğine yönelirler (Raymond ve diğ. 2000). Çalışanlar tarafından en doğru, uygun
ve en etkili çatışma yönetim tarzı olarak değerlendirilmektedir (Gross ve Guerro,2000:
200). Ting-Toomey ve diğ., (1991), çalışmasında, bütünleşme tarzını Kore ve Çin’deki
katılımcıların, Japonya’daki katılımcılardan daha sık tercih ettiğini vurgulamaktadır. Ödün
verme: Birey çatışma durumunda ilişkilerinin bozulmaması için kendi istek ve
ihtiyaçlarını görmezden gelerek, karşı tarafın beklentilerini karşılamaya çaba gösterir. Bu
süreçte karşı taraf için daha fazla endişelenmektedir.
•Zorlama: Bu yöntemi benimseyen birey, karşı tarafın duygu ve beklentilerini önemsemez
ve kendi amaçlarına ulaşmak için zorlayıcı davranışlar sergiler. Zorlama yönteminin
belirli sebeplerden dolayı (acil kararların alınması gerekliliği, üst yönetimin talep ettiği
politika ve stratejilerin hızlı bir şekilde uygulanması veya uzun bir süreden beri varolan
çatışmasının sona erdirilmesi için) uygulanması gerekebilmektedir (Konak ve Erdem,
2015: 74). Zorlamada, formel yetki ve gücün tehdit düzeyinde işlev kazanması, çalışanlar
üzerinde stresi artırmakta ve motivasyonu düşürmektedir (Gümüşeli, 2001: 535).
•Kaçınma: Karşı tarafın çatışmayı daha etkin bir şekilde çözümleyebileceği tahmin
ediliyorsa ya da çatışma yaratan konu önemsiz görünüyorsa; geri çekilme tercih edilir. Bu
yaklaşım çatışmaya kısa vadeli çözümler getiren bir özelliğe sahiptir (Ivancevich ve
Konopaske, 2003: 259). Çatışmadan sürekli kaçınan personel sorunlarla baş etmede
kendini güçsüz hisseder ve mücadele etmekten vazgeçer (Sökmen ve Yazıcıoğlu, 2005:6).
•Uzlaşma: Çatışmayı yaşayan her iki tarafda fedakarlık yaparak, kabul edilebilir ortak bir
kararda mutabık olurlar. Kazananın ve kaybedenin olmadığı bir durum işlev
kazanmaktadır (Robbins, 2005:429). Özarallı (2015), uzlaşmanın örgütte en sık tercih
edilen yöntem olduğunu öne sürmektedir.
Üngüren ve diğ. (2009) çalışmasında, çatışmanın oluşmasında en önemli etkenlerin, lider
ile çalışma arkadaşlarının davranışları olduğunu savunmaktadır. Daha sonra yönetim şekli,
yetki ve sorumluluk dağılımı takip etmektedir. Örgüt içerisinde çatışma sıklıkla ast- üst
ilişkisinden kaynaklanmaktadır (Eren, 2000: 535).
Friedman ve diğ., (2000), astıyla çatışma halinde olan liderler hükmetme tarzını
uygularken; üstüyle çatışma sürecinde olan astlar hükmetme tarzını kullanmadığına işaret
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etmektedir. Mirzeoğlu (2005), astlar ile üstler arasındaki çatışmada ‘‘bütünleştirme,
uzlaştırma ve hükmetme yöntemlerinde’’ anlamlı bir fark gözlemlenirken; kaçınma ve
ödün vermede anlamlı bir farkın olmadığını belirlemiştir. Üstlerin en az uzlaşmaya
yöneldikleri tespit edilmiştir. Şahin ve Aksu (2005), yeniliklere açık olma ile uzlaşma
tarzı, dışadönük ile ödün verme tarzı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu beyan
etmektedir.
Argon (2009) çalışmasında; kadınların hassasiyet ve duyarlılık düzeyinin erkeklere göre
daha yüksek olduğunu ve çatışmayı etkilediğini ileri sürmektedir. Yavuzer ve diğ. (2013)
çalışmasında kadınların erkeklere nazaran çatışma yönetiminde daha problem çözücü
davrandıklarını, erkeklerin problemler karşısında örgüt içerisinde daha saldırgan
davranışlar gösterdiklerini savunmaktadır. Konak ve Erdem (2015) çalışmalarında
katılımcıların bütünleştirmeyi daha sık tercih ederlerken; hükmetme yönetimini nadiren
kullandıklarını belirtmişlerdir. Erkeklerin kadınlara nazaran hükmetmeyi daha fazla
uyguladıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Sarı ve diğ. (2008) deki çalışmasında, çatışma yönetimi alt değişkenlerinden
bütünleştirmede kadınların aritmetik ortalamalarının daha yüksek; uyma, hükmetme,
kaçınma değişkenlerinde ise erkeklerin daha yüksek olduğunu tespit edilmiştir. Yapılan ttesti sonucunda bütünleştirme ve hükmetme alt ölçeklerinin cinsiyete göre istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Sucuoğlu (2015) ise, öğretmenlerin üzerinde yaptığı
çalışmada en fazla bütünleştirmeyi, en az kaçınmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
Çatışmanın ana temel sebeplerini; baskı ve kendini kanıtlama çabasından sonra iletişim
yetersizliği takip etmektedir.
Karcıoğlu ve diğ. (2012) işletmelerde çatışma yönetiminde sırasıyla en sık tercih
edilenden en az tercih edilene doğru, “bütünleştirme, uzlaştırma, hükmetme, kaçınma,
ödün verme” şeklinde stratejilerin hayata geçtiğini belirtmektedir. İşletmelerin örgütsel
amaçlarını hayata geçirmesi için liderin çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları en etkin bir
şekilde çözümlemesi gerekmektedir.
Erkuş (2008) ve (Özdemir ve Özdemir (2007), Aktaş ve Kılınç (2007) çalışmalarında;
bütünleştirme ve uzlaşma çatışma yönetim tarzlarının işletmelerde en yoğun uygulanan
çatışma stratejileri olduğuna işaret etmektedirler. Bu stratejilerin tercih edilmesinde ise
çalışanların özellikle kendini motive etme boyutunun yani tüm zorluk engel ve alınan
olumsuz sonuçlara rağmen başarıya odaklanabilmesinin ve de sosyal beceriler boyutunun
etkili olduğu belirlenmiştir.
Yöntem
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Araştırmanın amacı, havayolu yer hizmetleri işletmelerinde dönüşümcü lider ile duygusal
zekanın çatışma yönetim tarzları arasında herhangi bir ilişkinin var olup olmadığının tespit
edilmesidir. Araştırma, İstanbul Atatürk havalimanındaki havayolu yer hizmetleri
çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın amacına yönelik olarak ilgili örgütlerden kolayda örnekleme yöntemi ile 220
çalışana anket uygulanmıştır. Anket formunun birinci bölümü, katılımcıların cinsiyeti, yaş,
eğitim durumu, aylık geliri ve kurumdaki çalışma süresine yönelik bilgilerden
oluşmaktadır. İkinci kısımda ise, dönüşümcü liderlik, duygusal zeka ve çatışma yönetimi
ile ilgili sorular yer almaktadır. SPSS 25.0 İstatistik Paket Programı’nda elde edilen
verilerin istatistiksel hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Ölçekteki maddeler “kesinlikle
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katılmıyorum=1”, “katılmıyorum=2”, “kararsızım=3”, “katılıyorum=2” ve “kesinlikle
katılıyorum=1” şeklinde, 1’ den 5’ e doğru puanlanmıştır.
Tablo 1: Çalışan Havayolu Yer Hizmetleri Personelinin Demografik Özelliklerinin
Frekans Dağılımı
Demografik Değişkenlere Ait Frekans Dağılımları
Cinsiyet

Frekans

%

Aylık Gelir Durumu

Frekans

%

Kadın

100

45,5

2000 tl’den az

4

1,8

Erkek

120

55,5

2001-2999 tl

92

41,8

Toplam

220

100,0

3000-3999 tl

44

20

Yaş

Frekans

%

4000-4999 tl

44

20

18-25 yaş

40

18,2

5000 tl ve üstü

36

16,4

26-35 yaş

124

56,4

Toplam

220

100,0

36-45 yaş

44

20

Çalışma Süresi

Frekans

%

46-56 yaş

8

3,6

1 yıldan az

4

1,8

56 ve üzeri

4

1,8

1-2 yıl

16

7,3

Toplam

220

100,0

3-5 yıl

56

25,5

Eğitim Durumu

Frekans

%

6-10 yıl

120

54,5

Lise

52

23,6

11-15 yıl

20

9,1

Üniversite

148

67,3

16 yıl ve üzeri

4

1,8

Yüksek lisans

20

9,1

Toplam

220

100,0

Toplam

220

100,0

Araştırmada yer alan yer hizmetleri personelinin % 45,5’i kadın, % 55,5’inin erkek olduğu
görülmektedir. Çalışanların %18,2’si 18-25 yaş aralığında iken, % 56,4’ünün 26-35 yaş
aralığında, %20’sinin 36-45 yaş aralığında, %3,6’sının 46-55 yaş aralığındadır. Eğitim
değişkenine göre, çalışanların % 23,6’sının lise, % 67,3’ünün üniversite, % 9,1’inin
yüksek lisans mezunudur. Örneklemde yer alan katılımcıların ağırlıklı olarak 26-35 yaş
aralığında ve üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. Havayolu yer hizmetleri
personelinin %41,8’nin gelir durumunun 2001-2999 tl arasında iken, %54,5’inin çalışma
süreleri 6-10 yıl arası olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmanın Yöntemi ve Modeli
Araştırmanın modeli literatür çalışmasından elde edilen bilgiler doğrultusunda
düzenlemiştir. Çalışmada Bacha ve Walker (2013) dönüşümcü liderlik ölçeğinden, Law
ve diğ., (2004) duygusal zeka ölçeğinde ve Rahim (2002)’nin çatışma yönetimi
ölçeğinden yararlanılmıştır.
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Çatışma Yönetimi

H1







Bütünleştirme
Ödün verme
Kaçınma
Hükmetme
Uzlaşma

Duygusal Zeka

H2

Dönüşümcü
Liderlik

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Güvenirlik ve Faktör Analizi
Ölçme aracının yapı geçerliğinin ve temel faktörlerin neler olduğunu tespit etmek, bu
faktörlerden her birinin değişkenlerden her birini açıklama derecesini belirlemek amacıyla
faktör analizi yapılmıştır (Altunışık ve diğ. 2005). Bu bilgiler ışığında faktör rotasyonunda
çok sık tercih edilen Varimax tekniği uygulanmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik analizlerinde, Croanbach’s alfa (α) katsayısı
kullanılmıştır. Güvenilirlik analizi öncelikle dönüşümcü liderlik, duygusal zeka ve çatışma
yönetimi ölçeğin tümüne, daha sonra çatışma yönetiminin her bir alt faktörüne
uygulanmıştır. Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach’s alfa değeri 0,921 olup istenen düzeyde
olduğu görülmüştür. Ölçeklerin alt faktörlerine ilişkin KMO ve Cronbach değerleri Tablo
2’de verilmektedir.
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Tablo 2: Faktör Analizi ve Güvenilirlik Değerleri
Faktörler

Değişkenler

Faktör
Yükleri

Gerçekten ne hissettiğimi anlarım.
Mutlu olup olmadığımı her zaman bilirim.
Duygusal Zeka
KMO: 0,821
İş arkadaşlarımın ses tonlarından ne
Cronbach Alfa:0,905 hissettiklerini anlayabilirim
İş arkadaşlarımın yüz ifadelerinden duygularını
anlayabilirim.
İş arkadaşlarımın duyguları konusunda iyi bir
gözlemciyimdir
Üstlendiğim bir işin iyi sonucunu hayal ederek
kendi kendimi motive ederim
Her zaman kendime hedefler koyar ve daha sonra
onları en iyi bir şekilde gerçekleştirmek için çaba
harcarım

0,779

Çalışanlara güç ve güven verir.
Birlikte çalışmaktan gurur duyarım.
Dönüşümcü Liderlik Gelecekle ilgili iyimser konuşur.
KMO:0,905
Cronbach Alfa: 0,906 Kararların manevi/ahlaki sonuçlarına dikkat eder.
Problemlere farklı açılardan bakmamı sağlar.
Görev duygusuna sahip olmanın önemini
vurgular.
Problemleri çözerken farklı bakış açılarını
önemser
Ortak bir misyona sahip olmanın önemini
vurgular.
Çalışanlara takımın bir üyesi gibi davranmaktan
ziyade bir birey gibi davranır
Çalışanların menfaatini kendi çıkarlarının önünde
tutar
Çalışanların güçlü yönlerini geliştirmesinde
yardımcı olur.
Çalışanların farklı ihtiyaç, yetenekleri olduğunu
dikkate alır.
Çalışanların ona saygı duymasını sağlayacak
şekilde davranır.
Çalışanlara yol göstermek ve onları eğitmek için
zaman harcar.
Görüşlerimin is arkadaşlarımın görüşleriyle
bütünleştirerek ortak karara varılmasını sağlarım.
Beklentilerimizi en iyi karşılayan çözümü bulmak
Bütünleştir için iş arkadaşlarımla tam işbirliği yaparım.
Herkesçe kabul edilebilir çözüm bulunabilmesi
me
Cronbach için meseleleri iş arkadaşlarımla beraber ele
almaya çalışırım.
Alfa:
Anlaşmazlıklarda tıkanmayı gidermek için bir
0,869
orta yol öneririm

0,803
0,881
0,882
0,825
0,867
0,870

0,805
0,790
0,857
0,820
0,813
0,722

0,855
0,841
0,729
0,764
0,871
0,798
0,857
0,806
0,738
0,886

0,886
0,885
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İş arkadaşlarımın ihtiyaçlarını karşılamaya
çalışırım.
Çatışma
KMO:
İş arkadaşlarımın hedef ve çıkarlarını
0,849
gerçekleştirmesine rıza gösteririm.
İş arkadaşlarımın isteklerini karşılamak için kendi
Cronbac Ödün verme isteklerimden vazgeçerim.
Cronbach
h Alfa:
İş arkadaşlarımın sorunlara getirdiği çözümlere
Alfa:
0,924
uyarım.
0,828
İstediğim doğrultuda karar çıkması için otoritemi
kullanırım.
Ne olursa olsun çatışmadan kazançlı çıkmak için
mücadele ederim.
Zorlama Kendi bakış açımın en doğrusu olduğu
Cronbach konusunda ısrar ederim.
Fikirlerimi kabul ettirmek için yetkimi
Alfa:
kullanırım.
0,860
İş arkadaşlarımla anlaşmazlık içine düşmekten
kaçınırım.
Kaçınma İş arkadaşlarımla görüş ayrılığımı açıkça
Cronbach paylaşmaktan kaçınırım.
Olumsuz duygulara neden olmamak için
Alfa:
anlaşmazlıklarımı kendime saklarım.
0,787
Her iki taraf için de kazanma ve kaybetmenin yarı
yarıya olduğu bir çözüm ararım.
Çözüm ararken karşı tarafla olan ilişkimi de
Uzlaşma dikkate alır, uzlaşmacı bir yaklaşım sergilerim.
Cronbach Bulunacak çözümün yalnızca iki taraf açısından
Alfa:
değil, sonuçtan etkilenebilecek tüm taraflar
0,849
açısından en iyi çözüm olmasına çabalarım.
Çatışma konusuyla açıkça yüzleşip, hem kendi
isteklerimi hem de karşı tarafın isteklerini
gözeterek çözüm ararım.

0,857
0,823
0,744
0,867
0,790
0,846
0,878
0,857
0,826
0,841
0,846
0,763
0,883
0,816

0,866

Yapılan analizin sonucuna göre dönüşümcü lider ölçeği 14 maddeden, duygusal zeka
ölçeği 7, çatışma yönetimi ölçeği 19 maddeden oluşmaktadır. Tablo 2’te bilgileri yer alan,
KMO ve Bartlett’s test analizleri sonucunda dönüşümcü lider ölçeğinin KMO değeri
0,095, duygusal zeka ölçeğinin KMO değeri 0,821, çatışma yönetimi ölçeğinin KMO
değeri 0,849 olarak belirlenmiştir. 0,8’den büyük olan faktör analizleri mükemmel
düzeydedir. Cronbach Alfa değerlerinin ise; dönüşümcü lider ölçeğinin 0,906, duygusal
zekanın 0,905, çatışma yönetiminin 0,924 olduğu saptanmıştır. Bu bilgiler ışığında
ölçeklerin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bulgular
Havayolu Yer Hizmetleri Çalışanların Çatışma Yönetimi Yaklaşımları
Örneklemimizde yer alan havayolu yer hizmetleri personelinin çatışma yönetimi yaklaşımı
Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Çatışma yönetimi ölçeğine ilişkin tanımlayıcı istatistikler
Ortalama
Bütünleştirme

N
220

Ödün verme
Zorlama
Kaçınma
Uzlaşma

220
220
220
220

4,1955

Standart
Sapma
0,70012

Min.
2,00

Maks.
5,00

4,0227
3,6091
3,5273
3,9409

0,73911
0,93482
1,04236
0,71508

2,00
1,50
1,00
2,25

5,00
5,00
5,00
5,00

Çatışma yönetimi alt faktörlerinden; bütünleştirme ve ödün verme ölçeğinin
ortalamalarının 4’ün üzerinde olduğu ve kaçınma ölçeğinin standart sapma değerinin 1’in
üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Havayolu yer hizmetlerinde çatışma yönetimi olarak en
çok bütünleştirme daha sonra ödün verme kullanılırken; en az kaçınmanın tercih edildiği
görülmektedir.
Kolerasyon ve Regresyon Analizleri
Havayolu yer hizmetlerinde dönüşümcü lider, duygusal zeka ve çatışma yönetimi
değişkenlerinin arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü belirlemek amacıyla kolerasyon
analizi yapılmıştır. Hipotez modelimizde bağımsız değişkenimiz duygusal zeka ve
dönüşümcü lider iken; bağımlı değişkenlerimiz çatışma yönetimi olmaktadır.
Tablo 4. Değişkenlerin Aritmetik Ortalaması, Standart Sapması
ve Korelasyon Matrisi
Değişkenler
X
Ss
DL
DZ
ÇY
**
Dönüşümcü Lider (DL)
3,7221 0,62761
1
0,221
0,045
**
Duygusal Zeka (DZ)
4,3377 1,02487 0,221
1
0,418**
**
Çatışma Yönetimi (ÇY)
3,8766 0,64248
0,045 0,418
1
**.0.01 (çift yönlü), Ss: Standart sapma, DL: Dönüşümcü liderlik,
DZ: Duygusal Zeka, ÇY: Çatışma Yönetimi.
Korelasyon katsayısının mutlak değer olarak, 0.70-1.00 arasında olması yüksek; 0.70-0,30
arasında olması orta; 0.30-0.00 arasında olması ise düşük düzeyde bir ilişki olduğunu ifade
etmektedir (Büyüköztürk, 2008, s. 32). Tablo incelendiğinde değişkenler arasındaki
ilişkilerin orta düzeyde, pozitif ve anlamlı olduğu belirlenmiştir. Duygusal zeka ölçeğinin
ortalamasının yüksek olduğu belirlenmiştir.
Tablo 5: Duygusal Zekânın Bütünleştirme Üzerindeki Etkisini Gösteren
Regresyon Analizi Sonuçları
SK1
B

SK2

Std. Hata

(Sabit)

3,830

0,177

Duygusal zeka

0,098

0,046

t

p

21,670

0,000

2,145

0,033

Beta

0,144

R

0,144a

F

4,602

R2

0,021

P

0,033b
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a.Bütünleştirme, b.Duygusal zeka.
SK1: Standartlaştırılmamış Katsayılar, SK2: Standartlaştırılmış Katsayılar
Tablo 5’de görüldüğü üzere, duygusal zeka ölçeğinin ortalama değerleri bağımsız
değişken; çatışma yönetimi alt faktörlerinden bütünleştirme ölçeğinin ortalama değerleri
ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Regresyon analizi sonucuna göre, 0,05
anlamlılık düzeyinde duygusal zekanın bütünleştirme üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı
bir etkiye sahiptir (F=4,602; p=0,033). Duygusal zeka ile ödün verme, zorlama, kaçınma
ve uzlaşma arasında pozitif bir ilişki bulunamamıştır ve bu ilişkinin istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 6: Dönüşümcü Liderin Ödün Verme Üzerindeki Etkisini Gösteren
Regresyon Analizi Sonuçları
SK1
B

SK2

Std. Hata

t

p

Beta

(Sabit)

2,290

0,329

Dönüşümcü
Lider

0,399

0,075

0,339

6,964

0,000

5,323

0,000

R

0,339a

F

28,335

R2

0,115

p

0,000b

a.Ödün verme, b.Dönüşümcü lider.
SK1: Standartlaştırılmamış Katsayılar, SK2: Standartlaştırılmış Katsayılar.
Tablo 6’da yer alan bilgiler ışığında; dönüşümcü lider ile ödün verme arasında pozitif bir
ilişki bulunmuştur ve anlamlı t–değerinden de bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu saptanmıştır.
Tablo 7: Dönüşümcü Liderin Zorlama Üzerindeki Etkisini Gösteren
Regresyon Analizi Sonuçları
SK1

SK2

B

Std. Hata

(Sabit)

2,293

0,433

Dönüşümcü
Lider

0,304

0,099

t

p

5,296

0,000

3,073

0,002

Beta

0,204

R

0,204a

F

9,444

R2

0,042

p

0,002b

a.Zorlama, b.Dönüşümcü lider.
SK1: Standartlaştırılmamış Katsayılar, SK2: Standartlaştırılmış Katsayılar.
Tablo 7’ye göre çıkan anlamlılık seviyesi (p=0,002<0,05), dönüşümcü liderin çatışma
yönetimi alt faktörlerinden zorlamayı etkilediğini göstermektedir. Regresyon modelinin
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genel olarak anlamlı olduğuna işaret eden F değeri = 9,444 ve gözlenen anlamlılık düzeyi
(sig.) 0,002 dir (p< 0,001).
Tablo 8: Dönüşümcü Liderin Kaçınma Üzerindeki Etkisini Gösteren
Regresyon Analizi Sonuçları
SK1

SK2

B

Std. Hata

(Sabit)

2,422

0,487

Dönüşümcü
Lider

0,255

0,111

0,153a

R

t

p

4,972

0,000

2,292

0,023

Beta

0,153

5,252

F

0,024
0,023b
p
a.Kaçınma, b.Dönüşümcü lider.
SK1: Standartlaştırılmamış Katsayılar, SK2: Standartlaştırılmış Katsayılar.
R2

Tablo 8’de yer alan sonuçlar incelendiğinde kurulan regresyon modelinin genel olarak
anlamlı olduğuna işaret eden F değeri=5,252 ve gözlenen anlamlılık düzeyi (sig.) 0,023’tür
(p< 0,001). Yani kurulan modelin 0,001 anlamlılık düzeyinde geçerli olduğu ifade
edilmektedir. Beta katsayısına bakıldığında dönüşümcü lider ve ile kaçınma tarzı arasında
pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.
Tablo 9: Dönüşümcü Liderin Uzlaşma Üzerindeki Etkisini Gösteren
Regresyon Analizi Sonuçları
SK1

SK2

B

Std. Hata

(Sabit)

1,256

0,284

Dönüşümcü
Lider

0,619

0,065

R

0,543a

t

p

4,424

0,000

9,553

0,000

Beta

0,543
F

91,255

0,295
0,000b
p
a.Uzlaşma, b.Dönüşümcü lider.
SK1: Standartlaştırılmamış Katsayılar, SK2: Standartlaştırılmış Katsayılar.
R2

Tablo 9’daki sonuçlar incelendiğinde F değerinin = 91,255 ve bu değere karşılık gelen
anlamlılık seviyesinin p = 0,000 (p<0,001) olduğu görülmektedir. Dönüşümcü lider
bağımsız değişken olarak, uzlaşma tarzının bağımlı değişken olduğu regresyon modeli
0,001 anlamlılık düzeyinde geçerlidir.
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Tablo 10: Hipotezlerin Değerlendirilme Sonuçları
Hipotezler
Hipotez 1a: Havayolu yer hizmetleri personelinin
duygusal zekası ile çatışma yönetimi alt faktörü
bütünleştirme arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Hipotez 1b: Havayolu yer hizmetleri personelinin
duygusal zekası ile çatışma yönetimi alt faktörü ödün
verme arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Hipotez 1c: Havayolu yer hizmetleri personelinin
duygusal zekası ile çatışma yönetimi alt faktörü
kaçınma arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Hipotez 1d: Havayolu yer hizmetleri personelinin
duygusal zekası ile çatışma yönetimi alt faktörü
hükmetme arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Hipotez 1e: Havayolu yer hizmetleri personelinin
duygusal zekası ile çatışma yönetimi alt faktörü
uzlaşma arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Hipotez 2a: Havayolu yer hizmetlerindeki dönüşümcü
lider ile çatışma yönetimi alt faktörü bütünleştirme
arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Hipotez 2b: Havayolu yer hizmetlerindeki dönüşümcü
lider ile çatışma yönetimi alt faktörü ödün verme
arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Hipotez 2c: Havayolu yer hizmetlerindeki dönüşümcü
lider ile çatışma yönetimi alt faktörü kaçınma arasında
pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Hipotez 2d: Havayolu yer hizmetlerindeki dönüşümcü
lider ile çatışma yönetimi alt faktörü hükmetme
arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
Hipotez 2e: Havayolu yer hizmetlerindeki dönüşümcü
lider ile çatışma yönetimi alt faktörü uzlaşma arasında
pozitif yönlü bir ilişki vardır

Durumu
Desteklendi

Desteklenmedi

Desteklenmedi

Desteklenmedi

Desteklenmedi

Desteklendi

Desteklendi

Desteklendi

Desteklendi

Desteklendi

Havayolu yer hizmetleri personelinin duygusal zekası ile bütünleştirme arasındaki ilişkiyi
tespit etmek amacıyla regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizinde, duyusal
zekanın sadece bütünleştirme tarzını etkilediği görülmektedir. Bu bilgiler ışığında H1
desteklenirken, H1b- H1c- H1d- H1e desteklenmemiştir. Havayolu yer hizmetleri
işletmelerindeki dönüşümcü lider ile çatışma yönetimi alt faktörlerini pozitif etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır ve H2a-H2b- H2c- H2d- H2e desteklenmiştir.
Sonuç
Globalleşen dünyada havayolu yer hizmetleri işletmeleri sürdürebilir rekabet avantajı elde
etmenin yollarını aramaktadırlar. Duygusal zeka, dönüşümcü lider ve çatışma yönetim
tarzları sivil havacılık sektöründe bu avantajları sağlamada kilit bir rol üstlenmektedir.
Havayolu yer hizmetleri işletmelerinde çalışanların amaç ve algılama farklılıkları, iletişim
eksikliği, liderlik tarzları, yetki ve sorumlulukların belirsizliği, takdir edilmeme, kararlara
katılım eksikliği çatışmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Dönüşümcü lider takipçilerini
cesaretlendiren, onları takdir eden ve hedeflerine ulaşmaya istekli hale getirendir.
Havayolu yer hizmetleri faaliyetleri sürecinde meydana gelen çatışmada dönüşümcü lider
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kaçınmak yerine; çatışmayı etkin bir şekilde yöneterek yaratıcılığın, yeniliğin gelişmesine
ve performansın artmasına olanak sağlamaktadır. Çatışmaların yönetilmesinde, çatışma
yönetim tarzlarının yanısıra çalışanların duyguları da önem arz etmektedir. Duygusal zeka
yeteneği çalışanların gerek bireysel gerekse örgütsel düzeyde yaşanan çatışmayı daha
yapıcı şekilde yönetmesinde etkili olmaktadır (Yaylacı, 2006: 230).
Araştırma, İstanbul Atatürk Havalimanında faaliyet gösteren havayolu yer hizmetleri
şirketlerinden 220 çalışandan toplanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşması sürecinde,
araştırma kapsamında yer alan havayolu yer hizmetleri personeli ile birebir kişisel
görüşme yoluyla anket yapılmıştır. Çalışma sonucunda duygusal zeka ile çatışma yönetimi
alt faktörlerinden sadece bütünleştirme arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit
edilmiştir. Bütünleştirme tarzını tercih eden personelin; açık görüşlü, dışa dönük, çalışkan
ve arkadaş canlısı olduğu gözlenmektedir (Yürür, 2009). Hava operasyonun meydan gelen
çatışmada çalışanların etkili çözümlere ulaşmak için gayret gösterdiği tespit edilmiştir.
Dönüşümcü lider ile çatışma yönetimi alt faktörleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki
tespit edilmiştir. Çalışmamız literatürdeki birçok araştırmayı destekler niteliktedir.
Antonioni (1998) çalışmasında karşıdakinin duygularını anlayabilen, sosyal becerisi düşüş
olan bireylerin çatışmada kaçınma tarzına daha eğimli olduklarına değinmektedir. Sığrı ve
Dinçer (2013),çalışmalarında dönüşümcü liderin örgüt içerisinde meydan gelen çatışmada
uzlaştırma tarzının daha etkili olduğunu öne sürmektedir. Demir (2010) örgüt içi
çatışmaların belirlenmesi ve çalışanlar arasındaki çatışmaların çözümünde yöneticinin
duygusal zeka özelliklerinin önemini vurgulamaktadır. Özbilinç düzeyi yüksek olan
yöneticilerin, işgörenlerin duygu ve düşüncelerini anlamaları daha kolaylaşmakta ve
problemlerin çözümünde daha ılımlı bir olmaktadırlar.
Özdemir ve Özdemir (2007), duygusal zeka ile çatışma yönetimi arasındaki ilişkiyi
incelemiş ve duygusal zekanın kendini motive etme boyutu ile işbirliği, hakimiyet kurma
ve uzlaşma stratejileri arasında; empati boyutu ile hakimiyet kurma ve uzlaşma stratejileri
ve son olarak sosyal beceriler boyutu ile işbirliği ve uzlaşma stratejileri arasında anlamlı
ve orta düzeyde pozitif ilişki bulunmuştur. Yaşlıoğlu ve diğ. (2013) bireylerin duygusal
zeka düzeyleri ile çatışma yönetimi arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Yapılan araştırmada
kadın katılımcılarda duygusal zeka ile baskınlık yöntemi arasındaki ilişki daha yüksek
iken; erkekler katılımcılarda duygusal zeka ile uzlaşma yöntemi arasındaki ilişkinin daha
yüksek olduğunu sonucuna ulaşmıştır. Diğer çalışmaların aksine; Şahin ve diğ. (2006),
sağlık işletmelerinde en çok tercih edilen yöntemin zorlama olduğuna dikkat
çekmektedirler. Astlar üzerinde baskı kurmak, disiplin cezası vermek yada çatışan
personellerin görev yerleri değiştirilerek çatışmayı çözmeye çalışmak, kısa vadeli bir
yöntemdir. Dönüşümcü lider uzun vadeli çözümler getirmeyi ilke ve prensip edinmektedir.
Elde edilen bulgular çerçevesinde, havayolu yer hizmetleri departmanında empati ve
uzlaşmacı davranışları geliştirmeye yönelik olarak çeşitli seminerler ve grup
çalışmalarının yapılması önerilmektedir. Gerçekleştirilen eğitimler ile çalışanlar arasındaki
iletişimin daha etkinleşmesine imkan sağlayacaktır. Adil şekilde yapılan görev ve
sorumluluk tanımları hava operasyon sürecinde çatışmanın azalmasına ve verimliliğin
artmasına kaynaklık edecektir.
Araştırmanın sadece bir havayolu yer hizmetleri işletmesinde yapılmış olması; belirli bir
dönemde gerçekleştirilmiş olması ve elde edilen verilerin kullanılan ölçeklerle sınırlı
olması açısından çalışmanın en önemli sınırlılıklarını oluşturmaktadır.
Gelecek
çalışmalarda, havayolu sektöründe yer alan farklı işletmeler eklenerek ve farklı
yöntemeler uygulanarak literatüre katkı sağlaması öngörülmektedir.
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The Complex Nature of Cultural Rights: Opposing Ethical interpretations The Case
of Kurds and Basques

Dr. Öğr. Üyesi Dilan ÇİFTÇİ174

Abstract
This paper will explain the complex nature of cultural rights in a general context by
presenting the opposing ethical interpretations. In order to deal with this dilemma, the
problems and debates of culture, and cultural rights in theoretical frameworks and
international area are identified. Then, the cultural rights of Kurdish people in Turkey and
the Basque people in Spain are evaluated in the light of these interpretations. Lastly, the
identification of cultural rights and the illustrations are discussed with regards to
communitarian and cosmopolitan ethics, and it is indicated that neither communitarianism
nor cosmopolitanism can solely be adequate for the ethical interpretation of cultural rights,
eclectic as a method would be beneficial for understanding complex nature of culture.
Keywords: Cultural rights; Basque culture; Kurdish Culture; Communitarian Ethics;
Cosmopolitan Ethics
Kültürel Hakların Karmaşık Doğası: Karşıt Etik Yorumlar
Kürtler ve Basklar
Özet
Bu makale, kültürel hakların karmaşık doğasını genel bir bağlamda karşıt etik yorumları
sunarak açıklayacaktır. Bu ikilemle başa çıkmak için, çalışmada kültürün sorunları ve
tartışmaları ve teorik çerçeveler ile uluslararası alanda kültürel haklar tanımlanmaya
çalışılacaktır. Bu bağlamda örnek çözümleme olarak Türkiye'deki Kürtlerin ve
İspanya'daki Bask halkının kültürel hakları kültürel haklar, insan hakları ve etik çerçeveler
ışığında değerlendirilecektir. Son olarak, kültürel hakların tanımlanması ve illüstrasyonlar,
komüniter ve kozmopolit etiğe ilişkin olarak bir tartışma ortaya koyulacaktır. Bununla
birlikte ne komüniter ne de kozmopolitliğin kültürün karmaşık doğası sebebiyle kültürel
hakların etik olarak yorumlanabilmesi için yeterli olamayacağı, bir yöntem olarak eklektik
anlayışın yararlı olacağı savunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Kültürel haklar; Bask kültürü; Kürt kültürü; Komünist Etik;
Kozmopolit Etik.
Introduction
Human rights one of the controversial spheres of the ethics, since the universality of
human rights have been questioned especially on the basis of cultural relativity principle of
sociology. However, cultural rights bring much more discussion then human rights in
general due to implying the rights of group instead of individuals. Significantly, the
promotion of cultural rights illustrated with ethnic conflict, nationalism and violence in
some cases. Yet, it is obvious that cultural rights are essential because of preserving
languages, traditions, values and beliefs as cultural heritage.
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To begin with, the culture can be defined as problematic issue according to describing
models. There are two fundamental opposing examples. One was the Ellis Island in which
Italians and Jews maintained their own culture separately with regards to their particular
beliefs, rituals, and traditions. Another illustration have been experiencing in the United
States. Basically, the diminishing cultural differences of various cultures, including
religious, ethnic and identity difference are remarkable in America, and these varieties
have been replaced by language, Hollywood movies, media and same consumer behaviors.
So, what should be the model for the ethical interpretation of culture? (Appiah: 2005; 114120)
There is a widespread debate between individualism and public good about culture.
However, cultural rights had regarded as subordinated subject until the United Nations
Human Rights Commission in 2002. Nevertheless, as McGoldrick (2009) indicated the
request about cultural diversity couldn2t be solved by Secretary General in 2005. The
discussion of culture within human rights had reflected to Vienna Declaration on Human
Rights, and followed by the European Convention on Human Rights. Significantly, the
multi-culturalism and cultural diversity are becoming increasingly popular. The feminist
critique and the rights of minority cultures are other reactions to the Universal Declaration
of Human Rights. (McGoldrick: 2009; 447-449)
1.1.Cultural Diversity
The problematization of the cultural diversity can be observed in the ethics of immigration.
To illustrate, the family reunification policies of states are determined by their culture. As
Carens (2009) mentioned, the value of foster child and the definition of primary family
shape the main components of particular cultures which are differentiating from each
other. In other words, the condition of adopted children, minor children and parents are
variable factor of culture in the admittance of family reunification. However, all these
issues imply the decision of state. In order to evaluate cultural rights, the treatments need
be handled in international level. (Carens: 2009; 98)
The fundamental problems of cultural rights can be summarized under five main titles with
respect to McGoldrick’s (2009) model. First problem refer to the differentiating culture
from other social aspects like religion. For example, it is hard to decide whether
headscarves belong to culture or religion. Second debate arise form the possibility of
essentialization of culture, and disregarding multiple cultures. (McGoldrick: 2009; 450)
Actually, the problematization of the essentialization is similar to orientalism concept
defined by Edward Said.
1.2. International Instruments
Third discussion can be defined as the dynamic nature of culture as well as the
communitarian character of culture. The possible solution could be identifying specific
rights in terms of expression, religion and minority rights. Another problem is the limits of
cultural rights according to quality and quantity in international area. Both the Universal
Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic Social and
Cultural Rights couldn’t cover adequately majority as a result of the overstatement of
rights of minority and indigenous people. Lastly, it should be indicated that cultural rights
need to be stressed in theoretical frameworks. (McGoldrick: 2009; 450-52)
Another tension was regarded between article 15 of ICESCR which promotes cultural
rights and article 27(2) of UDHR supporting intellectual property rights. This is caused by
that intellectual property rights are considered as the expression of dominated Western
culture and capitalism. Yet, the distinctions between them have been organized within ESC
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rights. Basically, ICESR supported the reflection of cultural rights to media, art,
development and diffusion of culture. (McGoldrick: 2009; 253-56)
On the other and, UNESCO provided much more attention to cultural diversity principle
by emphasizing the impact of globalization to culture and ‘cultural vulnerability’.
Particularly, this was provided by the Convention on the Protection and Promotion of the
Diversity of Cultural Expression. As McGoldrick (2009) explained, 148 countries adopted
this convention; however, US opposed the convention. This treatment of the US can be
identified according to delineating culture as individualistic rights and property rights and
property rights rather than human rights.
Israel was another country which rejected the convention. Yet, Japan, the Republic of
Korea and Mexico approved the convention by contradicting with some articles. The
significance of convention refers to the evaluation of cultural diversity as a public good in
international context. Nevertheless, it couldn’t be counted as the human rights treaty.
Moreover, international cooperation has been stressed as well as cultural diversity in the
convention. (McGoldrick: 2009; 458)
The roles of international instruments are essential for understanding cultural rights as it is
mentioned above. But, the case studies are key point for ethical comprehension of cultural
rights. The cultural rights of Kurdish people can be pointed as an example. Argun (1999)
suggested universalism instead of particular cultural rights as a solution in Turkey. Argun
(1999) criticized the imposition of common good to Turkish society. There various
perspectives pointing the roots of Kurdish nationalism in Turkey. Islamists blame
Kemalism, nation-state and modernity for separating religious tie between Kurds and
Turks. However, another approach concentrates on ‘historical contingency and
circumstances’. (Argun: 1999; 87)
Argun (1999) utilized the conceptualization of Habermas in order to identify Kurdish
problem. Basically, Habermas defended that life world, in which culture is reproduced,
should be protected from the system referring to material life for the purpose of reaching
ideal situation. However, as a counter argument, Arendt claimed that multiculturalism of
carrying ethnic differences to public space should be avoided due to the threat of
authoritarianism. Although their public space and public sphere resemble each other, the
roles of cultural and ethnic differences are controversial topics.
From other perspective, the Turkishness conceptualization has reflected to public space in
Turkey by contradicting ideal situation of Arendt. Argun (1999) declared that constrains of
the universality is not solely related to ‘the unity and indivisibility of Turkey’, but also the
problematic delineation of Turkishness need to be issued. In addition, Argun (1999) is
critical about the explanation of Kurdish problem only with regional economic differences,
PKK separatist movements and ‘Serve Syndrome’. (Argun: 1999; 89)
There are two fundamental claims against the non-recognition of identity. First one is
linked to the being compatible with the universal legal rights including the preservation of
people by disregarding their gender, race and etc. Yet, the counter argument is related to
the ban of cultural identity by state such as education and language. Argun (1999) defined
this situation as totally illiberal. Second claim is the civic citizenship in Turkey that have
been highly criticized. As Argun (1999) mentioned Article 66 of Turkish constitution
identified citizenship with these words: ‘Everyone who is connected to Turkish State by
citizenship ties is a Turk.’ (Argun: 1999; 90)
At this point, it should be mentioned that nation and citizenship doesn’t necessarily
correspond each other as in the case of French citizenship. According to Argun (1999),

254

conceptualization of Turkishness has been experiencing the tension between French civic
citizenship and German romanticism which have ethnic elements. Specifically, the Turk
ethnicity was utilized by ultranationalists against leftists during 1960s and 1970s. Also,
republicanism and the notion of public good are influential in the occurrence Turkishness.
Argun (1999) defended that the republicanism was suitable for early stages of Turkey
because of the transition from empire to nation state. But, she offered the need for
transforming ‘unitary doctrine’ of Michael Walzer to public sphere. (Argun: 1999; 92)
One of the main debates of communitarian approach is then existence of culture in human
rights because of demanding cultural substance as well as basic rights. Namely, as Argun
(1999) indicated, they describe group identity as primary good. Second main argument of
communitarianism is about the discussion of state neutrality. In other words, state can’t
manage to stand as ‘culturally neutral’ with respect to communitarian approach. (Argun:
1999; 93)
Another significant claim of Argun (1999) is about indirect discrimination within Turkish
law. Specifically, Article 8 of Anti-Terror Law is important, since it is blamed for
constraining freedom of expression with penalizing ‘propaganda against the state’s
indivisibility.’ (Argun: 1999; 96) Similarly, Article 301 on Turkish Penal Code have been
debatable because of the freedom of expression. Yet, it had covered in 2008 by allowing
the intention of criticism. Besides, there have various revisions in Turkish law including
the abolishment of the ban about broadcasting in Kurdish language. This has recently
reflected to public area with broadcasting or TRT ŞES.
According to Yavuz (2001), major alterations are necessary: “Turkey need to recognize
cultural rights of Kurds by lifting the ban on Kurdish broadcasting, allowing education in
Kurdish, and forming a pro-Kurdish political party.” (p.17) However, current changes in
the law of YOK provide university education for Kurdish language in the name of
providing continuation of living languages in Anatolia. Nevertheless, education in Kurdish
language is still banned. Moreover, the usage of other languages in public sphere in public
sphere has been illegal since 1982 constitution in Turkey.
Argun (1999) suggested the universality as solution with the problematization of
Turkishness. On the other part, Yavuz (2001) illustrated Islam as common identity of
Turks and Kurds. Furthermore, Yavuz (2001) defended that Islam could formulate ethnic
policies, and he identified the collapse of Ottoman Empire as starting point of Kurdish
problem in Turkey. Also, Yavuz (2001) pointed the EU as intermediary mechanism for the
solution by stressing the importance of EU membership for Turkey. (Yavuz: 2001; 21, 22)
Nevertheless, it should be remembered that cultural rights of minorities have been
controversial in Europe especially since 1989.
The fundamental tension arises between protection and ethical consideration. The essential
discourse refers to national minority rights. Malloy (2005) delineated the tension:
Protection refers to the responsibility of the state to protect individuals
against injury committed either by the state or third parties and thus also
implies the right to humanitarian intervention on behalf of citizens
belonging to a state. Ethical consideration refers to the act of moral and
social recognition of constitutive communities.” (Malloy: 2005; 16)
In addition, Malloy (2005) defined national minorities as ‘autochthonous.’ This
autochthonous status is not solely refers to Turks in Balkans or Hungarians in Slovakia, but
also it includes ‘the Bretons in France and the Catalans in Spain’. (Malloy: 2005; 22) In
order to deal with cultural rights of Basque people as second case study, they need to be
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specified, Particularly, ‘The Basques are culturally and linguistically distinct people who
live in northern Spain and southwestern France.’ (Martin: 2006; 167)
The history of Spain and the cultural oppressions are very important in order to comprehend
rise of ETA as a terrorist group. Especially, the dictatorship of Francis Franco determined
the oppression over the Basque culture with the integration of the region as well as banning
their language. Thus, these oppressions lead to the rise of ETA in late 1950s with the
demand of national identity and liberty. (Martin: 2006; 94)
In terms of the declarations of ETA, it represents and preserves distinct culture of Basques;
however; they demand self-determination as a result of this cultural background. (Roach:
2005; 119) Unfortunately, the bloody actions of ETA couldn’t be solved with the
consideration of Basques as autonomous community in 1978. Yet, it managed to decrease
nationalism in the long run. (Roach: 2005; 124-126)
Although the Basque nationalism have main distinctions from Kurdish nationalism such as
political formation of Spain and ceasefires of ETA, it is important to deal with this case
study in order to suggest solutions for Turkey. Significantly, EU outdistanced presumption
of liberation of Basque country as a result of common currency and transformation towards
internationalism of EU. Furthermore, the role of the recognition of ETA as a terrorist group
by EU and the impact of September 11 shouldn’t be neglected. (Shephard: 2002; 13, 14)
In order to deal discuss and combine all these knowledge in the last part, the categorization
of interpretations about cultural rights as cosmopolitan and communitarian would be useful.
Basically, cosmopolitan regard individuals in the center of analysis and morality with rule
based strategy. Therefore, cultural diversity principle and individualism can be summarized
under cosmopolitanism. In contrast, communitarians regard state as main actor, and they
identify morality with respect to territorial boundaries with an end based strategy. Thus, the
argumentations including public good can be titled under the communitarian approach.
McGoldrick’s problematization of cultural rights could be utilized for these two opposing
interpretations. For instance, the dynamic nature and the ambiguity of culture prepare
ground for communitarian approach. Although the attitude of McGoldrick represents
cosmopolitanism rather than communitarianism, these two problems can be counted
argument s for cultural rights by emphasizing their uncertain nature. However, in my point
of view, the evaluation of the society require considering these dynamics and sophisticated
conceptualizations. Yet, the other problem, mentioned by Goldrick, implies the lack of
cosmopolitan approach in international area In other words, essentialization of culture,
limitations is legal and theoretical frameworks represent the absence of emphasis on
individualism.
Discussion and Conclusion
Despite the fact that 148 countries approved the convention on preservation of cultural
rights, this doesn’t illustrate their individualistic perspective. The only interference can be
obvious communitarian approach of the US with the rejection of the convention.
Specifically, UNESCO supported cosmopolitanism for the sake of cultural rights by
including the impact of globalization. In addition, the limits of cultural rights prove the
widespread communitarian perspective about culture in international area. Besides, the rise
of globalization requires not only the protection of minority cultures, but also major cultures
are in question. At this point, vulnerability of culture is very essential that can be distorted
by assimilation and revolution as well the promotion of dominant culture by states.
The strongest argumentation of communitarian approach arises from the case studies. The
threat of divisibility and territorial boundaries with terrorist attacks shows the roots of
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reactions against cultural rights. This can be explained by the existing realist principles
within IR. The legal framework and international instruments could contribute cultural
rights, but they are not adequate for organizing all actors. Another essential point is validity
of cultural relativity principle for both states and groups. In other words, the Turkishness
should be interpreted in terms of the historical background and values, and constitutions
should be evaluated in terms of the conditions of different period in Turkey.
From other perspective, the ethical evaluation of vulnerable topic needs the elements of
cosmopolitan approach. For instance, Argun managed to point the influence of ultra
nationalism over the emphasis of Turkish ethnicity. Moreover, communitarianism can be
criticized for the grounds of defining public good as primary and impossibility of state
neutrality. However, Argun’s argumentation neglected significant points of Kurdish
problem with subjective perspective. To illustrate, the concerns about territorial sovereignty
shouldn’t be identified as ‘Serve Syndrome.’ Furthermore, she ignored the impacts of
regional economic differences in Turkey. That represents missing the importance of class
conflict and the effects of capitalism, and their negative impact over Kurdish problem.
Another critique about the article of Argun could be about the indirect discrimination of
Turkish law. Particularly, article 8 of Anti-Terror Law shouldn’t be included in the
discourse of discrimination. Also, the tension between protection and ethical consideration
is valid or Turkey as well as Europe. The geostrategic position of Turkey increases the will
of protection. These arguments explain the overwhelming communitarian perspectives in
Turkey. The main problem is caused by the discriminative ideologies instead of legal
frameworks. Thus, cosmopolitanism should point the ideologies promoting ethnic
nationalism rather that description of civic citizenship.
The definition of Islam as common identity refers another problematic discourse which is
utilized by Yavuz. Although postmodernist perspective approves the existence of religion in
society in constructive meaning, he ideal situation should formed according to secular
grounds. However, the impact of the EU over Basque nationalism is compatible with his
solutions to Turkey. In the light of all these knowledge, the case studies represented the
need for combination of the opposing approaches. Communitarianism doesn’t offer
improvements for cultural rights. Yet, cosmopolitanism draw idealistic picture by
disregarding realist principle of IR. Thus, the end based strategy and rule based strategy
should be utilized interchangeably. The opposing ideologies and theoretical frameworks can
be issued as the fundamental obstacle against cultural rights.
In conclusion, the fundamentals step need to be realizing the importance of culture with the
purpose of avoiding the subordination. Then, it would be possible to celebrate varieties by
respecting sovereign rights of states. That requires the belief of ‘the possibility of state
neutrality’ as well as the acceptation of vulnerability of culture. Besides, the cosmopolitan
approach should be developed in both international area and with in states. Namely, cultural
rights can be flourished with cosmopolitan approach by being compatible with
communitarian principles, and this entails high level of consensus. Furthermore, the
misinterpretations in academic studies led by the fact that both cosmopolitanism and
communitarianism respect distinct ideas in the opposite sides of spectrum. As it is
mentioned, culture is dynamics and ambiguous. Hence, it can’t be evaluated in terms of
rigid conceptualizations. Lastly, the role of culture for the development of humankind can
be expressed with this quotation of Andre Malraux: “Culture is the sum of all forms of art,
of love and of thought which, in coarse or centuries, have enabled man to be less enslaved.”
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Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Çarlık Rusya’nın Türkistan Halkları Üzerinde
Yürüttüğü Baskı Siyaseti
Doç. Dr. Gulnar KOZGAMBAEVA175

Özet
Birinci Dünya Savaşı Türkistan Bölgesi’nde yaşamakta olan Türk halklarının hayatı ile
günlük yaşantılarına çok ağır bir yük getirdi. İnsanlık tarihi bu denli bir savaşı daha önce
görmemişti. Türkistan ülkesi savaş yıllarında adeta Rusya İmparatorluğu’nun gıda kaynağı
oldu. Çarlık Rusya hükümeti savaş kaynağı olarak yerli halktan deve, at ve sığır topladı.
Bu yıllarda Türkistan coğrafyasından 300.000 put et, 70 at ve 13.000 deve getirtti. 176
1914 yılında sadece Jetisu/Yedisu Bölgesi’nden 34 milyon som değerinde hayvan ve
hayvan ürünleri taşınıp getirildi. O tarihlerde Türkistan’da hayvan sayısının azalması
öncelikle Türkistan coğrafyasında yaşayan Türk halkların asker için zorunlu olarak et hibe
etmesinden kaynaklandı.177Sayıları milyonları bulan ordunun sürekli artan ihtiyacını
karşılamak mümkün değildi. Bunun sonucunda çoğu savaş ihtiyaçları yerine getirilemedi.
Analizleri yapılan arşiv belgelerine göre, halktan alınan vergi oranı 3-4 kat civarında arttı,
bazı durumlarda da %15 civarında artış gösterdi. Türkistan coğrafyasından ne kadar deve,
et, balık, giyim-kuşam, silah, gıda alsa da, Çarlık Rusya egemen grup temsilcileri Türk
halklarından zorunlu vergi topladı; askeri amaçla toplanan yol ve gıda vergileri yerli
zengin halktan zorla toplandı. Bu türden alınan vergiler nedeniyle halkın isyan ettiğine dair
bilgiler hem ilmi eserlerde, hem de çeşitli araştırmalarda dile getirilmiştir178
Halktan alınan bu ağır vergilerin yanı sıra, “gönüllü bağış toplama’’ adı altında vergiler de
toplandı. Yetkililer halkın bütün malını, mülkünü ev eşyaları ellerinden aldı. Bu durum 18.
yüzyılda Congarlardan kaçan, ite-kuşa yem olan Kazak halkının kaderinden hiç de farklı
değildi. Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türkistan coğrafyasında yaşayan
Türk halklarının eli silah tutan kahraman erkeklerini, kendilerine görevler verildiği
bahanesiyle alıp götürülmeleri sonucu birçok aile dağıldı; ülkeyi zorluk ve açlık sardı. Bu
olaylar sonuçta Türkistan coğrafyasındaki Türk halklarının 1916 yılında kurtuluş ve
bağımsızlık hareketi başlatmasının başlangıcı oldu.
Anahtar Kelimeler: İşgal siyaseti, Baskı, Savaş, Vergi, İsyan
Abstract
The World War I caused a great damage to the life of Turkic people of Turkestan region.
There was no large scale war in the human history as the World War I.
During the war the Turkestan region was a source of raw materials of the Russian Empire.
The tsarist government grabbed camels, horses and cows from local people for war needs
(Dahşleyger G.F., 1965, 6). These years 300 thousand pounds of meat, 70 thousand horses,
13 thousand camels were taken out from Turkestan region. 34 million rubles` worth of
175
176

177

178

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Fakültesi, Almatı/Kazakistan
Bekmahanova N.E. “Mnogonatsionalnoye naseleniya Kazahstana i Kirgiziyi v epohu kapitalizma “ (60 godı
XIX veka 1917 g.) Monografiya, Moskva: Nauka, 1986, S 320. (s.246 )
Dahşleyger G.F. “Sotsiyalno-ekonomiçeskiye preobrazovaniya v auule i derevne Kazahstana” (1921 -1929
gg.), Almatı, 1965., S. 171 (s.49.)
Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Devlet Arşivi, 253 fon, 1 sıra, 127,s. 6.

259

livestock and meat products were taken out from Zhetysu (Yedisu) Region in 1914. During
the war the land withdrawal from the Kazakhs didn`t stop, 2.703.226 arpents of fertile land
was captured in Zhetysu (Yedisu) region in 1914. By 1917 in Semipalatinsk, Ural, Turgay,
Akmola Regions and Bukeev Orda 40.638 million arpents of Kazakh land was seized
(Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Devlet Arşivi, 253 fon, 1. sıra, 127, s. 6). The tax from local
population increased by 3-4 times, in some cases by 15 times.
In spite of the amount of seized camels, meat, fish, clothes, supplies and raw materials the
tsarist Russia imposed local population on obligatory tax. Apart from obligatory tax there
was a “voluntary tax”. According to “voluntary tax” the working population was charged
with about 10 thousand million rubles` worth cattle and other types of products (Kazakistan
Cumhuriyeti Merkez Devlet Arşivi, 253 fon, 1 sıra, 127). There were about 10 different types
of duties. During the First World War due to the involvement of men capable to work in
the rear works of Turkestan region, many families were left without a supporter, the
country underwent high prices and hunger. As a result the national-liberation uprising
began in Turkestan region in 1916.
Keywords: Colonial policy, Seizure, War, Tax, Uprising.
I-Giriş
İnsanlık tarihindeki en ağır savaşlardan biri olan Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından
bu yana yarım yüzyıl geçmesine rağmen, bu Cihan Harbi sonrasında, günümüz insanlık
hayatı hakkında sosyal soruları öncelikli olarak ele almak, askeri teknolojinin sınanması,
militarizmin ortaya çıkması ve Cihan Harbi gibi konuları incelenmek mümkün hale
gelmiştir. Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki Türkistan’da yaşayan halkları Çarlık
Rusya tarafından yürütülen baskı siyasetini ve işgal politikasını sebebini anlamamak
mümkün değildir. Bu durumu ilk fark edenler de Çarlık Rusya tarafından baskı ve işgal
politikasına maruz bırakılan Türkistan’da yaşayan Türk halkları olmuştur. Rusya’nın
gerçek yüzü dünyayı emperyalist bir savaşa sürüklemesi, Türkistan topraklarında yaşayan
Türk halkları için çok ağır bir sorun olarak ortaya çıkmıştır: Savaş nedeniyle alınan
vergiler artırılmış, Türkistan halklarına “gönüllü bağış toplama’’, mal varlıklarının devlet
mülküne zorla yazılması ve zorunlu savaş vergisi türünde toplam 10’a yakın vergi
verilmesi mecburi hale getirilmiştir. Türkistan topraklarının işgal edilmesi, savaş
gerekliliği için giyim-kuşam, hayvan ve gıda ürünlerinin fiyatı arttı, vergi ücretlerininmiktarı çoğaldı; nihayetinde halkın yaşam standartı azalıp gitti. Böylece memleketin
durumu kötüleşti. Rusya 1916 yılı Haziran ayında “Buratana” halkların’da da bu
emellerini uygulamaya başlayınca halk isyan çıkarmaya başladı. Halk isyanının askeri ve
komuta merkezi Buhara Buhara oldu. Türkistan’da yaşayan halkların isyan etmesinin
temelinde yatan sebep Çarlık Rusya’nın Türkistan halklarının topraklarını işgal etmesi
ulusal, siyasi-sosyal, dinî yaşantılarının ipotek altına almasıydı.
Makalemizde genel olarak Rusya İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşına kadarki işgal
politikasının uygulamaya konulmasıyla ilgili olarak Türkistan topraklarının Rusya
tarafından birkaç bölgeye ayrılarak yönetilmesi, Kazak Bozkırlarının da, tıpkı Türkistan
toprakları gibi, Rusya yönetimi tarafından bir kaç bölgeye ayrılıp yönetilmesi
(Jetisu/Yedisu ve Sırderya Eyaletleri gibi) ve halkların durumu ele alınıp incelenmiştir.
Makalenin ikinci bölümünde Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türkistan halklarına
Rusya'nın baskı ve zorbalık siyasetinin derinleşmesi ve zararları ile, Türkistan halklarının
1916 yılında başlayan ayaklanmasının Ulusal Kurtuluş Savaşına dönüşmesinin analizi
yapılmıştır.
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Ulusal tarih biliminde yazılmış meseleleri yeni bir yaklaşım bağlamında ele aldığımız
araşatırmamızda 20. yüzyılın başındaki Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türkistan halkları
üzerinde Çarlık Rusya tarafından yürütülen şiddet ve baskı siyaseti incelenip araştırılnış,
bu amaçla çeşitli kaynaklar: ilmi makaleler, dergiler, ilmi araştırma eserleri ve arşiv
belgelerinden faydalanılmıştır. Makalenin hazırlanması aşamasında karşılaştırmalı tarihsel
analiz, araştırma, sonuç çıkarma yöntemleri kullanılmıştır.
II- Birinci Dünya Savaşı’na Kadar Türkistan Ülkesi Halkları
Birinci Dünya Savaşına kadar Rusya İmparatorluğu işgal ettiği bölgelerde yönetimsel ve
siyasi reformlar yürütmesiyle birlikte, bu bölgelerin yüzölçümü ve bölgede yaşayan halkın
nüfus sayısı hakkında açıklayıcı çalışmalar da yürütmüştür. Bundaki amaç işgal politikası
ile birlikte halktan alınacak ve toplanan verginin miktarını belirlemekti.
Türkistan halklarının toprak, nüfus vb. temel dağılımı eskiden beri Türk halkları tarafından
yapılmaktaydı.P.P. Semenov-Tyanşanskiy’in “Rusya İmparatorluğu Sözlüğü” adlı eserinin
V. cildinde Türkistan halklarından Kırgızların genel sayısını 1.462.690 (51,2 %) kişi
olarak gösterilmektedir. Yani halkın çoğunluğunu Kırgızların oluşturduğu, Sırderya
Eyaleti’nde 709.000 kişi, Jetisu-Yedisu Eyaleti'nde de (Kazakistan) 595.000 kişinin
yaşadığınına” dair bilgiler verilmektedir.179 Yazar sözkonusu eserinde Kazak halkını
“Kara Kırgız”, “Kırgız” isimleriyle adlandırıp, onların tarım ve hayvancılık ile uğraştığını,
dinî inançlarının ise Müslüman/İslam olduğuna işaret etmektedir.
Birinci Dünya Savaşına kadarki Rusya İmparatorluğunun bölgedeki halk sayısının ortaya
çıkarılması yönündeki çalışmalarına göre kaynaklar, Rusların yerleştiği toprakların,
“Türkistan’ın bu bölgesinde yaklaşık olarak ½ milyon km. kadarına yerleştiğini, 1911
yılına kadar da yerli halkın sayısının ½ milyon kişi olduğunu ortaya koymaktadır. Yani
Ruslar halkın sadece 6,3 % kısmını oluşturmaktaydı. Ancak, 1897 yılında sayıları halkın
sadece 3,7 % oluşturmakta” diye yazmaktadır.180
Çarlık Rusya devrinde Orta Asya’nın yerli halkı hakkında araştırmacı Turçaninov’un bu
düşüncesinde Rus halkının Güney Kazakistan’da daha fazla yerleşmemesinin işgal
politikasının bir sonucu olduğunu gözlemek mümkündür. Bu yerleştirme politikalarında
Kazaklar’dan toprak alma çok gaddar ve kanunsuz bir şekilde yürütüldü.
Önce Jetisu/Yedisu Eyaleti’nin en verimli toprakları yerli halklardan alınıp, buralara girme
yasağı kondu. Yerleşik ve yarı göçebeleri ayırma gerekliliği temel alınıp, halk bölündü.
Yedisu/Jetisu’daki yerleşim yeri başkanı Velenski eskiden beri Kazakların yerleşik olduğu
bu toprakları Kazaklara geçici veya anlaşmalı olarak verdi. Kazakları eğer “toprak sahibi”
yapmak gerekirse, “onların bir kısmını köylerinden göç ettirip, toprak sahibi olacak Rus
göçmenler için topraklar boşaltılmalı ve Kazakları başka yerlere sıkıştırarak yerleştirmek
gerek” diye yazmaktadır.181
Kazakların kendi topraklarından alınıp başka yerlere yerleştirilen Kazakların göç ettirildiği
yerler, Senator Polen’nin Türkistan topraklarındaki siyaseti sonucu, dağlık-taşlık alanlar ve
sulamaya elverişsiz yerler olarak seçilmiştir.182

179

Semenov–Tyan'-Shanskiy P.P. Rossiya. “Polnoye Geograficheskoye opisaniye nashego Otechestva”.
Turkestanskiy kray. Tom devyatnadtsatyy. - SPb., 1890. – 288 s. (s.273-274)
180
Turchaninov N.V. “Naseleniye Aziatskoy Rossii”. Aziatskaya Rossiya. – SPb. 1912. - T.1. – 719 b.(s.6768).
181
Qozybayev M. “Zhaudy shaptym tu baylap”. Almaty., – 1994., –286b.(166-167bb.);Gazeta «Auyl».
Kustanay. -1926, 7 tamyz., - №278..
182
Kirgizskaya Stepnaya gazeta «Chelovek, obshchestvo, priroda» 1888- 1910 gg. Almaty., – 1994. – 127b

261

Öyle ki, Kazakların elinden zorla alınan bu topraklar için kendisi, “Kazakların uygun
yerlerinin belli bir miktarı” diye diye bahseder. Aynı konuda, o yıllarda yayımlanan Kırgız
Bozkır Gazetesi’nde ise, “..uzun zamandır halkın elinde bulunan topraklar Rusya’dan
gelenlere tahsis edildi ve en verimli topraklar onlar kullanmaya başladı” diye ifade
edilmektedir. Kazaklar Rus göçmenlerin sınırlı sayıda olması ve göçlerin bir süre
sonrasında kesilmesinin ardından Rusların belirlediği topraklarda ikamet etmek zorunda
kaldılar. Aynı gazetenin başka sayılarında, “göçebeler ülke durumunu yıl ba yıl ve sessiz
bir şekilde geriye götürdüğünü gözlemlemek mümkündür”, “Bu durumun sebebi, toprak
sahiplerinin azlığından olsa gerek: yaz ile güzde yaylaya çıkartılan hayvanları kış aylarında
da yaylaların’da bırakmak ya da çıkarmak anlamına gelmektedir” diye yazmaktadır.
Ruslar toprak paylaşımı sorununu gidermenin çaresinini Kazak bozkırlarında toprak
reformu yapmakta buldu: Toprak reformu yapılmasındaki amaç topraksız Rus çiftçileri
Kazak topraklarına yerleştirerek Rus nüfusunu artırmaktı. 1906-1911 yıllarında Çarlık Rus
İmparatorluğu’nda Bakanlar Kurulu Başkanı ve İçişleri Bakanı olan Stolipin ülkeyi
kalkındırmak için planlar hazırladı. O’nun en öndeki amacı işçileri toprak sahibi
yapabilmekti. Başka bir deyişle, Kazak bozkırlarına yerleştirerek toprak sahibi yapabilmek,
topraksız Rusları yerleştirebileceği alanlar yaratmaktı.
Rus işçilerin yerleştirildiği toprakların, özellikle kendi istekleri ile farklı bölgelere yerleşen
Rus çiftçilerin dışında, Kazaklara ait toprakların bölünerek verildiği topraklarla, Kazak
askerlerine verilen özel ormanlık alanlar ve başka ihtiyaçları için ayrılan mekânlar, şehirler
ve demir yolları deposu olarak tasarlanan alanlar dışında kalan topraklardı ve bu
toprakların toplam miktarı 45 milyon hektardan fazla idi.183 Bu reformların sonunda Kazak
halkının yaşadığı topraklardan çıkartılıp yersiz-yurtsuz bırakılması sosyal problemleri de
beraberinde getirdi: Hükümet ile Kazak çiftçiler karşı karşıya geldi. Rus vekillerin de
vergiden muaf tutulması bu olaylara tuz - biber ekti. Arşiv belgelerine göre, eski
yerlerinden koparılan Kazak çiftçiler kanuni yollarla haklarını aramaya başladı. Bu türden
şikayetlerden biri 1913 yılı Ocak ayında Esimbolat Dosbaev ile Gali Ospanov’un kendi
köyleri adına Torgay-Oral ilçesi göç idaresinden sorumlu kişiyi, “Şıngırlay eyaletinin No:4
Köyü Kırgızları’nın en verimli toprakları göçmen birimine verdi, bize verimsiz yerler
bırakıldı” diyerek dilekçe yazıp, şikayetçi olmalarıdır.184 Boş yere yazılmış başka
dilekçeler gibi, bu dilekçe de reddedildi. Topraklardan faydalanmak için Rus göçmenler ile
Kazaklar ve yerli halk arasında kavga ve gürültüler ortaya çıktı. Topraklara sahip olma ve
bunlardan faydalanma açısından Kazak göçebe halk arasında huzursuzluk uzun süre devam
etti. Toprak meselesini çözüme kavuşturmada Çarlık Rus İmparatorluğu Rus çiftçilerin
toprağa olan ihtiyacını iskan yoluyla çözmeye çalıştılar. Hiçbir zaman yerli halkın
durumunu; istek ve şikayetlerini dikkate almadılar.
Kazakların tanınmış bilim adamı ve siyasetçisi E. Bökeyhanov Kazakistan’daki göçmen
sorununa yaşadığı yıllarda derinden şahit olmuştur. Bütün eserleri ve gazetelerde basılan
makalelerinde Kazak elindeki Rus harekâtların göçmen yoluyla işgalin zararlarını açığa
kavuşturmak adına, Rusların böl-parçala siyasetine dayanan toprak siyasetini incelemiştir.
Kazak araştırmacılar, Rus yöneticiler Petersburg’da oturup,“birkaç bin verimsiz arazi diye
ele alıp uygulamaya koydukları bu çabalarını, “hiç bir şeye üzülmeyen insanlar” dedikleri
Kazakların topraklarını paylaşmayı adeta basit bir oyun gibi gördüklerini”ifade
etmektedir.185 Bökeyhanov bunu, “topraksız aç halka susuz Kazak bozkırlarını veren
hükümetin iskan politikasınıa sayılı günleri kaldı” diyerek de eleştirmiştir. Kendi halkının
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haklarını koruyan bu kişi bile, “Rus göçmenlerin Kazakların haklarını gasp ettiğini
söylemekte ve ortaya çıkan bu kanunsuz durum için de Rus hükümetinin hayvancılık için
en pahalı eşyaları, alet-edavatı, kışlakları, tarlaları, sulama kanalları ve aletleri Rus
göçmenlere verip, Kazaklara dağlık-taşlık, bataklık ve kurak yerleri bıraktığını”
söylemektedir.
Rusların Türkistan topraklarını işgali sırasında yaptığı en önemli işlerden biri de yerli halk
arasında birlik ve beraberliği koruma meselesi oldu. Zira Ruslar Kazak halkının durumuna
özendiler: Jetisu’ya (Yedisu) göçen Ruslar tarım ve hayvancılığın dışında bağ-bahçe işleri
ile de uğraştılar. Rus hükümetinin özel emri ile Kazak topraklarına gelen Rus bilim
adamları ve çiftçiler Sulamalı tarımı yerli halktan öğrendiklerini itiraf etmektedir. Örnek
vermek gerekirse, Kazak illerindeki “fazla toprakları” ortaya koymak maksadıyla
Kazakistan’a gelen Kaufman Rusların Yedisu/Jettisu’daki sulanacak geniş alanları
düzenlemekle kalmayıp, Kırgızların sahiplendiği yerleri de kendileri için ekim-dikim alanı
haline çevirdiler” diye yazmaktadır.186
Ülkedeki sömürgecilik politikasının nasıl bir duruma geldiğini gören Safarov’un, “Rus
göçmenlerin Türkistan ülkesine yüksek bir medeniyet getirdiğini” söylemesi de kesinlikle
doğru değildir. Zira Safarov Kazak topraklarının bölünüp Rus göçmenlere verilmesi fikrini
savunan bir kişiydi. Kendisi de Kazak topraklarının bölünüp Rus çiftçiler verilmesi
işinden kârlı çıkmak, boş duran bütün Kazak topraklarını kendisine almak istiyordu”. 187
Görüleceği üzere, böyle bir kişinin Kazaklar için söylediği bu söze itibar etmek kesinlikle
mmümkün değildir.
Rus İmparatorluğu tarafından kabul edilmiş olan “yasa” gereğince, Kazak topraklarının
bütün olarak Rusya’nın egemenliğine alınması Kazakistan’da da yasalaştırıldı: Türkistan
toprakları Ruslar tarafından tez zamanda sömürge haline dönüştürmek için çalışmalar
başlatıldı. Rus çiftçiler Kazak bozkırlarına doğru göç ettirildi. Jetisu/Yedisu Bölgesi’nde
Kazak-Rus askeri birlikleri kuruldu. Yedisu’da 1900 yılında 11 Kazak birimi ve 17 bölüğü,
1913 yılında da 18 istasyon ve 16 filo konuçlandı. Yedisu/Jetisu Kazaklarının 1880 yılında
erkek ve kadınlarının sayısı 20.206, 1880 yılında 23.791, 1900 yılında 29.398, 1910 yılında
ise 38. 557 idi.188 Kazakların sayısı yıldan yıla artmayıp sadece Rusların öngördüğü özel
askeri birlik sayısına göre değişiyordu. Onlara bu askeri birliklerine yerli halkların en
verimli ve en güzel arazileri verildi. 1913 yılında Yedisu/Jetisu’daki Rus-Kazak askerleri
662.092 noktada konuçlandırıldı.189
Türkistan ülkesi halkı Rusya’nın bu siyasetine karşı çıktı. Mal sayısının çoğunun zengin
kesimin eline geçmesi ve onların yerli fakir halka adeta bir üstün sınıf gibi baskı kurmaları
ve fakirlerin giderek çoğalması git gide sorun haline geldi. Kazak zenginlerinin kışlakları
yakıldı. Vergi ödemekten muaf tutuldular. Askeri komutanlara baskı yapıldı. Semey
Eyaleti’nin Kızıladır Bölgesi’nde Kazak yerli yönetim merkezlerine baskınlar düzenledi.
Sonuçta, Karakol Bölgesi’nde Kazakları sakinleştirmek için yerli hükümet makamları
“yönetimi dengelemek adına, Kazakları da yönetime aldılar”.190
Rus İmparatorluğu içinde, Türkistan halklarının yönetiminde, Rusya’nın sömürgeci bir
ülke olarak değil de koruyucu bir ülke olarak yer aldığını savunanlar da vardı. Bu fikir
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günümüzde bile Kazaklar arasında rağbet bulmakta, bu nedenle de hâlâ yükseköğretim
öğrencilerine, “Ulusal Tarih” kitaplarında, “Rusya’da eşitlik ilkesi vardı, memleketin
başına gelen bütün olayları gerçekten de Rus halkı kendi sorunları gibi kabul etti” şeklinde,
doğru-yanlış beyanda bulunup yazan tarihçiler mevcuttur.191 Rusya İmparatorluğu’ndaki
halklara “yardımseverlik”, “halkların eşitliği” ilkeleri doğru kullanılsa da, söz konusu
ettiğimiz Birinci Dünya Savaşına kadar ve Birinci Cihan Harbi yıllarında Türkistan ülkesi
halkları üzerinde yürütülen zorluk ve zorbalık siyasetinin sonuçlarına dikkat edip ulusalkurtuluş mücadelesi verilmesi gerekliydi. Ancak, Rusya’nın ulusal müdahelenin çıkmasına
temel olan, el altındaki halkların kanayan yarasının kurutmak yerine, sadece bu adaletsiz
durumu düzeltip, başka meseleleri zorunlu olarak halkın dikkatinden kaçırdılar. Yani, bir
iki meseleyi düzeltip, diğer sorunların üzerini açmadıklarını, halkın dikkatinden kaçırmak
suretiyle ört-bas ettiklerini söyleyebiliriz.
III- Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkistan Ülkesi Halklarına Sovyet Hükümeti
Tarafından Yürütülen Baskı Politikası
Birinci Dünya Savaşı 19 Temmuz 1914 yılında başladı. Savaşa 38 ülkeden 10 milyon
asker katıldı. 12 milyon insan telef oldu. Rusya Birinci Dünya Savaşına hazırlıksız ve
hiçbir askeri ve fabrikası olmadan girdi. Savaşın başlaması ile birlikte askere alınan kişi
sayısı 400 bine yaklaştı. 1914 yılı Eylül ayına kadar bu sayı iki katına çıktı.192
Bu savaşa katılan başka ülkeler gibi Rusya’da 3/1 ayrıldı. Milyonlarca kişi başka ülkelere
göç etti. 100 binlerce kişi açlık ve hastalıklardan kırıldı.193

Türkistanda

Torgay şehrindeki

darağacına asılan

A.İmanov önderliğinde

аyaklanan isyancılar

Türkistan şehir halkının
Çarlık Rusya’nın işga isyancılar.

politikasına karşı birleşmesi

Birinci Dünya Savaşı hakkında tarihi kaynaklarda verilen bilgiler ışında, insanlık ve başka
meseleler hakkında henüz cevaplanmamış pek çok soru mevcuttur. Bu nedenle
araştırmamızda Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türkistan ülkesi halklarına Rusya
tarafından yapılan baskı ve zorbalık politikaları öncelikli olarak ele alınmıştır: Rusya’nın
savaşa katılması Kazak halkının zaten zor durumda olan yaşantısını derinden etkilemiştir.
Savaş yıllarında mevcut vergiler çoğalmış; vergilerin miktarı ev başına 4 somdan 8 soma
kadar artırılmıştır. Örneğin Akmola Eyaleti’nde 1914 yılında alınan vergi 845.807 som
iken, 1917 yılında 2.553.227 soma yükselmiştir. Hane başına 600.537 somdan 2.002.069
soma kadar yükseltilmiştir. Yani, hane başına düşen vergi 1,5 kat artırılmıştır.194 Kazak
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halkına “gönüllü alımlar” adıyla devlet tarafından yüklenen askeri vergi ve diğer vergilerin
10’a yakın yeni türleri icadedilmiştir. Halkın kullandığı eski topraklarından alınan vergiler
21% miktarında artırılmış yani, o dönemin parasıyla her bir çiftçiden 1 som 84 tiyin askeri
vergi alınmıştır. Yönetim alımları “saygın insanlar” üzerinden yürütülmüş, ama o insanlar
kendileri vergi vermemiştir ve bu alımlar sürekli tekrarlanmıştır. O bölgeye hükmeden
çavuşlar, diğer yetkililer ve zengin kesimler arasında mafyalaşma başlamış, Türkistan
ülkesindeki halkların elindeki topraklar alınmaya devam etmiştir. 1914 yılından başlayarak
halkın durumu eskisinden daha da ağırlaşmış ve kötüleşmiştir. Savaşın bütün giderleri
halka yüklendiğinden halkın yaşamını çok ağır etkilemiştir. Günlük hayat çok
pahalılaşmıştır. Bilim adamı Nurpeys’e göre, “…yerli halkın ödediği vergiler artırılmış,
günlük yaşam pahalılaşmıştır. 1916 yılında, Kazakistan’ın güneyinde, buğday ununun
fiyatı 1,5 katına, buğdayın ise iki katına çıkmıştır”.195
Sözkonusu yıllarda dışarıdan gelen ürünlerin fiyatı sürekli artmıştır. İmparatorluk savaş
yıllarında ülkedeki vergi yıkımının yanında halkları siyasi olarak da ezme politikalarına
başlamıştır: Savaşın ilk günlerinde Çarlık Rusya hükümeti ülkede “acil durum” ilan etti.
Rusya’ya karşı çıkan, yasalara-kanunlara uymayan ve isyan eden kişileri ölüm cezasına
çarptırdı. 1914 yılında Savunma Bakanlığı özel bir kanun çıkartarak Genel Valiliklere özel
özel bir kanun çıkartıp, isyancılara askeri müdahele yapabilme imkânı tanımıştır.196
Savaşın ilk üç yılında Türkistan ülkesinde çok büyük miktarlarda pamuk ve ipek yağı, 474
bin balık, 299 bin sabun, 70 bin at, 13 bin deve, 38 bin çadır, 441 keçe çadır alındı.197
Savaş uzadıkça halkın savaş meydanlarına gönderilmesi hiç durmadı hatta giderek arttı.
Halkın durumu günbe gün kötüye gidiyordu. Bunların maliyeti de elbette, bugün de
Kazakistan toprağı olan Yedisu/Jetisu halkına yüklendi. Bununla birlikte askeri cephelere
yardım amacıyla, asker ailelerine zorunlu yardım etme görevi verildi. Yedisu/Jetisu’da
1914 yılında 22 binden fazla, 1915 yılında 52 bine yakın, 1916 yılında da 35 binden fazla
kişi mecburi olarak çeşitli fabrikalarda çalıştırılmaya başlandı. Fiyat artışını göstermek için
1914 ve 1916 yılını karşılaştırdığımız zaman 1916 yılında unun fiyatı 218, etin fiyatı 225
katına kadar çıktı.198
Savaş yıllarında Türkistan ülkesi halklarının günlük ihtiyaçlarının karşılanamaması,
üretimdeki artış ve fiyat artışları çok derinden hissedildi. Yedisu/Jetisu Eyaleti’nin Kazak
komitesi başkanı Jaynakov, “Yedisu/Jetisu Eyaleti’ne ulusal mücadelenin etkisi diğer
yerlere göre daha erken ortaya çıktı, 1916 yılının ortasında tarım aletleri ve teknolojileri
gibi çeşitli acil ihtiyaçların eksikliği hissedildi. Hayvancılık ve tarım ücretlerinin azlığı
dibe vurdu. Dışarıdan gelen ürünlerin fiyatları, gün geçtikçe, adeta bir saatin çalışması gibi
sürekli arttı” diyerek durumu özetleyen bilgiler sunmaktadır.199
Rusya zenginleri Türkistan’daki yerli halkları sürekli ezip kendilerinin üstün insan
olduklarını ispatlamaya çalıştılar: Yedisu/Jetisu askeri valisinin bir televizyon programında
verdiği beyanatta, “Bütün yerli halkın zenginlere, subaylara ve askerlere baş eğip selam
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vermesi gerek” diyerek duygularını açığa vurmaktaydı. 200 Bu onların sadece o anda
akıllarına gelen kirli oyunlardan bir tanesiydi. Bu türden örneklerin sayısını artırmak
mümkündür.
Ruslar Türkistan Hanlıklarını işgal ettikten sonra kurdukları “Türkistan Genel Valiliği”
aracılığı ile Türkistan’ı kontrolleri altında tutmaya çalıştılar: Rus emperyalizminin en
belirgin özelliği, istila ettiği ülkelerin en verimli, stratejik noktalarına Rusları yerleştirmek
ve o toprakları hâkimiyetleri altına almaktı. Çarlık Rusya’sı Türkistan’da emeline
ulaşabilmek için bir takım “Ruslaştırma” politikaları gütmeye başladı.
Çarlık döneminde uygulamaya konulan ve sonuç elde edilen politikalarından biri de
Türkleri Hıristiyanlaştırma politikasıdır: İlminiskiy Türkistan’da halkı Hrıstiyan laştırma
politikasını uygulamaya koydu. Bu politikanın fikir babalığını yapan Rus milliyetçisi
Nikolay İl’miniskiy’in (1822-1891) amacı, Rus hakimiyeti altında yaşayan Türklere Rus
dilini öğretmek, müşterek bir Türk dili yerine, her Türk boyu için mahalli konuşma dilini
yaymayı amaçlayan farklı ana diller icat ederek, bu diller için Rus karakterli farklı
alfabeler kabul ettirmek ve böylece onları ana dillerinden uzaklaştırarak Ruslaştırmaktı.
Bu politika sonucunda aynı soydan gelen ve aynı dili konuşan insanlar arasındaki birlik
parçalanmış, yeni diller ve yeni milletler yaratılmaya başlanmıştır. Bu hareketin başına da
misyoner İl’miskiy’in talebesi ve Türkistan Genel Valiliği’nin kültür danışmanı olan
Ostroumov getirilmişti. Çarlık Rusya’sının son döneminde başlayan uluslaşma süreci
gelecekteki Sovyet politikalarına da dayanak oluşturmuştur. Bu dönemde Rusya, tıpkı
Kazak topraklarında yaptığı gibi, Kırgızların arazilerine de Rusları yerleştirerek. O’nları
göçe zorlamıştır. Bu durum hakkında Kırgız tarihçi Soltanoev, “…malımızı-mülkümüzü,
en iyi atlarımızı elimizden alıp, gençlerimizi ve 40 yaşına kadarki vatandaşlarımızı savaşa
gönderdiler. Genç ve orta yaştaki erkekleri, geçim kaynağımız olan hayvanlarından ayırıp
savaş için faydalandılar. En iyi topraklarımızı elimizden aldılar, gençlerimiz savaşta
kırıldığında, topraksız, ekinsiz kaldık” diyerek halkın o andaki içler acısı durumunu çok
net bir şekilde ortaya koymaktadır.201
O dönemde “Kazak”, “Alaş” gibi yarı resmi gazete ve dergiler toplumda olan biten bütün
bu olayları, Rusya’nın sömürge siyaseti hakkında kaynaklar ve bilgileri yayınlamaktaydı.
Bu gazete sayfalarında Rusya hükümetinin sömürgecilik sistemine karşı olan bütün TürkMüslüman toplumunun görüşleri yayınlandı. “Kazak Gazetesi” nin ana sayfasının tamamı
ulusal kuvvetlerin Türk yurdundaki değişimleri de yayın yolu ile karşı tarafa aktarıldı. Bu
gibi meselelerden birisi de Türkiye’deki Balkan Savaşı oldu: Balkan Savaşı ülkeleri ile
Türkiye arasındaki savaş hareketleri, Türkiye hükümetinin iç ve dış politikası durumu,
yönetimin başındaki Genç Türkler (Jön Türkler) hükümeti ile onların yetkililerinin yaptığı
yayınlar temel alındı.202Balkan Savaşı döneminde Türkiye’deki “İttihat ve Terakki
Cemiyeti” nin Türkistan Müslümanları arasına adamlar gönderdiği, onların yerli halkı Rus
gücüne karşı isyan ettirmek amacıyla gittikleri ve bu haberin güvenlik güçleri arasında da
konuşulduğu sıkça dillendirilmekteydi.
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O dönemde Rusya’nın Asya Kıtasındaki Türk-Müslüman halklar arasında Türkçülük ve
İslamcılık fikrini yayan kişilerden birisi de Genç Türklerden olan Enver Paşa’ydı.203 Enver
Paşa hakkında Mustafa Çokay, “Enver Paşa’nın, sadece Türk ellerinde değil, Kazak
toplumu arasında da çok saygın bir yeri olduğunu ve ününün gittikçe yayılmaya
başladığını” söyler. Yine Mustafa Çokay, “Türkistan’daki halk buharasının büyük
çoğunluğu Enver Paşa’ya inanıyor ve O’nu kendisine rehber kabul ediyordu. Ancak Enver
Paşa’yı bilmeyen ve tanımayanların da var olduğunu söylemek mümkün”, diye yazıp,
O’nun adını Türkistan ülkesinde bir destan kahramanı gibi tanıtıyordu.204
Rus hükümeti Türkiye’deki “İttihat ve Terakki”, “Türk Ocakları” ve 1910 yılında
İstanbul’da kurulan “Taraf Müslüman” kurumları tarafından Türkçülük fikrinin Rusya
Müslümanları arasında yayılmasına çalışıyordu. “Taraf Müslüman” kurumu Türkiye’ye
giden İbrahimov tarafından kurulmuştu. İbrahimov 1910 yılından itibaren İstanbul’da,
Tatar dilinde, “Taraf Müslüman” adlı dergiyi çıkarmaya başlamıştı.205 “Taraf Müslüman”
Dergisi Rusya İmparatorluğu’ndaki Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar vb. Müslüman halkların
bağımsızlık mücadelesinde birleşmeleri için çalışmayı amaç edinmişti. Türkistan ülkesine
dağıttığı gazetelerin birinde şöyle yazıyordu, “ Önceden İslam dünyasının kutsal
toprakları sayılan Türkistan ülkesi bugün kara bir gün yaşıyor, buradaki Müslüman halklar
kötü durumda. Türkistanlıların bu durumu içimizi kanatmaktadır”.
Rusya İmparatorluğu’nun sömürgecilik siyeseti nedeniyle gündeme gelen Türkistan
Bölgesi halklarının zor durumunu kökeni bir olan Türk milleti de hissederek desteklediğini
ve bu durumun büyük zararı olduğunu görebiliriz.
Türkistan ülkesi halklarına Türkiye’den gelen nasihatlar ve destekler Türkiye’yi korumaya
ve güven vermeye çağırdı. Ona göre Türkistan Genel Valisi Gordekov. Rus ordusunun
başkomutanına, “ülkeye Türk vatandaşlarının gelip gitmesi Rus hükümetinin çıkarlarına
ters geliyor” diye ihbar etmişti.206 Türkçüler Türk Müslümanların birliğini ve beraberliğini
sağlayıp, Ruslara karşı durmayı ve onlara karşı isyan edip savunmayı amaç edinmişti.
Böylece halkı Türkiye’yi koruyup kollamaya davet etti. Bu durumu 1916 yılı 27
Haziranda yazılmış olan bu mektuptaki açıkça görmekteyiz: “Şapıraştı Eyaleti’nin no 3
köyünde Kargalı Eyaleti’nin zengin Kazaklarndan Elim Kulınşakov gelip, kim savaşa gitse
o kişi günahkâr sayılır. Çünkü Rusya Kazaklar din kardeşi Türkiye’ye karşı savaşmaya
zorlamaktadır. Ona zengin Kazaklardan Toktarbaev bütün gücüyle yardım etmekteydi.
İmam Sarsenbi’nin de bu konuda yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunmaktadır. O’da bu
kitaplarında, “Kazakların kendi kardeşleri olan Türklere karşı savaşması büyük günahtır”
diye yazmaktaydı. Kılınşakov ise, Kazakları Kargalı denilen yerde toplanmaya çağırdı;
“Türklere karşı birleşip savaşa gitmemelerini” söyledi. Kargalı’ya gitme imkânı olmayan
fakir Kazaklara kendi hesabından binip gidebilecekleri at bulup vermeye söz verdi”.207
XX’li asrın ilk yarısından itibaren Türk kökenli halklar zor durumlarda bir birine her
koşulda destek olabilmişlerdir.
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Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu da; Türk halkları kötü bir duruma düştüğünde, her
zaman birbirlerine kenetlenmesidir: Türkistan ülkesinde siyasi durum karışmış, ulusal
bağımsızlığın düştüğü 1916 yılı 25 Haziranı’nda Rusya hükümetince Orta Asya ile
Kazakistan topraklarından 19 ila 43 yaş aralığındaki vatandaşlar savaşa sürüklenmiş,
Rusya’nın kirli emellerine alet edilmiştir.
Ruslar, bu ülkelerden 400 bin kişi toplanacak ve sadece Jetisu/Yedisu Eyaleti’nden 87 bin
kişi savaşa alınacak diye emir vermişti. M. Tınışbayeva göre, Yedisu/Jetisu Eyaleti ile,
Almatı, Jarkent, Pişpek, Prjevalsk’deki merkezde 47.759 kişinin 40.250’si.208 Türkiye ile
savaşmamak için Rusların bu emrine uymadılar ve Çin’e sığındılar Sadece Verni
birliğindeki Kızılbörik’de de 1129 ailenin 263 kişisi Kuljaya göçtü.209

Kazakistan’da 1916 yılında Orta Asya ile Kazakistan Kazak SSR Haritası
ulusal isyanın çıktığı
bölgeleri gösteren harita.

Rus idaresindeki Türkistan
toprakları

Bütün isyanlar gibi, Rusya’da gerçekleşen 1916 isyanlarının da siyasi, idari, kültürel ve
ekonomik sebepleri vardır. Elbette, Türkistan halkını isyana teşvik eden sebepler de vardı:
Birinci Dünya Savaşı, Rusya’nın savaş harcamalarını büyük ölçüde artırmıştı. Rus
yönetimi savaş giderlerini vergilerin artırılması yolu ile karşılamaya çalıştı. Bu nedenle, 1
Ocak 1915’ten itibaren yerel halktan askere gitmemelerinin karşılığı olarak fazladan %21
vergi alınması kararlaştırıldı. Ekonomik olarak zaten güç durumda bulunan halk, bu vergi
ile daha da yoksulluğa itildi. Gittikçe borçlanan köylüler, nihayetinde topraklarını da
kaybetmeye başladılar. Rus yönetimi, Rus tüccarlar ve yerel zenginler tarafından yürütülen
sömürü politikaları neticesinde, topraksız Kazak köylülerinin sayısında önemli bir artış
yaşandı. Kazak ile Kırgızların 94 köyü bölündü. Bu köylerde 5.373 ev yakıldı, 1.905 kişi
öldürüldü, 684 kişi yaralandı, 1.105 kişi tutuklandı. Jetisu/Yedisu Eyaleti’nin yerli halkının
4 /1‘ü yani yaklaşık olarak 300 bin kişi kaçıp Çin’e sığınmaya mecbur kaldı veya kovuldu.
Bütün bu etkenlerin bir araya gelmesi, 1915’ten başlayarak, fakat esas patlamasını da
1916’da yaparak, yeni bir isyan dalgasının başlamasına sebep oldu.210 Çok geçmeden,
Haziran ayının başında Kazak bozkırlarında silahlı isyana dönüşen bir baş kaldırı ortaya
çıktı. İsyanın önemli merkezleri Jetisu/Yedisu’daki Torgay oldu. Jetisu/Yedisu Eyaleti’nde
Temmuz ve Ağustos aylarında yapay isyanlar ortaya çıktı. Rusya hükümeti buraya büyük
askeri kuvvetlerini gönderdi. Eylül ve Ekim aylarının başında Jetisu/Yedisu isyanındaki
kişiler geri çekilip Doğu Türkistan’a gitmeye mecbur kaldı. Torgay isyanının başındaki
İmanov ve Jankeldin 50 bin kişilik güçle yeniden büyük bir isyan çıkardılar. İsyanlar
hakkındaki bütün belgeler dönemin hükümetinin resmi belgelerinde kayıtlıdır. Ruslar 1916
yılı isyanının Rusya’ya düşman olan Türk ve Almanlar tarafından çıkartıldığı iddiasını
208
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yaydılar. Jetisu’daki (Yedisu) Narın birimi komutanı Kolosovski Jetisu/Yedisu Eyaleti’nin
askeri valiliğine yazmış olduğu mektupta, “bu isyan komşu ülkeler ile ilişki içerisinde
yapılmış büyük bir isyandır, dış güçlerin çabası ile geçekleşmiştir” demektedir.211

Rus subayları kendilerinin ülkede yapılan bu siyasetin sonuçlarının temelini oluşturan
isyanların derininde yatan siyasî, sosyal-ekonomik, dinî sebeplerini yok sayıp, Rusya
İmparatorluğunun sömürgecilik siyasetini haklı çıkarmaya çalıştılar. Bağımsızlıktan
sonraki dönemde 1916 yılı isyanın tarihi gerçekliliği yeniden araştırılıp dillendirilmesi,
dillendirilmesi mümkün olmayan olayların açıklanması konuşulup-yazılmaya başlandı.
Kazak bilim adamlarından Kozıbaev, Nurpeyis, Koygeldiev ve daha başkaları ulusal bilim
adamlarının çalışmaları hakkında araştırmalar yaptılar. Bu bağlamda, 1916 yılı isyanına
yönelik yazmış olduğu makalesinde Kozıbaev, “…ulusal ayaklanma her tarafta özel bir ilgi
ortaya çıkardı” diye bahsedip, Birinci Dünya Savaşında “kirli işlere” karışmış Kazak
işçilerini tanıtmış ve hizmetlerini özel olarak araştırmaya gönül vermiştir.212 T. Rıskulov
ise bu konuyu, 1916 yılı isyanın çıkış sebeplerini, “Türkistan’ın yerli halkının Rusya
hükümetinin sömürgeci siyasetine karşı isyan etmesinin temel sebepleri var. Bu temel
sebepler Rusya hükümetinin Türkistanı yönettiği 50 yıl içinde sömürge haline getirmesine
ekonomik, siyasî çatışmaların sebep olduğu, sonuçta sabrı tükenen yerli halkın, canını
başkasına teslim etmek istemediğinden, isyandan başka çaresi yoktu” diye açıklar.213
İleri sürülen fikirler Türkistan ülkesindeki Türk halklarının isyan etmesine sebep oldu.
İsyanın başlangfıcında T. Rıskulov kendisi de yönetim ile ilişkili olduğundan, işin içinde
idi. Bu nedenle de isyanaın sebeplerinden birisinin de Rusya’nın yerli halka karşı yürütmüş
olduğu sert tutum olduğunu biliyordu. Vladimir Jeleznyakov, 1916 yılındaki isyan ile ilgili
vermiş olduğu bilgi de, “Rus yönetimi ve ilçe yönetimi yerli halkı yönetmede güç
kullanma yöntemini kullandı…” diyerek, fikrimizi destekleyen açıklamada
bulunmaktadır.”214
Jetisu/Yedisu Eyaleti’nin o dönemdeki birinci komutanı isyanın çıkacağından haberlerinin
olduğunu, ancak konuyu önemsemeyip önceden tedbir almadıklarını ikrar eder. Daha sonra
isyanın çıkmasına karşı çıkmadıkları da ayrıca dikkat çekicidir. Kendilerince bunun
sebepleri vardı. Bu konuda “Kazak Gazetesi” nin 1918 yılı 1 Ocak tarihli sayısında
yayınlanmış olan “Orınbor, 1 Ocak” adlı makalesinde, “1 Ocak Rusya ülkesinde eski yılın
geçip, yeni yıla girildiği yıl olarak hesaplanmaktadır. Bugün 1917 yılı bitti, 1918 yılına
girildi” diyerek,
geçmiş yılları kısaca bir hatırlatıp, “Avrupa savaşının dünya
yaratıldığından beriki en zor savaş olduğunu ve dünyadaki ülkeler ikiye ayrılıp savaşa
doğrudan ya da dolaylı olarak katıldı. Zor savaşın ağırlığı da zordur. Onu kaldırmaya güç
lazım” diyordu.
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Bu isyanlar karşısında dönemin Romanov hükümeti şaşırıp kaldı. Çok yanlış kararlar aldı,
yanlış işler yaptı. Mühimmat, giyim-kuşam gibi savaş için gerekli hangi eşya olsa, hepsini
tedarik etti. Halk yaşamak için gerekli olan bütün ihtiyaçlarını savaşta almak zorunda
kaldığı için savaşı bitirmeyi düşündü ama savaşı durdurmak çok da kolay değildi ve bunu
yapmak da istemedi; savaşın başlangıç yılı olan Ağustos ayında İngiltere, Fransa ve Rusya
aralarında yapmış oldukları anlaşma sonunda birbirlerinden ayrılma ya da başka saflara
geçme gibi olayların önüne geçtiler. O zaman Romanov hükümeti ülkesindkie bölünmeyi
durdurup savaşı ne kadar bitirmek istese de Almanya’yı durduramadı. Savaşı bitirmek için
tek bir yol kalmıştı; o ülkede iç isyan çıkartıp, adeta bir iç savaş yaratmak ve bu yoldan
anlaşmaya zorlamaktı. En sonunda savaşı durdurmak için öyle ya da böyle yol arayan
Romanov hükümeti amacına ulaştı ve ülkede bölünmeler ortaya çıktı. Bölünme büyük bir
zorlukla da olsa da bir taraftan da korktu. Daha sonra 25 Haziran buyruğunu çıkardı.
Buratanalar bu oyunda rol almadı. Daha başında korkup yavaş yavaş hepsi kabul edip
savaşı durdurma yollarını ararken o sır kendilerinde kaldı. Almanya’yı vurmadan savaşı
durdurmak olmaz diyen Rus adamları Romanov hükümetinin politik manevrasını
hissettikten sonra devlet yönetiminde dizginleri ele alıp yönetime kendi adamlarını
yerleştirip, savaştan ayrılmak isteyen hükümeti dışlayıp, savaşı bıraktırma uğraşına
girdiler. 1917 yılında da Rusya bir yıl öncesindeki durummuna düştü”.215 Bu davranışlar
ülkedeki sömürge gücünün krize yol açtığını gösterse gerek. Türkistan ülkesinde 1916
yılında meydana gelen olayların sebep ve sonuçlarını araştıran Rusya Devlet Duma
vekillerinin düşünceleri de söylediklerimizden farklı değildi. 1916 yılı Eylül ayının
ortasında Devlet Duması milletvekilleri için yapılan ankette Rusya’nın yolsuzlukları, isyan
ile ilgili ortaya çıkan olayları yerinde araştırmak için Duma üyeleri Kerenskii ile Tevkelev
Müslümanların büro üyesi Muhammediyarov, büronun sekreteri Mustafa Çokay Türkistan
ülkesine gelip isyanın çıkma sebepleri ile sonuçlarını yerinde araştırdılar.216
Dört kilometre uzaklıktaki Rusya Devlet Duması’nın 5. oturumunun 16. oturumunda 1916
yılı 13-15 Aralık ayında yapılan kapalı toplantısında Türkistan ülkesinde çıkan isyan
meseleleri tartışıldı. Duma meclisinde bu mesele hakkında vekiller Kerenski, Djafarov,
Knyaz, Mansırov vb. kişiler konu hakkında birer konuşma yaptılar. Vekiller 1916 yılı 25
Haziran emrinin kanunsuz olduğunu, o zamanki Rusya kanunlarının Rusya hükümeti
tarafından bozulduğunu ve o dönemde halka uygulanan sömürge faaliyetleri açık olarak
ortaya döküldü. Mansırov, isyanların çıkma sebepler üzerinde durup, bir zamanlar ülkenin
durumunun iyi olduğunun ancak Rus hükümeti gücünden sonra kötüleşmeye başladığını,
“…Türkistan’ın Rusya’ya ilhakından sonraki dönemde ülkenin büyük bir kısmında sulama
sistemlerinin bakımsız kaldığını söylediler. Bir zamanlar Orta Asya’daki gıda gücü yüksek
ürünlerin ve tahılların ziraatinin yapıldığı yerlerin boş bir toprağa dönüştüğünü” söyleyip,
sömürge sisteminin ülkede yapmış olduğu tahribatın nasıl bir hale geldiğini açıkladılar.
Rusya hükümetinin yerli halka güvensizliği nedeniyle, onlara hiçbir düşünme yeteneği
olmayan en düşük halk olarak bakmasının” böyle bir sonucu ortaya çıkardığını
söylediler.217
Kerenski Türkistan ülkesinde 1916 yılı isyanın çıkmasına temel olan sebeplerin ülkede
yürütülen siyasetin sonuçları olduğunu, en temel karışıklılığının da toprak meselesinde
yattığını, bununla birlikte daha başka meselelerin de konuşulup ulusal mücadelenin
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karşılaştığı sorunların çözülebileceğini vurguladılar. Ayrıca, “1916 yılında çıkan bütün
olayların sorumlusunun Rusya olduğu ve artık bu dünyada yeni bir sistemin uygulanması
gerektiğini” dile getirdiler.218 Milletvekilleri Devlet Duma içindeki derin krizin
standartlarını tanımak için yaptıkları bu açıklama ile Türkistan’daki sömürgeyi sistemin
yaptığını ortaya koydular. Bu nedenle, 1917 yılında sadece Türkistan’da Rus siyasi
krizinin çöküşü zirveye ulaştı. 1917 Şubat Devrimi sonucunda emperyal gücün düşmesini
Türkistan halkı gerçekleşti. Türkistan Rusya İmparatorluğu'nun bir an olsun milletin
vatandaşlarının özgürlüklerine sömürge sistemi, açık kaynak erişim tarih sahnesine
kaydırdı. 1916 yılında ulusal kurtuluş ayaklanması, bir devre fikrini vuran, Türkistan
kökenli fikirlere dayanarak, “Ruya tarafından düzenlenen” sömürgeci sistemin ayaklanma
tarafından oluşturulan temel koşullarından olduğunu söylemek mümkündür.
III- SONUÇ
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türkistan ülkesi halklarına Çarlık Rusya imparatorluğu
tarafından uygulanan zorluk ve zorbalık siyaseti çak fazla ve ağır gelmiş, bunun sonucunda
da halklar arasında toprak meselesi giderek derinleşmiş ve gergin bir hal almıştır. Sonuçta,
halk arasında siyasî, sosyal- din ve vatanseverlik duyguları depreşmiştir.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Rusya tarafından Türkistan ülkesi halkı arasında yürütülen
zorbalık siyaseti hakkında en geniş bilgileri o dönemde yaşamış olan Alaş yanlısı A.
Baytursunov, E. Bökeyhanov, M. Tınıshbaev gibi Kazak bilim adamları yaşanılan olayları
kendi çalışmalarında analiz edip, Rusların yürüttüğü siyaseti kendi bakış açılarıyla ele
aldılar. Bu yazarların eserlerini inceleyip, makalemizde kendi bakış açımızla, Rus
hükümetinin yürüttüğü zorluk ve zorbalık siyasetinin analizini yaptık. Ancak B. Soltonaev,
Galyzo, T. Rıskulov, S. Asfendiyarov, F. Daxşleyger, N.E. Bekmohanov ilmi
çalışmalarında Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki sömürgecilik siyasetini ve
ordunun askeri gücünü, yönetim kurulu ve onların çalışmalarının analizini bizden çok önce
yapmışlardı. Bu bilim adamları eserlerinde ülkedeki sömürgecilik siyasetini, önceki
yıllardaki yönetimi ve daha sonrasındaki hazır olan Rus askeri yönetimini ele alıp
incelediler.
Galuzo, sömürge gücünü, “düzenleyen ve yontan bir alet” ve “Rusya’nın askeri aleti” diye
ikiye ayırarark incelemiştir. O’nun eserinde sömürgeci ülkelerin Rusya İmparatorluğu’nun
sömürgecilik, baskı ve zorbalık siyasetine neden büyük bir olaymış gibi anlatılmasını
açıklayıp, “Rusya’nın sömürgeci siyasetinin dış bölgelerde ekonomik ve siyasî açıdan ağır
bir durum getirdiğini anlatmaya çalışmıştır”.
Rusya’nın Birinci Dünya Savaşına hazırlıksız yakalanması, askeri-sanayî ve üretimi düşük
durumda savaşa katılması hakkında 10 ciltlik “Dünya Tarihi” yazarı A.İ. Stepanov
adıgeçen eserin 7. cildinde dikkat çekici sonuçkoymuştur. Birinci Cihan Harbi yıllarında
Rusya ülkenin durumu, milyonlarca yerli halkın başka yerlere göç etmesi ile savaş
hareketleri olan, Rusya topraklarında yüzlerce insanın açlık ve hastalıklardan ölmesi
hakkında geniş bilgiler aktarmaktadır.
1990 yıllarında Rusya’da gelişen tarihi olaylar Birinci Dünya Savaşına kadarki ve savaş
yıllarındaki Rus hükümetinin Türkistan ülkesi halkı üzerinde yürüttüğü sömürge siyaseti
ile zorbalık meseleleri yeni tarih tanımı açısından değerli kaynaklar olarak tekrar ele alınıp,
bahsi geçen mevzuların araştırılmasının mümkün olduğunu ortaya ortaya çıkarmıştır.
Kazak ülkesinin savaşa ilk kez katılması ve askeri birliğe girmesinin sebepleri apaçık
ortadadır. Halk Rusya İmparatorluğuna bağlılığının faturasını sırtına yüklenen bu ağır
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yüklerle ödemiştir. Aslında Kazak halkı Rusya İmparatorluğuna bağlı kalmak ve
zorunluluk yüklenmek istememiştir. Bu yüzden Rus-Kazak askeri birliğine katılmak
Kazaklar için adeta beklenmedik bir olay olmuştur. 1917 yılı Şubat darbesine kadar
Türkistan ülkesinde “Kazak”, “Alaş” gibi milliyetçi gazete ve dergiler çıkartılıp, kendi
bölgelerindeki Kazak ulusal birlikleri birleştirip, toplumda olan biten çeşitli olaylar ile
yaşanılan durumları, ülkenin sosyal vaziyeti hakkında bilgiler yaymaya çalışmışlardır.
Elbette, bu yayın organlarının faaliyetleri hiçbir zaman Rusya’nın hoşuna gitmiyordu.
Sözkonusu Gazeteler resmi makamların sürekli denetimleri altında olsa da, sürekli olarak
bütün Türk-Müslüman grupların Rusya hükümetinin sömürgeci sistemine karşı ayaklanma
meseleleri ele alınmıştır. Türkistan ülkesinin Rusya’nın sömürgecilik siyaseti ile o
dönemdeki Müslüman halkların Türkiye’deki makamlar ile iletişimi hakkındaki meseleleri
S. Smagulova, S. Rustembekov ilmi çalışmalarında, makalelerinde ve eserlerinde
anlatmaktan geri kalmamışlardır.
Birinci Dünya Savaşı’nda Çarlık Rusya Hükümeti cephedeki savaş ihtiyaçlarını karşılama
açısından geri kalmıştı. Çar hükümeti bu amaçla 1916 yılına gelindiğinde cephede ve
cephe gerisindeki ihtiyaçları karşılamak için bereketli Türkistan topraklarına yönelmeye
başladı. Çar hükümetinin yönelmeye başladığı konulardan birisi de Kazakistan toprakları
oldu. 1916 yılı isyanı Kazakistan için Ulusal Kurtuluş ayaklanmasının başlangıcı olmuştur:
Bu isyana görünürdeki sebep olarak Çar’ın emriyle eli silah tutan herkesin cephe
gerisindeki işlerde çalıştırılmak üzere askere alınmasıdır. Fakat bu olay ancak sebeplerden
birini teşkil etmektedir. Asıl sebeplerden birisi de Rusların Türkistan’da iskân
politikalarına başvurup kitleler halinde gelip yerli halkın elindeki verimli toprakları
almaları, hâkim oldukları yerlerde ağır vergiler toplamaları ve uyguladıkları baskıcı siyaset
ile halk için hayatı çekilmez hale getirmeleridir. Bütün bu olaylar artık Kazak halkı için
son damlaydı. Rusya’nın bölgedeki asıl amacı her zaman bölgeyi Ruslaştırma politikası
olmuştur. Ancak, Rusya bunu, günümüzde aynı şekilde Amerika’nın dünya halklarına
yaptığı gibi, medeniyet ve modernizmi getirme vaadiyle gerçekleştirmeyi umuyordu.
Bütün bu yapılanları Kazak halkı hiçbir zaman kabul etmemiş ve her zaman ufak bir
hareket, başkaldırı içinde olmuştur. Zaten Kazak sözünün anlamı da budur: Asi, güçlü,
baskı ve başkasının yönetimi altında kalamamasıdır. Bardağı taşıran son damla ise, yerli
Kazak halkı için zorla askere alma emri olmuştur. Kısa süre içerisinde ülkede başkaldırı
ortaya çıkmış, kısa sürede de bütün bölgelere yayılmıştır. Zaten 1916 olaylarının önemi
isyanın bölgesel olarak değil, ulusal bir kurtuluş mücadelesine dönüşmesidir. Ancak, tabi
ki bu başkaldırılar kolay olmamıştır. İsyan sırasında çok sayıda insan idam edilmiş,
kurşuna dizilmiş ve hapse atılmıştır.
Kazakistan ile Orta Asya'da 1916 yılında meydana gelen Ulusal Kurtuluş ayaklanması bir
bütün olarak ele alındığı zaman, Rusya'daki siyasî, sosyal ve ekonomik krizlerin daha da
artmasına yol açmıştır. Bu olay Rusya’nın bu topraklarda sürdürdüğü askeri-sömürgecilik
kontrol sisteminin çökmesine, Doğu’da sömürge halinde yaşayan halkların, antiemperyalist devletlere karşı, 20. yüzyılın başında, bütün ulusal kurtuluş hareketlerinin
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Kazakların bağımsızlığını kazanmasından sonraki tarihteki meseleler derinden incelenip
yeni düşünceler içerisinde sonuca bağlanmıştır: M. Kozıbaev, K. Nurpeyisov, M. Koygel
eserlerinde Rusya’nın sömürge politikalarına değinmişlerdir. Bütün bu yazarların
yayımlanmış makaleleri ve eserleri incelenip derin analizler yapılmıştır. Adıgeçen
yazarların bu konudaki makaleleri Türkistan ülkesinin Jetisu/Yedisu ile Sırderya
Eyaletleri’ni temel alıp, yeni görüşlerle birlikte, açıktan açığa anlaşma tarafının
faydalanılması ve çözüme kavuşturlması yönünde kendi fikirlerini ortaya koymuşlardır.
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Yine de, 1916 yılı ayaklanmanın kökenleri derinde kalmıştır. Önce halkın elinden
topraklarını, daha sonra da malını alıp, şimdi de “canını” alacak denildiğinde, insannın
söyleyecek sözü kalmadığında, Müslüman halk Rusya’nın sömürge siyasetine karşı durup
siyasî, sosyal-ekonomik ve dinî baskılardan kurtulmak için ulusal bağımsızlık yolundaki
mücadelede Sovyet dönemindeki baskıcı düşünceler ile bağımsızlık alındıktan sonra ki
düşünceler temel alınıp analizler yapma imkanı da doğmuştur.
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Özet
Üretim teknolojisindeki gelişmeler ürünlerin hem çeşitliliğinin hem de sayısının artmasıyla
sonuçlanmıştır. Bunun yanında küreselleşme ve internet teknolojisindeki ilerlemeler
tüketicilerin hem bilinç seviyesini yükseltmiş hem de aynı anda sayısız ürüne erişim
imkanı tanımıştır. Bu durum pazarlamanın işletmeler için vazgeçilmez olduğu gerçeğini bir
kez daha kanıtlarken işletmelerin en dinamik kısımlarından biri olmaya zorlamaktadır. Her
geçen gün bir yenisi eklenen pazarlama tekniklerinden biri de nöropazarlamadır. Bu
teknikler bilinçaltı pazarlama olarak da adlandırılmaktadır. Tüketicilerin satın alma
kararlarında sadece deneyimleri değil aynı zamanda bilinçaltı faktörlerin de etkili olduğu
düşüncesiyle nöropazarlama, tüketiciyi anlamaya ve etkilemeye yönelik çalışmalarda
tercih edilmeye başlanmıştır.
Bu çalışmada kokuların pazarlamada nasıl kullanıldığı araştırılmıştır. Bunun için bilinçaltı
pazarlama kavramından yola çıkılarak kokusal pazarlamanın temel dinamikleri ve
özellikleri vurgulanmış ve bu pazarlama türünü kullanan firmaların kokuyu ne şekilde
markalarına ya da ürünlerine dahil ettikleri üzerine bir içerik analizi yapılmıştır.
Araştırmanın sonucunda Toyota, Cadillac, Türk Hava Yolları, Mavi Jeans, Rolls Royce
gibi dünyaca tanınmış birçok firmanın koku alma duyusunu uyararak tüketicilerin zihninde
marklarının konumlandırılması için çalışmakta oldukları ortaya konulmuştur. Bunun
yanında kişisel bir tercih olan koku beğenisinin doğru uygulandığında satın alma kararına
olumlu yönde etki yaptığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, bilinçaltı pazarlama, kokusal pazarlama
Abstract
Developments in production technology resulted in an increase in both the variety and the
number of products. In addition, developments in globalization and internet technology
have both raised consumer awareness and allowed access to numerous products at the
same time. This proves once again that marketing is indispensable for businesses, forcing
them to become one of the most dynamic parts of businesses. One of the new marketing
techniques is the neuro-marketing. These techniques are also called subliminal marketing.
In view of the fact that consumers are not only experienced in purchasing decisions, but
also in subconscious factors, neuromarketing has been preferred in studies aimed at
understanding and influencing consumers.
In this study, the use of scents in marketing was investigated. For this purpose, based on
the concept of subconscious marketing, the basic dynamics and characteristics of the
marketing of the odor was emphasized and a content analysis was carried out on how
companies using this type of marketing incorporated the fragrance into their brands or
products. As a result of the research, it has been revealed that many world-renowned
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companies such as Toyota, Cadillac, Turkish Airlines, Mavi Jeans, Rolls Royce are
working to position their markers in the minds of consumers by stimulating their sense of
smell. In addition, it is determined that the taste of smell, which is a personal preference,
has a positive effect on the purchasing decision when applied correctly.
Keywords: Marketing, subconscious marketing, marketing
1. Giriş
Nöropazarlama kavramını Prof. Gerry Zaltman 1990 yılının sonlarına doğru yaptığı bir
araştırmada kullanmıştır. Araştırmanın amacı insan zihnini “kara kutu” modeli ile analiz
etmektir (Akgün, Ergün, 2016:11). Bu çalışmada Zaltman, fonksiyonel manyetik rezonans
görüntüleme cihazını kullanarak pazarlama araştırmalarının yapılabileceğini savunmuştur.
Moleküler biyoloji, elektrofizyoloji, nörofizyoloji, anatomi, embriyoloji, gelişimsel
biyoloji, hücresel biyoloji, davranışsal biyoloji, nöroloji, davranışsal nörofizyoloji ve
bilişsel bilimler gibi farklı disiplinlerden yararlanan Nöropazarlama, genel olarak
Pazarlama, nöroloji ve psikoloji olmak üzere 3 bilim dalı altında toplanmaktadır (Akın,
Sütütemiz, 2014:69)
2. Bilinç ve Bilinçaltı
Bilinçaltı pazarlama veya nöropazarlama uygulamalarını ve etkinliğini daha iyi
anlayabilmek için bilinç ve bilinçaltı kavramlarına bakmak gerekmektedir. Jung’a göre
bilinç, hayatın ilk dönemlerinde oluşmaya başlar ve büyüdükçe bilinç alanı genişler.
Jung’a göre bilinç, insanın farkında olduğu şeylerin saklı olduğu yerdir (Güney,2015:210).
Freud’a göre ise bilinç, dış dünyadan ya da bedenin içinden gelen algıları uyaranları fark
eden zihin bölgesidir (Tarlacı, 2013:146). Her iki tanımdan da anlaşılacağı üzere bilinçli
davranıştan söz edebilmek için kişi bu bilginin farkında olması gerekmektedir.
Kişinin farkında olmadan dindiği bilgi ise bizi bilinçaltı kavramına götürmektedir.
Bilinçaltı farkında olmadığımız arzu, istek, dürtü, duygu, düşüncelerin depolandığı büyük
hazineyi temsil eder (Cüceloğlu,2017:409). Bilinçaltı, bilinçlenme olanağı olan anıların
deposudur.
3. Bilinçaltı Pazarlama ve Nöropazarlama
Nöropazarlama bilinçaltının sayısallaştırılmış tepkilerinin, özellikle, kişinin düşünce
yapısını etkileyen, dikkat, ilgi ve duygusal çekim, görsel, işitsel, gibi duyu organları
aracılığıyla tercihler üzerindeki etkilerinin ölçümlenmesi olarak ifade edilmektedir (Yücel,
Çubuk, 2013:174).
Nöropazarlamayı, “pazarlama mesajı ile karşılaştığında bireyin tepkilerinin ve zihinsel
durumunun nörolojik olarak incelenmesi” ve “insan beyninin pazarlama uyarıcılarına
verdiği tepkinin anlaşılmasında nörobilimdeki tekniklerden yararlanılması” olarak
tanımlamak mümkündür (Kahraman, Aytekin, 2014: 69). Nöropazarlama, tüketici
davranışının altında yatan nedenleri açıklamaya yardımcı olmak için beyin fonksiyonları
ve mekanizmaları hakkındaki klinik bilgileri kullanmaktadır.
Bugüne kadar, piyasa davranışının çoğu açıklaması çıkarsamaya dayanmaktadır.
Günümüzde nöromarketerler tüketicileri “satın alma düğmelerini” bulmak için bilimi
kullanmakta ve tüketicinin zihninin “kara kutusunu” açmaya çalışmaktadır (Fugate, 2007:
386). Başka bir ifade ile nöro-pazarlama, tüketicilerin, ürünlere verdikleri tepkilerin
nedenlerini araştırmakta ve bu nedenlere göre ürünlerin tasarımlanmasını hedeflemektedir.
Bilinçaltı pazarlama uygulamalarında tüketicinin subliminal (bilinçaltı) mesaj yoluyla
etkilenmesi söz konusudur. Bilinçaltı mesaj ortamın diğer kısmına gömülmüş insan
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bilincinin algılamasının normal limitlerinin altına geçmesi için dizayn edilen bir sinyal
veya mesajdır. Bu mesajlar bilinç tarafından fark edilememekte fakat bilinçaltı için ciddi
bir uyaran olmaktadır. Bu uyaran kişilerin daha sonraki tutum, davranış ve inançlarını
olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Koku pazarlamasında ise hem nöropazarlama
hem de bilinçaltı pazarlama uygulamalarından faydalanmaktadır. Kokuların tüketicilerin
satın alma kararları ya da marka bağlılığı üzerinde ne derecede etkili olduğu nöropazarlama çalışmaları ile ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında ortama, ürüne
ya da markaya uygulanan kokular tüketicilerin bilinçaltına yönelerek tüketicilerin tutum,
davranış ve inançlarını etkilemeye çalışmaktadır. Bu açıdan bakıldığında koku pazarlaması
her iki çalışma alanında da ilgi görmektedir.
Literatürde koku pazarlaması çoğunlukla nöro-pazarlamayla ilişkilendirilse de koku
pazarlamasında bilinçaltı algıların etkisini ölçmeye yönelik olarak Holland, Henriks ve
arkadaşlarının (2005) yapmış olduğu araştırma konunun bilinçaltı ile ilgisini ortaya
koymaktadır. Söz konusu araştırmada üç farklı deney yapılmıştır. Araştırmanın amacı
kokunun, farkındalık yaratmadan, insanların biliş ve davranışlarında olup olmadığını tespit
etmektir. İlk iki çalışmada, katılımcıların narenciye kokulu çok amaçlı temizleyiciye yoğun
bir şekilde maruz kaldıklarında, temizlik ile ilgili kelimeleri daha hızlı tanımladıkları ve
temizlik kavramının zihinsel erişilebilirliğinin artırıldığı test edilmiş ve onaylanmıştır.
Denekler gün boyunca yapacakları faaliyetleri açıklarken temizlik ile ilgili aktiviteleri daha
çok listelemiştir. Son olarak, üçüncü çalışmada, çok amaçlı temizleyicinin sadece
kokusuna maruz kalmanın katılımcıların bir yeme görevi sırasında doğrudan çevrelerini
daha temiz tutmasına neden olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan farkındalık
kontrollerinde deneklerin çevredeki kokunun farkında olmadıklarını ortaya koymuştur. Bu
araştırma koku alma işaretlerinin düşünme ve yapma üzerine sahip olduğu bilinçaltı etkiyi
ortaya koymaktadır.
4. Koku Pazarlaması
TDK kokuyu “Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel
sinirlerde uyandırdığı duygu” olarak tanımlamaktadır. İnsanları bilinçdışı olarak uyaran ve
yönlendiren bir duyu olarak kabul edilen koku alma duyusu nöropazarlama çalışmalarının
özel bir alanı olarak son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Koku alma duyusu beynin
duygu, hafıza ve yaratıcılığı etkileyen kısmında yer aldığı için oldukça önemlidir. Bir kişi,
ortam ya da nesne ile ilgili önyargılar oluşurken alınan kokular karar vermede belirleyici
olabilmektedir. Ortalama bir insan yaklaşık 10.000 farklı kokuyu ayırt edebilmektedir.
Beyin koku merkezi duygularımızın, korkularımızın ve hafızamızın sistemi olarak da
bilinen limbik sistemle çok yakından ilişki içerisinde olduğundan kokular hem kişilerin
bakış açısını hem de bilişsel yeteneklerini etkilemektedir. Güzel kokular bireylerin
kendilerini mutu hissetmelerini, daha fazla vakit geçirmelerine olanak sağlarken kötü
kokular hem mutsuzluğa neden olabilmekte hem de bireyin o ortamdan hızla
uzaklaşmasına neden olmaktadır.
Tüm hisler arasında; koku duygulara en yakın olanıdır çünkü beynin koku alma sistemi
kokuları algılamakta, limbik sisteme giden sinyalleri hızlıca izlemekte ve duyguları anılar
ile ilişkilendirmektedir (Soars, 2009: 294). Koku, beynin diğer düşüncelerle meşgul
olmasına izin verdiği için özellikle güçlüdür.
Duyusal bir uyaran olarak bir koku, bir ürünü iletmek, konumlandırmak, marka bilinirliğini
arttırmak ve olumlu değerlendirmeyi teşvik eden bir ortam yaratmak için kullanılmaktadır
(Arboleda vd. 2017: 403). Kokuların duyuları harekete geçirmekteki bu gücü önceleri
perakendecilikte kendisine yer bulurken günümüzde ürünlerin ve hatta markaların da koku
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duyusundan yararlandığı görülmektedir. Öyle ki günümüzde bir markanın
oluşturulmasında beş duyuya da hitap edilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmaktadır.
Çevresel psikolojideki araştırmalar insanların çevrelerine bütünsel olarak yanıt verdiklerini
ortaya koymuştur. Yani, bireyler uyaranları ayrı ayı algılasalar bile, çevreye verdikleri
tepkileri belirleyen, uyaranların toplam doğrulamasıdır Araştırmacılar genellikle kokuyu
üç farklı şekilde farklılaştırmışlardır. Bunlar, kokunun duyuşsal kalitesini (örneğin, ne
kadar hoş olduğunu), onun uyandırıcı doğasını (örneğin, fizyolojik bir cevabı uyarmanın
ne kadar muhtemel olduğunu) ve yoğunluğunu (örneğin, ne kadar güçlü olduğunu)
içermektedir (Mattila ve Writz, 2001: 276).
Şekil 1. Pazarlamada Kullanılan Kokular

Koku Pazarlaması
Endüstrisi

Pazarlamacı Kokusu
Promosyon taktiğinin bir parçası
olarak ürünlere ve hizmetlere
dikkat çekmek için kullanılan
kokular

Ürün Kokusu
Kişisel yada genel kokular
aracılııyla istenmeyen kokuları
gideren özel kokular

Ortam Kokusu
Bir üründen kaynaklanmayan
ancak perakende ortamının bir
parçası olarak bulunan genel bir
koku.

Objektif Ortam Kokusu
Tüketici tutumunu ve davranışını
etkilemek maksadıyla çevre
kokusu teknolojisinin uygulanması

Gizli Objektif Ortam Kokusu
Satıcı yararına, tüketicilerin tutum
ve davranışlarını etkileme
niyetiyle, çevre kokusu
teknolojisinin gizli uygulaması

Kaynak: Bradford, Desrocherts, 2009:146

Şekil 1, kokuların pazarlamada nasıl kullanılabildiğini ve kullanıldığını göstermektedir.
Koku pazarlaması endüstrisi üç başlık altında incelenebilir. Bunlar, pazarlamacı kokusu,
ürün kokusu ve ortam kokusudur.
“Pazarlamacı kokusu”, bir pazarlamacı tarafından tanıtım taktiği olarak kullanılmaktadır.
Araba galerisindeki yeni otomobil kokusu bu gruba verilebilecek iyi bir örnektir. “Ürün
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kokusu” kategorisinde koku ürünün kendisidir. Bu kategoride parfümler, hava spreyi ve
benzeri ürünler bulunur. Bu sayede üründe bulunan istenmeyen kokuların ortadan
kaldırılması sağlanabilir. “Ortam kokusu”, bir üründen kaynaklanmayan ancak perakende
ortamının bir parçası olarak bulunan genel bir kokudur. Bu kategoride iki tür ortam kokusu
tanımlamak mümkündür. Birincisi, tüketici kokusunun tüketicinin yararına davranışını ve
davranışını etkileme niyetiyle, çevre kokusu teknolojisinin uygulanması olarak
tanımladığımız “objektif ortam kokusu”dur. İkincisi ise “gizli objektif ortam kokuları”dır.
Gizli objektif ortam kokuları, tüketicinin kokuyu algılayamayacağı bir şekilde
uygulanmaktadır. Objektif bir ortam kokusundan farklı kılan temel faktör, bir eylemi
motive etmek veya tüketici davranışını tüketicinin mutlak bilinç eşiğinin altında etkilemek
için geliştirilmiş olmasıdır.
Kokunun bir satış ve reklam aracı olarak kullanımı markalaşmayla ilişkilendirilmektedir.
Yapılan araştırmalar tüketicilerin, duyuları söz konusu olduğunda bir markayla daha güçlü
bağ kurduğunu ve daha fazla ödemeye razı olduklarını ortaya koymaktadır (Goldkuhl,
Styvén, 2007: 1300). Firmaların rakiplerinden farklılaşmasına yardımcı olmak için kokuyu
bir imza gibi kullanmaları marka ve ürün tanınırlığına katkı sağlamaktadır.
5. Araştırma Yöntemi
Bu çalışmada kokuların pazarlamada nasıl kullanıldığı araştırılmıştır. Bunun için
nöropazarlama kavramından yola çıkılarak kokusal pazarlamanın temel dinamikleri ve
özellikleri vurgulanmış ve bu pazarlama türünü kullanan firmaların kokuyu ne şekilde
markalarına ya da ürünlerine dahil ettikleri üzerine bir içerik analizi yapılmıştır.
İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde
incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Polat, 2013: 48).
Araştırma kapsamında otomotiv, tekstil, elektronik ve havayolu gibi farklı sektörlerden 15
adet firma incelenmiştir. Bu firmalardan koku pazarlamasına önem veren ve aktif bir
şekilde kullanan 7 adet firma seçilmiştir. Bu firmaların koku seçimleri ve müşterileri
üzerindeki hedefledikleri etkiler incelenmiştir.
6. Bulgular
Koku pazarlamasına önem veren Toyota firması koku seçiminde uzun süre çalışmalar
yapmıştır. Türkiye’deki tüm plazalarda kullanılan Toyota Kokusu, yaklaşık 9 ay boyunca
üzerinde çalışılarak ve anket yoluyla Toyota plazalarına gelen müşteriler ile çalışanlar
tarafından test edilerek oluşturulmuştur. Alkol içermeyen ve tamamen doğal esansların
karışımı sonucunda üretilen Toyota’nın çiçeksi kokusu; biber, gül, yasemin, kakule ve
kişniş esansından elde edilmiştir. Kokuların insanlar üzerindeki etkileri olan sakinleştirici,
ferahlık verici, dengeleştirici ve neşe verici özelliklerinden en uygunun seçilmesiyle elde
edilen Toyota’nın çiçeksi kokusu, yüzlerce koku arasından seçilmiştir. Toyota müşterileri
ve plaza çalışanlarının seçtiği bu koku; ıslak mendil, karton araç kokusu, bambulu özel ev
parfümü, oda parfümü, oto parfümü ve koku giderici sprey olarak da sunulmaktadır.
Koku pazarlamasının önemini kavrayan firmalardan biri de Türk Hava Yolları’dır. Türk
Hava Yolları 1,5 senelik araştırma sonrasında TK1933 adlı bir marka kokusu ortaya
çıkarmıştır. Bu kokuyu markanın kurumsal kokusu olarak tanıtan Türk Hava Yolları,
kokuyu tüm özel yolcu salonlarında, bilet satış ofislerinde, uçak içinde ve diğer kurumsal
ürünlerinde kullanmaktadırlar. TK1933’ün asıl amacı yolcuların duyularını okşayıp,
kaygılarını azaltarak, mutlu anlarının çağrışım yapmasını sağlamaktır. Ayrıca Türk Hava
Yolları’nın hedeflediği bir başka amaç ise huzurlu ve keyifli bir hizmet etkisi bırakarak,
güvenini perçinlemektir.
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NIKE firması tarafından gerçekleştirilen deney bu konuda yapılmış en ilginç deneylerden
biridir. Söz konusu deneyde; içindeki her şey aynı şekilde dekore edilmiş iki ayrı odaya
birer çift NIKE koşu ayakkabısı yerleştirilmiş ve ayakkabılar tıpatıp aynı modelmiş. Bir
odaya karışık çiçek kokusu verilirken, diğer odaya ise koku verilmemiş. Daha sonra
yapılan ankette, denekler %84 oranında kokulu odadaki ayakkabıyı tercih ederken, ek
olarak daha da ilginç bir sonuç da, kokulu odadaki ayakkabı fiyatlarının daha yüksek
olarak tahmin edilmesi olmuştur.
Cadillac’ın fabrikadan yeni çıkmış gibi hissettiren yeni araba kokusu, özel bir mühendislik
çalışmasının ürünüdür. Nuance adı verilen bu koku laboratuvar ortamında üretilmiştir ve
trafiğe çıkmaya hazır olan her Cadillac’ın deri koltuklarının içine işlemesi sağlanmıştır.
Firmanın yöneticileri “Kokuları anımsama yeteneğimiz, gördüklerimizi anımsama
yeteneğimizden daha güçlüdür. Tüm bunlardan, kokunun bir markayı benimsememizde
çok önemli bir rolü olduğunu anlıyoruz” demektedir.
Türkiye’nin en prestijli giyim markalarından biri olan Mavi, koku pazarlamasına büyük
önem vermektedir. Mavi'nin kokusu; lime, portakal, mandalina, zencefil, lavanta, deniz,
yosun ve bunun gibi esanslardan oluşmaktadır. Mavi Jean Pazarlama Direktörü Serpil
Berkan “Mağazalarımız müşterilerimizle en önemli buluşma noktamız. O nedenle Mavi
tabelasından vitrinine, mağaza içi düzeninden ışık ve kokuya kadar her detayın,
müşterilerimizle kurduğumuz iletişimde çok önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz.
Mağaza atmosferini tamamlayan ve müşterilerimize daha Mavi bir alışveriş deneyimi
sunmamıza yardımcı olan tüm bu öğelerin marka ruhuna ve kimliğine uygun olmasına
özen gösteriyoruz. Mavi için koku yaratma sürecinde, markanın Akdenizli kişiliği en
önemli ilham kaynağımız oldu. Bu sebeple Akdeniz'in fresh, sıcak, samimi ve neşeli
çağrışımını kurumsal kokumuza yansıtmayı amaçladık. Bu süreçte birçok farklı formül
denendikten sonra şu anki mağaza kokumuza ulaştık. Mavi'nin kokusu; lime, portakal,
mandalina, zencefil, lavanta, deniz, yosun ve bunun gibi esanslardan oluşuyor.
Müşterilerimizden Mavi'ye özel bu kokuyla ilgili oldukça güzel tepkiler alıyoruz”
demektedir.
İnci’nin kokusu; amber, vanilya, sandal ağacı karışımlı bir aromadır. Parfümü Türkiye'de
konusunda uzman bir firma tarafından üretilmektedir. İçeriğinde ferahlatıcı etkisi bulunan
saf malzeme kullanılmış, sıkıştırılmış gaz içermeyen etki bulunmaktadır. Koku esans
özüyle yapılmış, kendini iyi hissettiren, tarzı olan bir ferahlık sunmaktadır. Pazarlama
müdürü Zeynep Çalıştıran “Koku duyusu, müşterilerin satın alma alışkanlığında etki
bırakıyor. Doğal bir serinlik veren kokumuz; mağazadan içeri giren müşterimize deneyim
yaşatıyor ve müşterinizin sizi o karakter içinde hatırlamasına yardımcı oluyor.
Mağazalarımızda üç yıldır kullandığımız, markamıza özel olarak üretilen kurumsal bir
kokumuz var” şeklinde ifade etmektedir.
Dünyanın en büyük elektronik markalarından biri olan Samsung’un New York’taki amiral
gemisi elektronik mağazası baştan aşağı tatlı kavun kokmaktadır; bu kokunun amacı,
tüketicilere kendilerini Güney Denizi adalarındaymış gibi hissettirerek gevşetmektir.
Böylece belki de fiyatları fazla dert etmeyecekleri düşünülmüştür.
SONUÇ
Teknolojinin gelişmesi, rekabetin hızla küreselleşmesi firmaları her geçen gün tüketiciye
yaklaştırmaktadır. Bu yakınlık, işletmeleri, tüketicinin isteklerini ve beklentilerini önceden
tahmin edebilmeye ve mümkünse üretilen bir ürüne yönlendirmeye zorlamaktadır.
Disiplinler arası çalışmalardaki artış pazarlama alanında da yeni yaklaşımların gelişmesini
olanaklı kılmaktadır. Pazarlamacıların en çok ilgilendikleri alanlardan biri olan tüketici
karar verme süreçleri uzun yıllardır psikoloji biliminden yardım almaktayken günümüzde
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ek olarak tıp bilimlerinin de katkısı söz konusudur. Nöroloji biliminin katkısıyla tüketici
davranışlarının nedenleri analiz edilirken, psikolojinin bilinç, billinçaltı çalışmaları ile
tüketicilerin istenilen davranışa yönlendirilmesi söz konusu olmaktadır. İşletme, psikoloji
ve tıp biliminin beraber çalıştığı nöro-pazarlama ve bilinçaltı pazarlama kavramları her
geçen gün daha çok tartışılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu konudaki çalışmaların daha
da artması beklenmektedir. Ancak tüketicinin farkında olmadan yönlendirilmesi ile
sonuçlanabilen bu çabaların etik yönü tartışmaya açıktır.
Koku kullanımının en bilinen örnekleri süpermarketlerdeki fırın ve pasta reyonlarıdır.
Ancak son zamanlarda bu değişmektedir. Örneklerde de görüldüğü üzere tekstilden
otomotive kadar tüm sektörler pazarlama aracı olarak kokuyu kullanmaya başlamışlardır.
Sonuç olarak günümüze kadar oldukça ihmal edilen koku duyusu, “mis kokulu deneyimler
yaratmak”, bilinçaltı mesajların aktarmak ve tüketicinin markaya olan sadakatini arttırmak
için gittikçe daha çok oranda başvurulan bir pazarlama aracı haline gelmektedir.
Firmalar koku pazarlamasının önemini anlamışlardır ve her geçen gün koku pazarlamasını
kullanan firma sayısı artmaktadır. Kokuların duyguları yönlendirme noktasındaki yardımı
yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. Araştırmalar birçok tartışmayı
beraberinde getirse de hemen tüm araştırmacıların kabul ettiği gerçek özellikle ortam ve
marka kokularının yarattığı etki üzerinedir. Ortam kokuları tüketicinin mağaza veya
mekânda daha çok vakit geçirmesine olanak tanıması nedeniyle günümüzde birçok
perakendeci ve alışveriş merkezi tarafından kullanılmaktadır. Ürün kokusu ve marka
sadakatini sağlama marka bağlılığı yaratma noktasında firmalara yardımcı olmaktadır.
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Abstract
This article discusses about influence of knowledge management on organizational
performance. Knowledge is recognized as the primary organizational resources and is
created, stored, transferred and used at all levels of an orgnaization to achieve the goals of
the organization. Knowledge management is a process that through creating, accumulating,
organising and utilising knowledge helps achieve objectives and enhance organizational
performance. It is clear that knowledge management is created through a continuous
dialogue between tacit and explicit knowlegde. It is argued that new knowledge is
developed by internal and external contributors which provides an analytical perspective
on the constituent dimensions of knowledge creation. It raises questions about how
knowledge management impact on organizational performance.
Keywords: Knowledge management, Organizational performance, Tacit, Explicit
knowledge, Internal External contributors.
Knowledge management in organization
According to Achterbergh & Virens (2002) knowledge is the only important resource
today. It is mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight
that provides framework for evaluating and incorporating new experiences and
information.
Knowledge sharing has been identified as a major issue for knowledge management and an
important factor for evaluating the performance of organization. (Liu & Li, 2012).
Achterbergh & Virens (2002) describe knowledge as widely appreciated as central to the
viability of organizations. It is perceived as a strategic resources. The importance of
knowledge also puts knowledge management on the agenda of many organizations.
Managing knowledge aims at ensuring that relevant knowledge is made available and
applied. Knowledge contirbutes to the viability of the organization. Knowledge
management involves four core elements: relevant knowledge, knowledge processes,
instruments for managing these processes, and a concept of knowledge that underpins the
first three core elements.
Knowledge management is the planning, organizaing, motivating and controlling of
people, processes and systems in the organization to ensure that its knowledge-related are
improved and effectively employed (King, 2009).
Knowledge management is a process that transfromas individual knowledge into
organizational knowledge (Rašula, Bosilj Vukšić, Štemberger,2012). It is process through
creating, accumulating, organising and utilising knowledge helps achieve objective asn
enhance organisational performance. Knowledge management consist of stategy, cultural
values and workflow. One of the key benefits of intorducing KM practices in organizations
222
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is its positive impact on organizational performance. Some researches such as in Croatia
shows that KM (knowledge management) positively affects organizational outcome of
comapny innovation, product improvement and employee improvement.
King (2009) carried out the goals of knowledge management are the leveraging and
improvement of organization's knowledge assets to effectuate better knowledge practices,
improved organizational behaviors, better decisions and improved organizational
performance.
Massey, Ramesh & Montoya-Weiss (2005) demonstrated second goal of KM is to
capitalize on knowledge assets in order to achieve maximum attainable business
performance.
Rašula, Bosilj Vukšić & Štemberger (2012) successful knowledge management applies a
set of approached to organizational knowledge-including its accumulation, utilisation,
sharing and ownership.
 Accumulation: the higher the effectiveness of knowledge accumulation (internal,
external; through internalization or externalization) in an organization, the greater
the KM effect,
 Utilisation: the higher the effectiveness of utilising the (existing) knowledge in an
organization, the better the KM result,
 Sharing: the improvement of sharing of knowledge (fomral or informal) effects the
KM positively,
 Ownership: the better the accessibilit of knowledge, the greater the KM success.
Bejinaru (2016) state that it is widelya observed that the society we live in has been
gradually turning into knowledge society. It is commonly accepted that innovations are
brought forward through an interactive process of knowledge generation, diffusion and
application. The creation and diffusion of knowledge have become increasingly important
factors in competitiveness. KM is often characterized by a pack rat approach to content
save it, it may prove useful some time in the future. Many documents tend to be
warehoused, sophisticated search engines are then used to try to retrieve some of this
content, and fairly large-scale and costly KM systems are built. Knowledge management
solutions have proven to be most sucessful in the capture, storage, and susequent
dissemination of knowledge that has been rendered explicit –particularly lessons learned
and best practices. The focus of intellectual capital management (ICM), on the other hand,
is on those pieces of knowledge that are of business value to the organization-referred to as
intelectual capital or assets. Wolf defined intellectual capital as organized knowledge that
can be used to produce wealth. ICM content tends to be more representative of the real
thinking of individuals, because of its focus on actionable knowledge and know-how. So
good defitnition of knowledge management would incorporate both the capturing and
storing knowledge perspective, together with the valuing of intellectual assets. The
intellectual assets in an organization is in the people have gained expertise through years of
work experince and is tacit in nature. This knowledge has to made explicit and managed in
order to leverage on it and gain competitive advantage.
Knowledge has assumed an increasingly legitimate and important role in organization.
Organizational knowledge creation is the process of making available and amplifying
knowledge created by individuals as well as crystallizing and connecting it to an
organization's knowledge system (Nonaka, 1994).
Nonaka (1994) indicated when individuals or teams exploit knowledge in a business
process, it is reflected in the quality of a valued outcome that benefits the organization.
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The firms showed the importance of knowledge alongside oter costly-to-imitate resources
for competitive advantage. Organizational knowledge creation aimed at developing a
comprehesive view of knowledge that could shed light on organizational creativity,
learning, innovation, and change suggested, knowledge creation became one of the
important outcomes of knowledge management in organization. Creativity and innovation
are methods by which new knowledge is created. Innovation comes out of increment
changes to existing products or processes and a radical change, which is different from the
orginal process or product. Radical changes give a new dimensions to the existing
knowledge base and incremental change result in changes in perceptions and line of
thinking leading to new knowledge insights. Tsoukas & Vladimirou (2001) state
organizational knowledge is the capabitlity memebers of organization have developed to
draw distinctions in the process of carrying out their work, in particular concrete contexts,
by enhancing sets of generalization whose application depends on historically evolved
collective understandings.Organization knowledge becomes the essence of the firm. Here,
knowledge is thought to be profoundly collective, above and beyond discrete pieces of
information individuals may possess.
Types of Knowledge: Tacit and Explicit
Wolf states two types of knowledge tacit and explicit knowledge. Tacit knowledge defined
as difficult to put into words, text, ot drawings. Tacit knowledge is not a special stock of
knowledge alongside explicit or implicit knowledge. It is knowledge in activation in a
particlar context and under the imperative of achieving particular goals (Jones, Failla &
Miller, 2007).
Tacit knowledge is differs from explicit knowledge that is uttered and captured in drawings
and writing (Nonaka & Krogh, 2009).
Wolf claims explicit knowledge is different than tacit, explicit knowledge represents
content that has been captured in some tangible such as word, audio recordings, or images.
A popular misconception is that KM focuses on rendering that which is tacit into more
explicit or tangible forms, then storing or achiving these forms somewhere, usually some
form of intranet or knowledge portal.
Explicit knowledge has a universal character, supporting the capacity to act across
contexts. That knowledge is accessible through consicousness (Nonaka & Krogh, 2009).
Chilton & Bloodgood (2008) argue that not all tacit knowledge should be made explicit
and that management of tacit knowledge is possible without having make it explicit.
Knowledge must be and it strategic importane must also be identified. Tacit knowledge is
idetifiable based on its characteristics and that it need not be rendered explicit during this
identification process.
External and internal contributors
Stejskal, Mikusova Merickova & Prokop (2016) state that knowlegde transfer definitively
leads to greater levels of both product and process innovation. Knowledge can be
generated intenally or externally.
Knowledge drviers could be internal or external people and the receivers of knowledge
(people, other databanks) (Stejskal, Mikusova Merickova & Prokop , 2016). In Massey's
case, specific knowledge required by an idea generator (i.e., an engineer or knowledge
source) so he or she could develop a raw idea into a robust concept in the areas of
marketing, business, human factors, and technology.
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Customers face problems with the existing solutions in the marketplace, which leads them
to search for new technologies and product through discussions with suppliers. For ideas
originating with suppliers, customers provide important input into the market research
process used to evaluate and refine new knowledge in the organization. Today the
customer is known the most important source of knowledge for companies. Researchers
belive when customers use a sevice or a product they get plenty of knowledge and
experience. This knowledge has become an important resource for organizations and
acquiring it has become a new competitive advantage for companies. On the other hand,
customers need knowledge in order to best buy that must be provided by companies.
Customer knowledge management involves process that are related to identification and
acquistion of customer information, as well as the creation an operation of customer
knowledge (Mehdibeigi, Dehghani & Yaghoubi, 2016).
More and more, knowledge is being thought of as a valuable commodity that is embedded
in products (especially high-technology products) and embedded in the tacit knowledge of
highly mobile employees. The most modern approaches related to treatnment of human
resources go from premises directed to development of the workforce, in order to
constantly improve the skills. Research on human resource management suggests that
practices related to the development of individuals can increase the performance of the
company, faciliting the creation and flow of knowledge capable of generation innovation.
KM intiatives depends on persons to share their knowledge and expertise. Thus, the frist
organizational intiatives related to development of human resources that contributes to the
KM process are geared to the selection, training, and development of employees. The KM
process requires the organization to hire and train individuals with personal characteristics
that fit into the company culture, and primary knowledge capable to contribute to the
organizational primary knowledge. So KM is supported from motivate employees to
acquire, retain, distribute and use organizational knowledge (Gonzalez & Martins, 2014, p.
135).
Conclusion
Knowledge managment provides benefits to indivudal employees, to communities of
practices, and to the organization itself. Today KM is very important for organization. The
knowledge distribution refers to the process by which new information from different
sources (internal and external contributors) is shared and which eventually can drive the
creation of new knowledge. KM helps people do their jobs and save time through better
decision making and problem solving, develop professional skills, it helps organization to
drive strategy, solve problem quickly, improves knowledge embedded in product and
services. In order for knowledge management to succeed, it has to tap into what is
important to knowledge workers, what is of value to them and to their professional practice
as well as what the organization stand to gain. Knowledge is considered to be the basis of
competitive advantage for organizations and its management to the success of the firm.
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Antalya’nın Tarihsel-Toplumsal Kent Analizi
Prof. Dr. Hüseyin BAL223
AKEV Üniversitesi
Özet
Bu bildiride Antalya’nın tarihsel süreç içinde demografik, sosyal, ekonomik kentsel
gelişim süreçlerini betimlemeyi ve yorumlamayı deneyeceğiz. Verilerimizi başta TUİK
olmak üzere, resmi ve sivil kuruluşlardan ve diğer yazılı kaynaklardan hareketle
oluşturacağız. Antalya Türkiye’nin kadim kentlerinden biridir. Antalya’da birçok
mağarada Paleolitik çağdan beri insan topluluklarının yaşadığına dair kanıtlar bulunmuştur.
Antalya Bergama krallığı ile kurulmuş, Roma hâkimiyetinde kalmış, Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet Türkiye’sinin gözde bir şehri olmuştur. Bütün dönemlerde Antalya limanı
İskenderiye limanı ile Ortadoğu’ya bağlanmış, Venedikli, Cenevizli ve diğer tüccarla
Avrupa’ya açılmıştır. Antalya’da gemi inşa faaliyetine Osmanlı döneminde de devam
edilmiştir. 1571’de Mühimme hükmünde Antalya ve Alaiye (Alanya) da kadırga
yapılmasına karar verildiği anlaşılıyor.
Antalya’nın ilk nüfus verileri 1530 yılına rastlar. Bu tarihte Müslüman nüfus 3284, Gayri
Müslim 582, toplam 3866’dır. 1754 de Müslüman nüfus 8005, Gayri Müslim 1220,
toplam 9225’dır. Bugün 2017 yılı itibariyle 2 milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir.
Antalya Teke Sancağı veya Teke-İli’nin 6 kazasının içinde merkezi kaza olmuş, daha
sonraki dönemlerde statüsü değişerek 19 ilçeye ulaşarak il olmuştur.
Osmanlı döneminde uzun zaman Antalya’da Müslüman, Rum, Yahudi gayrimüslim hepsi
Osmanlı vatandaşı olarak birlikte yaşamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında mübadele ile
Rumlar gitmiş Girit’ten Türkler gelmiştir. Bugün de farklı etnik kimlikler, yabancı yerleşik
insanlarla çok kültürlü bir iklimi yaşamaktadır.
URAK (Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu) tarafından 2013-2014 yılları
verileriyle hazırlanan iller arası rekabet endeksi perspektifinde bakıldığında, Antalya
ortalama olarak ilk 10 il arasında yerini almıştır.” Beşeri sermaye” bakımından 3. sırada,
“üretim ve ticaret” alanında 6. sırada, “yaşanabilirlik”te 8.sırada ve “yenilikçilik”te
16.sırada yer alarak Türkiye’de önemli bir noktaya gelmiştir.
Antalya tarihi, tabiat varlıkları, turizm potansiyeli, beşeri sermayesi ile bugünkü
konumundan daha ileri düzeyde olmayı hak etmektedir.
Anahtar kelimeler: Antalya, demografi, sosyal-ekonomik gelişme, turizm.
Abstract
Antalya is one of the ancient cities of Turkey. Antalya was established with the kingdom of
Pergamon, remained under the Roman rule, and became a favourite city of the Seljuks,
Ottoman and Republican Turkey. In all periods, the port of Antalya was linked to the
Middle East through the port of Alexandria and was opened to Europe with the Venetian,
Genoese, and other merchants.
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The first population data of Antalya dates to the year 1530. At that time, the Muslim
population was 3284, non-Muslim 582, total 3866. By the year 2017, it has a population of
over 2 million people.
There were six districts within Teke Sanjak and Antalya was the central district. In later
periods, its status having changed it became a province.
During the Ottoman period, Muslims, and the Greek and Jewish non-Muslims had long
lived together as Ottoman subjects.
In the first years of the Republic, Greeks went to Greece with the exchange and Turks
came from there. Today as well, different ethnic identities live with foreign inhabitants in a
multicultural climate.
Key words: Antalya, demography, social-economic development, tourism.
Giriş
Kentler coğrafi özellikleriyle, tarihi geçmişleriyle, sosyal-ekonomik değerleriyle ve sosyal
sermayeleriyle kent olurlar. Biz de Antalya’yı bu boyutlarda anlamaya çalışacağız.
Coğrafi durumu
Antalya Akdeniz bölgesinde yer alan 8 ilden biridir. İl yüzölçümü 2.110 km2 ile Türkiye
genelinde (78.534 km2) işgal ettiği alan %2.68’dir. Antalya’nın arazi dağılımında yarıdan
fazlasında (%54) ormanlık alan bulunmaktadır. Verimli tarım alanları arazisinin %22’sini
oluşturmaktadır. Çayır-mera niteliğindeki arazi %5’dir.
Tarihi konumu
Antalya Türkiye’nin kadim kentlerinden biridir. Birçok mağarasında Paleolitik ve
Mezolitik dönemlere ait insanlığın ilk dönem kalıntıları bulunmuştur. Doğal süreç içinde
avcı-toplayıcı toplumları, yerleşik tarım toplumları, kent /site devletleri, imparatorluklar
hepsi Antalya coğrafyasında yaşamıştır.
Bu coğrafya Psidya, İzorya, Klikya, Likya ve Hitit uygarlığına ev sahipliği yaptı. Antalya,
Lidya devletini ve sonra Perslerin gelişini (M.Ö.547) gördü. Büyük İskender’in bölgeyi
zapt etmesini yaşadı (M.Ö 334). Bergama Krallığı’nın (M.Ö 188-133) gelişine ve Kral II.
Attalos’un kenti imar etmesine tanık oldu. Ve kralın adına izafeten "Attaleia" adını aldı.
Sonraları bu ad sırası ile "Stela”, "Adalya" ve "Antalya" biçimlerinde değişti. Milâttan
önce I. yüzyıl başlarında Bergama Krallığı toprakları Romalılara geçti. Antalya, uzun bir
süre Roma İmparatorluğunun büyüyen sınırları içinde kaldı (M.Ö 79-M.S 284). Roma
idaresinde giderek gelişti ve önemli bir ticaret merkezi haline geldi.
Antalya Bizans hâkimiyeti döneminde de Akdeniz’e açılan faal bir limanı olma özelliğini
sürdürdü. Türklerin Anadolu’yu fethi sırasında Süleyman Şah burayı aldı ve şehir 1103’e
kadar Selçukluların hâkimiyetinde kaldı. Bu tarihte Bizans İmparatoru’nun kuvvetleri
tarafından geri alındı. Bundan sonra Bizans ve Türkler arasında birkaç defa el değiştirdi.
1120’de tekrar Bizans hâkimiyetine girdi.
Selçuklu Sultanı I. Gıyâseddin Keyhusrev 5 Mart 1207’de Antalya’nın fethini
gerçekleştirdi. Mübârizüddin Ertokuş’u valiliğe getirdi, kalenin surlarını onarttı, din
adamları görevlendirdi ve bir de mescit yaptırdı. Böylece kent ilk kez Türk ve İslami
kimlikle tanışmış oldu. Buna rağmen beş yıl sonra Kıbrıs Krallığı Hıristiyan ahalinin de
yardımıyla Antalya’yı geri aldı (1212), dört yıl sonra Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykâvus
şehri egemen oldu (1216) ve tekrar Ertokuş’u atadı, birtakım iktisadî tedbirler alındı, eski
rıhtım ve mendirekler tamir edildiği gibi bir de tersane kuruldu. Böylece şehir aynı
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zamanda Selçukluların Akdeniz donanmasının merkezi oldu (Emecen, 1991: 232). Antalya
stratejik özellikleri nedeniyle bölgeye egemen olmak isteyen her otoritenin ilgisini çekti.
Antalya ve civarı, Selçuklu Devleti’nin zayıflaması üzerine Teke bölgesine hâkim olan
Hamîdoğulları’nın eline geçti (1301). Kıbrıs Krallığı Antalya’yı tekrar işgal etti ve
yağmaladı. Burada 12 yıl (1361-1373) hüküm sürdü. Teke Beyliği Antalya’yı geri aldı.
Osmanlı devleti ancak kuruluşundan 90 yıl kadar sonra I.Beyazıd döneminde Antalya’ya
geldi (1390) ve şehzadelere (İsa Çelebi, Mustafa Çelebi) sancak olarak verildi. Sultan II.
Beyazıd’ın oğlu Şehzade Korkut 8 yıl Antalya’da valilik yaptı (1502-1509) (Karaca,
2002: 33-46). Antalya’nın kuzeyinde bir ilçesi olan Korkuteli onun adını taşımaktadır.
Sevr’den sonra Osmanlı toprakları paylaşılırken İtalyanlar Antalya’yı istediler. Ve Nisan
1919-Temmuz 1921 tarihleri arasında iki yıldan fazla bir süre işgalci olarak kaldılar.
Antalya istiklal savaşından sonra Modern Türkiye’nin güzide bir kenti olarak
Cumhuriyetle birlikte yeni bir hayat tarzını benimsedi.
Bundan sonra verileri üç döneme ayırarak vereceğiz; Osmanlı, Cumhuriyet ve yakın
dönem.
(1) Osmanlı Dönemi
Demografik durumu
Bir kentin nüfus büyüklüğü ve niteliği oradaki sosyal-kültürel, ekonomik ve siyasal
gelişmelerin nasıl olacağını önemli ölçüde belirler. Antalya’nın nüfusu 1530 yılında
Müslüman 3.284, Gayri Müslim 570 olmak üzere toplam 3.866’dır. (Karaca, 2002: 123).
224

Sosyal zümreler bakımından 1530 ve 1568 yılları karşılaştırıldığı zaman şöyle bir tablo
ortaya çıkmaktadır.
Teke Sancağında Tahmini Nüfus ve oranları (Karaca, 2002: 230).
Zümreler

1530

%

1568

%

Şehirli

6.069

5.2

7.010

6.7

Konar-Göçer

39.334

34.0

30.837

29.5

Çiftçi-köylü

44.796

38.8

48.539

46.4

Çiftlikte olanlar 24.001

20.8

16.936

16.2

Sipahi ve Zaim

1.0

1.160

1.1

Müsellem 225
1.155

_____________________________________________________
Toplam

224

225

115.355

104.482

O dönemde askerlik ve vergi için hanelerde sadece erkekler sayılmaktaydı. Hane sayısı bilindiği için
(hane sayısı x 5) formülüne göre nüfus tahmini yapılıyordu. Nüfus: Müslüman 474 hane x5: 2.370,
Gayri Müslim 114 hane x 5: 570 ve ikisinin toplamı 2.940’dır. Bu sayıya mücerret (bekâr) ve kale
muhafızları eklendiği zaman nüfus 3.866 olmaktaydı
Müsellem: Osmanlı devletinin kuruluş döneminde, barış zamanı tarımla uğraşan, savaş zamanı sefere
katılan; kapıkulu ocaklarının kurulmasından sonra da bir süre geri görevlerde eyalet askeri olarak
kullanılan; buna karşılık bazı vergilerden muaf tutulan atlı asker grubu.
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Antalya’nın da içinde olduğu Teke–ilinde şehir nüfusu hem sayı olarak hem de oran olarak
düzenli artmıştır. Konar-göçerler 1568’de azalmıştır. İnalcık bu düşüşü Yörüklerin
doğudan batıya, güneyden kuzeye yaptıkları göçe bağlamaktadır. Karaca ise bu azalışı, göç
olgusunun dışında, fethedilen bölgelere iskan edilmek üzere yapılan sürgünlere,
ayaklanmalara, Yörüklerin bir kısmının Safevi devleti ile ilişkilerine226 ve oraya
sığınmalarına bağlamaktadır (Karaca, 2002: 231).
Antalya’da 1754 de Müslüman nüfus 8.005, Gayri Müslim 1.220, toplam 9.225’dır.
1872-1873 Antalya şehir merkezinde vergiye tabi 4.967 erkek nüfus vardır. Bu sayı 5 ile
çarpıldığında tahmini nüfus 24.835 civarında olur. Benzer şekilde 1882 yılı nüfusu 25.000
olarak verilmiştir. Antalya merkezde 1901-1902’de 4.585 hane ve 22.925 nüfus vardır.
Köyler ve aşiretler de eklendiği zaman toplam nüfus 42.130 olmaktadır. Bu nüfus içindeki
dağılım şöyledir: Müslüman: 37.574, Rum: 4.270, Yahudi: 235, Ermeni: 5, Ecnebi: 278.
Mahalleler ve nüfusları
1530 yılında düzenlenen Teke Sancağı tahrir defterinde Antalya'da Müslümanların
bulunduğu 20 mahalle kaydedilmiştir. Gayrimüslimler “Cema’at-i Gebran” (Rumlar)
“Cema'at-i Yahüdiyan” (Museviler) olmak üzere iki ana gruptur.
İbni Batuta’nın tespitine göre Gayrimüslimlerin ayrı mahalleri ayrıdır. Hıristiyan tüccarlar
Mina-Liman mahallesinde oturmaktaydılar. Diğer Hıristiyanlar ve Yahudiler de ayrı ayrı
mahallelerde otururlardı. Seçkin Müslüman yöneticileri etrafı surla çevrili kalede
otururlardı. Geri kalan ahali şehre dağılmış vaziyette yerleşmişlerdi.
Aslında limandan başlayan bölgede iç kale ve şehri çevreleyen surlarıyla dış kale
bulunduğu için bütün mahaller surlarla kuşatılmıştı.
Mahalle adlarının büyük bir kısmı mahalledeki Mescitten alınmıştır. Mescid-i Has
Balaban, Mescid-i Hurmalı, Mescid-i Hızır Sofu, Mescid-i Ahi Kızı gibi. Bazıları cami
adlarıyla anılmıştır. Cami-i Bali Bey, Cami-i Atik, Cami-i Cedid vb. Bazıları şahıs
isimleridir: Kassab Kici Bali, Divane Piri, Şeyh Sinan, Muhyiddin, Karadayı vb. Bazı
mahalle isimleri geneldir; Kirişçiler, Kızılsaray, Meydan vb. (Karaca, 2002: 119-121).
Ekonomik durum
Antalya limanı kurulduğundan beri ticaretin yoğun yaşandığı bir merkez olmuştur. Bu
nedenle Bizanslılar ve Selçuklular zamanında Venedikli, Cenevizli, Floransalı, Kıbrıslı,
Mısırlı tüccarların ilgi duyduğu bir yer olmuştur. Bu tüccarların ödedikleri gümrük
vergileri her zaman önemli bir gelir kaynağıdır. İskenderiye ve Trablus limanlarına gelen
Hint malları Antalya’ya yollanıyor, buradan da Batı Anadolu ve İç Anadolu’yu aşarak iki
yolu takip ederek Bursa’ya ulaşıyordu. Aynı şekilde Anadolu malları yine bu yollarla Mısır
ve Suriye, hatta Avrupa ülkelerine gönderiliyordu. Antalya-İskenderiye limanları ticaret
yolunun iki önemli noktasıydı.
Antalya–İskenderiye deniz yoluyla Anadolu’dan Arap ülkelerine mamul ürünler(kereste,
ağaç, demir, zift vb.) gönderilmiş, İskenderiye’den de şeker, kumaş boyaları, baharat,
sabun vb. getirilmiştir. Antalya limanı gümrük gelirleri bakımından önemli bir kazanca
sahip olmuş, Müslüman tüccarlardan %4, yabancı tüccarlardan %5 gümrük resmi
alınmıştır. 1476-77 yılında Finike iskelesiyle birlikte Antalya limanında gümrük gelirleri
226

Safevi devletinin kuruluş sürecinde ve daha sonraki zamanlarda Türkmen /Yörük oymaklarının önemli
bir bölümünün dahili vardır. Faruk Sümer’e göre büyük oymaklardan Antalya yöresinde bulunan Tekelü
oymağının rolü büyüktür. Bunlar Antalya bölgesinde Şah Kulu İsyanını (1510-11) yürüttükten sonra,
Safevilere sığınmışlar, bazı beyleri Safevi devletinde sorumluluklar almışlardır.
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450.000 akça olarak kaydedilmiştir. 1568 tahrir defterinde Antalya iskelesinin gümrük
gelirleri çeşitlendirilmiş ve toplamı 393.333 akçaya ulaşmıştır. Alınan ihtisab ve bac-ı
bazar vergileri Liman ve şehrin ekonomik canlılığını göstermektedir. Bu vergiler 1530
tahririnde 45.000 akça, 1568 tahririnde 57.100 akçadır (Karaca, 2002: 108-109).
1814-1815 yıllarında gümrük vergilerinin 276.246 akça olarak düştüğü görülmektedir.
Bunun nedeni diğer iskelelerin faaliyete geçmesi ve Avrupa’ya kaçak hububat
gönderilmesidir. (Karaca, 2002: 113). O sırada İngiltere hem Amerika hem de Fransa ile
savaş halindedir ve bu ülkelerin hububat ihtiyacı çoktur.
Antalya limanına 1889-1890’dada bir yıl içinde, 1.042’si Osmanlı, 222’si yabancı olmak
üzere 1.264 gemi girdiği belirlenmiştir. Yabancı gemiler arasında Yunanlılar ve İngilizlere
ait olanlar başta gelmekteydi.
1925’li yıllara geldiğimizde ihracat ve ithalat yapıldığı halde Antalya limanının ekonomik
değerinin azaldığı görülmektedir. Bu sırada ithal ürünleri: şeker, manifatura, kahve, çuval
ve ip, ziraat aletleri, gaz ve benzin, pirinç, manda derisi vb. İhraç ürünleri: hububat,
hayvanat, kereste, susam, meyve ve sebze, sadeyağ ve yoğurt, tütün, anason, meyan kökü,
kömür vb. (Karaca, 2002: 113).
Daha çok işlenmiş ürünler almamız buna karşılık daha çok tarım ürünleri ve hayvancılık
ürünleri satıyor olmamız, tipik tarım toplumunun niteliğine uygundur.
Antalya’da gemi inşa faaliyetinin olması önemlidir. 3 Kasım 1571’de Mühimme
hükmünde Antalya ve Alaiye (Alanya) da kadırga yapılmasına karar verildiği anlaşılıyor.
Bununla birlikte kaç gemi yaptırmanın mümkün olduğu ve yeterli ziftin bulunup
bulunmadığı sorulmaktadır. 1572’de gemilerin yapıldığı, Rodos adasından top alınıp
yüklendiği, Antalya kalesinden barut vb. ihtiyaçların alındığı görülüyor. 1593 tarihli
Mühimme hükmünde veziriazam Sina Paşa için 6 kadırga ve Teke-ili beyinin kendisi için
1 kadırga yapılmasına karar verilmiştir. Böylece devletin yanında bir bey için de gemi
yapımının mümkün olduğu anlaşılıyor. Gemilerin masrafının Teke-ili beyinin vermesi,
parasını bakaya tahsilinden verip, tahsil olundukça alması ve fazlasını İstanbul’a
göndermesi istenmektedir(Karaca, 2002: 114).
Yerel imkânları kullanarak gemi yaptırılması da dikkat çekici bir uygulamadır. Gemiler
için her yedi haneden bir kürekçi alınması, siyaset edilecek (cezalandırılacak ) kişilerin
gemilere kürekçi konması, reis, yelkenci ve odabaşı tayin edilmesi sorumlu kişi olan
Mehmet Çavuş’tan istenmektedir (Karaca, 2002: 115).
Antalya ticaret yoları üzerinde bulunduğu için tarih boyunca siyasi ve iktisadi bakımdan
önemli bir konuma sahip olmuştur. Ulaşımın hem kara hem de deniz yoluyla olması ona
ayrıcalık vermiştir. Karadan kervan yoluyla hem İstanbul’a hem de Erzurum’dan geçerek
İran ve Türkistan’a ulaşmak mümkün olmuştur.
Devlete ait arazilerin (Miri arazi) köylüler-çiftçiler peşin kira bedeli vererek belirli
miktarını ekebiliyorlardı. Yetiştirdikleri ürünler için de “öşür” adıyla 1/10 ve ½ gibi
oranlarda vergi veriyorlardı. Bir kısım arazi ise “Mülk arazisi” adıyla şahıslara verilmişti.
Bu araziler bir hayır amacıyla kurulan vakfa bırakılabiliyordu.
Köylünün ektiği toprak, “bir öküzün sürebileceği kadar arazi” anlamında “çift” olarak
ifade ediliyordu. Bunun yarısına da “nim çift” deniliyordu. Antalya’da 1455 yılında 26
tam çift, 96 nim çift; 1568 yılında ise 21 tam çift, 185 nim çift kayıt edilmiştir. Nim çiftin
artması arazinin bölündüğünü göstermektedir. (Karaca, 2002: 237). Bu çiftlerde
/çiftliklerde tahıl, hububat, sanayi bitkisi (pamuk, susam, afyon, keten, çeltik vb.) ekiliyor
ve bahçe-bostan tarımı yapılıyordu.
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Teke-ilinde ve onun kaza merkezi olan Antalya’da hayvancılığın ekonomik değeri
olduğunu görüyoruz. Devlet koyun ve keçiden “adet-i ağnam” veya “ resmi ağnam”
adıyla vergi almaktaydı. Bu Teke sancağı için 2 koyuna veya 2 keçiye 1 akça olarak
belirlenmişti. Mart veya Nisan ayında hayvanlar sayılarak alınan bu vergi önemli bir gelir
kaynağıdır. Koyunlardan alınan vergi “koyun bacı” olarak da zikredilmiştir. Teke
yöresinde 1568 tahrir defterinde koyun geliri 94.485 akça olarak kaydedilmiştir. Buradan
koyun sayısı (94.485 x2= 188.970 olduğu anlaşılıyor. Yörüklerin nüfusun önemli bir
kısmını (1568 de %30 civarında) oluşturduğu bilindiğine göre hayvancılıktan elde edilen
verginin ne kadar değerli olduğu anlaşılır.
Osmanlı devletinde vergi sağlayan her şey (insan, hayvan, tarım ürünü, arı kovanı,
değirmen vb.) dikkatle belirleniyor ve sayılıyor ve defterlere kaydediliyordu. Biz de bu
sayede geçmişe dair birçok bilgiye ulaşabiliyoruz.
İdari yapısı
Osmanlı idarî teşkilâtında Antalya’nın merkezi olduğu sancak Teke Sancağı veya Teke-ili
olarak geçmektedir. Teke Sancağı içinde merkez özelliği gösteren 6 yerleşim vardır.
Bunlar Antalya, İstanos (Korkuteli), Elmalu, Kaş, Kalkanlu ve Karahisar’dır.
Antalya Teke–Sancağının kaza merkezidir. Kendine bağlı köyler bulunmaktadır. Tahrir
defterlerinde 1568’de 25 köy yer almıştır (Karaca, 2002: 71).
Antalya Amasya, Manisa gibi şehzade şehri olmuş, dört şehzade burada yöneticilik
yapmıştır. Teke Sancağı XIX. yüzyılda yeni kurulan Konya vilâyetine bağlandı. Bu sırada
Antalya/Teke, Elmalı, Alâiye (Alanya), Akseki ve Kaş adlarında beş kazası vardı.
Sosyal doku
Antalya Teke Sancak merkezi olması bakımından ayrı bir öneme sahip olmuştur. Sancak
Beyi ve Kadı hiyerarşinin üstünde bulunmaktaydı. Kadı, hukuk işlerinin dışında aynı
zamanda belediye başkanıdır. Kadılar Belediye işlerini 1826 yılına kadar Yeniçeri ocağının
desteği ile yürütmüşler, bu tarihten sonra belediye işleri sorumluluğu kadılardan alınmıştır.
Kadıya bağlı şehir kethüdası, muhtesib, pazarbaşılar, çöpçübaşılar, esnaf kethüdası
bulunmaktadır.
Şehirde üst yöneticilerin yanında vergiden muaf bir zümre bulunmaktadır. 1530 da
bunların sayısı 53 iken, 1568’de 172’e çıkmıştır. Bunlar arasında Al-i resul (9),
Dai’padişah (9), İmam, müezzin, hatip (46), Hisar tımarından ma’zul (10), Hisar
gedüğünden ma’zul (26), kethüda (2), Kud-ı zade (2), mütevelli (8), Sipahizade (4), Sipahi
(1), şerifzade (10), Şeyh-i zaviye (1), zaviyadar (1), Reis-i Liman (1), Topçu-ı Kal’a-ı
Antalya (2) vb. Görüldüğü gibi vergiden muaf olanlar statü hiyerarşisinin veya bazıları
aynı zamanda sosyal tabakalaşmanın üst kesimlerinde bulunmaktadır.
Seçkin Müslüman yöneticileri etrafı surla çevrili kalede otururlardı. Geri kalan ahali
(zanaatkar, esnaflar, çalışanlar vb.) şehre dağılmış vaziyette yerleşmişlerdi. Hıristiyan
tüccarlar da ayrıcalıklı konumdaydılar. Onlar malların gelip-gittiği Liman’ı içine alan
Liman mahallesinde oturmaktadırlar. Diğer Hıristiyanlar ve Yahudiler de ticaret işlerinde
söz sahibi idiler.
Antalya’da halkın önemli bir kısmı konar-göçer gruplardan yani Yörüklerden oluşuyordu.
Yörükler kışlak ve yaylak arasında hareket eden ağırlıklı olarak keçi ve koyun sürüleri olan
ve boy, aşiret, cemaat, oymak, mahalle ve oba, aileden oluşan gruplardır. Tahrir
defterlerinde Yörükhan taifesi “cemaat” olarak geçmektedir. Menteşe, Saruhan,
Karamanoğulları beyliklerinin dağılmasından sonra Yörük oymakları Teke-İli’ne gelmişler
ve burada yaşamaya başlamışlardır.
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Devlet yaylak, kışlak ve korularda bulunan Yörüklerden belirlenmiş vergi almaktadır. 1568
tahririnde koru ve yaylak hasılatı 7.350 akçadır. Ancak bu rakam köy, mezra ve cemaat
hasılı kaydedilenlerle artmaktadır. Bunlara çayır, yonca, ağıl vergileri de eklendiği zaman
toplamı artmaktadır.
Vergiler (toplamı)
Yaylak: 4.610 akça, (örn resm-i yaylak)
Kışlak: 6.283 akça,
Yonca ve otlak: 7.311 akça,
Koru: 9.185 akça,
Çayır: 1.551 akça,
Ağıl: 647 akça olarak kaydedilmiştir.
Görüldüğü gibi Yörük taifesi de yerleşik topluluklar gibi vergi mükellefidir.
Vakıf kültürü, medrese ve camiler
Vakıf kültürü Selçuklu ve Osmanlılarda çok güçlüdür. Devlet desteği ve denetimi olmakla
birlikte, sivillerin sorumluluk üstlendiği, medrese, cami gibi faaliyet alanlarında etkin olan
vakıflar kısmen sivil toplum örgütü niteliğindedir. Vakıfların gelirleri belli aralıklarla
belirlendiği ve gelişmeler kaydedildiği için bazı bilgilere ulaşmak mümkün.
Selçuklu ve Osmanlı döneminde Antalya il genelinde 17 medresenin varlığı kayıtlara
geçmiştir (1900 yılı kayıtları).
Bunların çoğu Antalya merkezde az sayıda olanı da ilçelerde faaliyet göstermiştir. İlk
yapılan medreselerden Selçuklu Medresesi (1232), Selçukluların yazlık başkent olarak
kullandıkları Alanya'da Sultan Alaaddin Keykubad tarafından 1232 yılında Obaköy
Beldesinde bir tepe üzerinde inşa edilmiştir. Yivli Minare Medresesi 1219-1238 arasında
yapılan medrese Yivli minare camisinin avlusundadır. Bundan sonra yapılan Gıyaseddin
Keyhüsrev Medresesi(1239) Antalya merkez. Kaleiçi’nde, Yivli Minare’nin doğusunda
inşa edilmiştir. Kitabesinde adı geçen Atabek Armağan’ın, Selçuklu döneminde Antalya
Valisi olan Ertokuş’un azatlı kölesi olduğu ve Ertokuş’tan sonra Antalya Valisi olarak
görev yaptığı bilinmektedir. Karatay Medresesi (1250), Sultan II. Keykavus zamanında
saltanat naipliği yapmış olan Celaleddin Karatay 1250 yılında yaptırıldığı kabul
edilmektedir. Karatay mahallesine adını veren medresenin geliri 660 akça olarak
kaydedilmiştir (Karaca, 2002: 339). 1455 tahririnde adı geçen Medrese-i Has Balaban
medresesinin gelirinin 490 akça olduğu, bu gelirin 8 dükkan ve 1 bağ veya bahçe (harım)
gelirinden oluştuğu, Müderris Mevlana Muslihiddin üzere kayıtlı olduğu yazılıdır. Enbiya
Sultan Hatun Medresesi: Teke Bey’inin annesi adına yapılmıştır. Müderris Mevlana
Muslihiddin üzerine kayıtlıdır. 1479-80 tarihinde geliri 5.855 akçadır.
Cami kültürü Selçuklu ve Osmanlı’da köklü bir geleneği yansıtır. Şehirler merkezdeki ulu
caminin etrafında yapılanır. Resmi binalar, esnaf ve zanaatkârlar genellikle bu caminin
etrafında yer alır. Burası şehrin merkezidir. Bu durum Antalya içinde geçerlidir. Merkezde
bulunan ve vakıf üzerinden yaşayan camiler arasında üç tanesi tarihe tanıklık etmiştir.
Bunlar;
Yivli Minare Külliyesi içinde yer alan Ulu Cami (Cami-i Atik) I. Alaeddin Keykubad
tarafından (1219-1236 arasında) yaptırılmıştır. 1567 tarihindeki geliri 12.517 akça olup, bu
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gelir icara verilen yoncalık, dükkân, değirmen (asiyâb), arazi geliri ve bağışlardan
oluşmaktadır.
Tarihte Malkoçoğlu lakabıyla tanınan Bali Bey, II. Beyazıd devrinin akıncı beylerindendir.
Muhtemelen 1480-1530 arasında yapılan Cami-i Bali Bey onun adını taşımaktadır. 1567
tarihli geliri 21.050 akçadır (geliri icara verilen hamam, kervansaray, bahçe, değirmen,
arazi vb).
Vakfiye ve kitabesinden anlaşıldığına göre 1570 tarihinde Kuyucu Murad Paşa tarafından
yaptırılan Cami-i Murad Paşa’nın gelirleri çok çeşitli yerlerden sağlanmıştır (bahçe,
bostan, bağ, badem ağaçları, tarla, çeltik arazisi ve 8900 altın.)
Gelirleri nerelere harcadığına dair bilgiler de ilginçtir: (1) Antalya kasabasında bina
eylediği cami-i şerifin ve kasaba dışındaki imaretin tamir ve bakımı (2) Belirtilen bir hanın
bakımı (3)Aspendos nehri üzerindeki bir köprü tamiri (4) Aspendos ve Düden nehirlerinin
ıslahı (5) Çalışanlara (mütevelli, nazır, müezzin, katip, nefer, ıslah işinde çalışanlar,
imarette çalışanlar vb) verilen ücretler vb. Kime kaç dirhem verildiği ayrıntılı olarak
yazılmış. Görüldüğü gibi bu vakıf sadece kendi binasının bakım ve onarımıyla
ilgilenmemiş, şehirde yapılması gereken bazı işlere de el atmış.
(2) Cumhuriyet Dönemi
1927 Nüfus değerleri
1927’de yapılan ilk nüfus sayımında Antalya’nın il genelinde nüfusu (8 ilçe ve merkez
toplamı) 204.372 olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun % 54,39'u (111.160) kadın, % 45,61'i
(93.212) erkek nüfus teşkil etmekte idi.
Aynı yıl yapılacak milletvekili seçimlerinde erkek nüfus esas alındığı için Antalya’nın 5
milletvekili çıkarmasına karar verilmiştir.
Antalya merkez ilçe nüfusu; 36.324’dür. Bunun %52.17’ü (18.951) kadın, %47.83’i
(17.373) erkektir. Merkezde ve il genelinde erkeklerin oranın beklenenden düşük olması
ülkenin içinden geçtiği savaş yıllarıyla ilgilidir. Antalya merkez nüfusunun vilayetin genel
nüfusuna oranı % 8'lerde kalmaktadır. Merkez 2.989 m2 olup nüfus yoğunluğu 12.2’ dir. İl
genelinde yoğunluk 10.4’dür ( 19.479 m2)
Yaş gruplarına göre nüfus
Antalya’da 1927 sayımında çocuk nüfus 0-1, 1-2, 3-6 yaş grupları olarak verilmiştir.
Bunları toplarsak, okul öncesi çağ dersek, 0-6 yaş grubun oranı %21.98 (66.286) olur.
İlköğretim çağı olan 7-12 yaş grubu toplam içindeki payı %10.45 (21.361) ,
Orta öğretim çağı 13-19 yaş grubu %17.57 (35.908),
20-45 yaş grubu %35.58 (72.713) ile en yüksek orana sahiptir.
46-60 yaş grubu %9.86 (20.146) ile oran düşmektedir.
61-70 yaş grubu %3.03 ( 6.189) ve 71+ yaş grubu %1.41 (2.883) (Dinç: 76-77)
0-19 yaş grubunun oranlarının toplamı %51 etmektedir. Bu demektir ki o tarihte
Antalya genç bir nüfusa sahiptir.
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Cinsiyete göre okuma-yazma durumu
Bilenler

%

Bilmeyenler

%

Kadın

964

5.09

17.989

94.91

Erkek

3.020

17.38

14.353

82.62

Kadınlarda daha fazla okuma–yazma bilmeyen var. Fakat erkeklerde de bu oran yüksek
görünüyor. Halka okuma yazmayı öğreten “Millet Mektepleri” bu nedenle geliştirildi.
Gönüllü öğretmenler gece –gündüz eğitim faaliyetini sürdürdüler.
Mesleklere göre nüfus
1927 yılında Antalya'da bir mesleği olduğu tespit edilen 85.656 kişiden 75.018'i ziraat ile
meşguldür. Bu da yaklaşık % 87,58'lik bir orana isabet etmektedir. Bu durum tarım
toplumu olduğumuzun resmidir. Bunun %43.49’u kadın, %56.51’i erkektir.
Sanayi’de 3.715 kişi çalışmaktadır (%4.34). Bunun ancak %19.97’si kadındır.
Ticaretle meşgul olan kişi sayısı 3.087 (%3.60). Osmanlıda ağırlıklı olarak ticaret
Müslüman olmayanların işi görülüyordu. Cumhuriyet bu algıyı değiştirmek istedi. Sanayi
ve ticaret için 1924 İzmir İktisat Kongresi’nde önemli kararlar alındı. Liberal ekonominin
savunulduğu bu kongreye rağmen 1929 dünya ekonomik krizi ile karma ekonomiye
geçildi.
Serbest meslek sahipleri çok azdır, toplam 527 kişi (%0.62). Kadınlar bu alanda %11.39
ile görünüre çıkamamışlardır.
Memur sayısı çok azdır; 991 (%1.07) memurların içinde kadın memurlar % 1.74’dür.
Bu sayımda “Hâkim” diye bir kategori belirlenmiştir. Hâkim devlet memuru değilmiş gibi
yazılmış. Toplam hâkim sayısı 81’dir. Kadın hâkim yoktur.
Ordu mensubu 804 kişidir. (%0.94). O dönemde orduda kadın yoktur.
PTT mensupları 33 kişi (%0.04) Bu meslekte de kadın yoktur.
Meslek sahibi olanlar 85 656’dır. Kadınların oranı %39.79’dur.
Mesleksizler ise 118 716 ‘dür. Kadınların oranı %64.93’tür (Dinç: 79).
Görüldüğü gibi 1927 yılında birçok meslekte kadına yer yok, bazı mesleklerde de
erkeklere göre düşük oranlarda yer almaktadır. Bu durum geleneksel tarım toplumu
olmanın bir sonucudur.
Medeni durum
1927 sayımında Antalya il genelinde 204.372 kişi içerisinde 102.780 bekâr, 79.891 evli,
19.973 dul, 1.638 boşanmış ve 90 durumu bilinmeyen kişi vardı. Bekâr nüfusun toplam
nüfusun yarısı kadar olması dikkat çekicidir. Dul birey sayısı toplam içerisinde % 9,7 gibi
yüksek sayılabilecek bir orana sahipti. Bu nüfusun %95’i (19.015) kadındır (Dinç: 77). Bu
durum erkek nüfusun Kurtuluş savaşı sürecinde kayıplar verdiğini göstermektedir.

296

Dinsel ve dilsel durum
1927 yılında Antalya'da sadece 100 Gayrimüslim kişi vardır. Bunlar; 25 Katolik, 2
Protestan, 12 Ortodoks, 4 Ermeni, 18 Hıristiyan, 38 Musevi ve 1 de dini meçhul biçiminde
tespit edilmiştir. Bunların büyük kısmı Antalya şehir merkezindeydi.
Anadili itibariyle tasnife tabi tutulan nüfusun büyük çoğunluğu Türkçe konuşmaktadır.
(202.118 kişi). Ayrıca, 1.324 Rumca, 3 Ermenice, 7 İtalyanca, 78 Arapça, 35 İbranice, 603
Çerkezce, 151 Kürtçe, 3 Arnavutça, 3 Bulgarca konuşan kişi bulunmaktadır (Dinç: 82).
Sayıma göre Antalya'da 100 kadar gayrimüslim bulunduğu halde bu sayıdan daha fazla
Türkçe dışındaki dilleri konuşan vardır. Bu dilleri konuşanların büyük kısmının Müslüman
(Çerkez, Kürt, Arap ve Yunanistan’dan gelen Türk muhacirleri) olduğu anlaşılıyor.
Türkiye-Yunanistan arasında 1923 tarihinde Lozan’da imzalanan nüfus mübadelesi sonucu
Antalya’dan giden Rumlara karşılık Yunanistan’dan özellikle Girit adasından Türkler
Antalya’ya getirilmiştir. Girit' in Osmanlı hakimiyetinden çıkmasından sonra 1897-1912
yıllarında Antalya'ya 4.690 muhacirin yerleştiği saptanmıştır.
1927 nüfus sayımında yabancı uyruklu 61 kişi tespit edilmiştir. Bunların dağılım; 23
İtalya, 7 Iran, 5 Alman, 3 Avusturya, 3 Belçika, 4 Fransa, 2 Yunanistan, 7 Macaristan, 2
Lehistan, 3 Sırbistan, 1 Rusya ve 1 bilinmeyen kişi bulunmaktaydı (Dinç:85).
İtalyanların çoğunlukta olması dikkat çekicidir. Antalya’da iki yıla yakın işgalci kalan
İtalyanlar ayrıldıktan sonra da ticari ve siyasi ilişkilerini sürdürme çabası içinde oldukları
anlaşılıyor.
Engelli vatandaşlar
1927 sayımında engeliler “sakat olanlar” şeklinde ifade edilerek sayılmıştır. Buna göre
Antalya ilinde, toplam 3.221 engelli vatandaş bulunmaktaydı. Bu rakam toplam nüfus
içerisinde yaklaşık %1,58'lik civarındadır.
Bunların kendi içindeki sayıları şöyle ifade edilmiştir: kör (381), sağır ve dilsiz (236), topal
(1086), çolak (421), kambur (33), çeşitli sakatlıklar (1064) (Dinç:86).
İdari yapı
1927 tarihinde Antalya vilayeti 8 kaza, 16 nahiye ve 577 köyden oluşuyordu.
Ekonomik durum
1927 yılında Türkiye’nin genel durumu insani ve maddi kaynaklarını savaşta tüketmiş bir
toplumun halini yansıtıyordu. Antalya’da bu genel durumdan çok farklı değildi. Tarımsal
faaliyetler Antalya’da da temel geçim kaynağı idi. Nüfusun %87 ‘sinin tarımsal
faaliyetlerde çalışıyor olması bunun kanıtıdır.
Sanayi’de 3.715 kişi çalışmaktadır. Bu da nüfusun ancak %4.3’üne karşılık geliyordu.
Sanayi adı bizi yanıltabilir, burada 9 kadar fabrika vardır, bunların üçü un, biri makarna,
ikisi buz fabrikasıdır. Üçünün ise ne ürettiği anlaşılmıyor, şahısların isimleriyle
anılmaktadır. “Kazım Bey ve Şürekâsı Fabrikası”, “Hacı Eftim ve Şürekâsı Fabrikası”,
“Felbaki ve Şürekâsı Fabrikası” gibi.227
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Fabrikalar: 1. Maarif İskele Dakik (Un) Fab., 2. Maarif Bulgur Dakik (un) Fab., 3. Hacı Recepzâdeler
Dakik (un) Fab., 4. Kazım Bey ve Şürekâsı Fab.5. Hacı Eftim ve Şürekâsı Fab., 6. Felbaki ve Şürekâsı
Fab. 7. Girit Sanayi Şirketi Buz Fab. 8. Makaronya Fab. 9. Salhane Buz Fab.
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Bir diğeri Girit’ten mübadele ile gelenlerin kurduğu bir fabrika olmalı ki adı “Girit Sanayi
Şirketi Buz Fabrikası”dır.
1922 yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na 100 tüccar ve sanayici kayıtlıydı.
Bu yıllarda Antalya’da dört banka vardır: Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası, İtalyan
Anadolu Bankası ve İtalyan Roma Bankası (Dinç: 4) İtalyanlar Kurtuluş savaşında çekip
gitmişler fakat geriden iki banka ile sermaye varlıklarını sürdürmüşler.
(2)Yakın Dönem
Nüfus göstergeleri
Antalya’nın 1965’de 486.910 olan nüfusu 1975’de 669.357, 1980’de 748.706 olmuştur.
1975-80 arasında nüfus artışı binde 22dir. (Yüzde 2.2). O dönemde Türkiye ortalaması
binde 20 civarındadır.
1980 yılındaki nüfusun ikiye katlanması gereken zaman sabit sayı olan 70’in nüfus artış
hızına bölünmesiyle bulunur. (t= 70/r; 70/0.22; 32 yıl olarak hesaplanır. Yani 1980
yılındaki nüfusunun 32 yıl sonra 2012’de (748.706 x2: 1.497.412 )olması öngörülürken
2012 yılı nüfusu 2.092.537'ye ulaşarak istatistiki öngörüleri aşmıştır. Bunun nedeni
nüfusun kendi içindeki doğal artış olmayıp göçün sonucu olduğu bilinmektedir.
Antalya nüfusu 2016 yılında 2.328.555 kişiden oluşmaktadır. Bu nüfusun %50.4’sı
(1.174.936) erkek % 49.6’sı (1.153.619) ise kadın nüfusundan meydana gelmektedir. Yaş
ortalaması 31,66 olan Antalya ilinde, orta yaş grubu ağırlıklıdır. Kentte toplamda 54,755
yabancı yaşamaktadır.
Antalya ilinde genç nüfusun ağırlığı dikkat çekici durumdadır. 2016 yılında il nüfusunun
%28.97’sini 25 yaş altı oluştururken; 25-65 yaş arası nüfus, toplam nüfusun %63.37’sini,
65 yaş üstü nüfus ise toplam nüfusun%7.66’sını oluşturmaktadır.
2017 Nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye’nin 5. büyük kenti olan Antalya İlinin toplam
nüfusu 2.364.396’dır. Yıllar itibariyle Türkiye nüfusu içinde işgal edilen yer görece
artmıştır; 1990’da genel nüfusun %2.00’si iken 2017’de %2.92 olmuştur.
Nüfus artış hızı Türkiye’de 1985’den sonra (binde 24.8) düşmeye başladı. 1989-1990’da
binde 21.7 1999-2000’de 15.8, 2014 -2015’de 13.4, 2015-2016’da 13.5, 2016-2017’de
binde 12.4 olmuştur.
Antalya’da nüfus artış hızı 2012-2013’den sonra düşmeye başlamıştır. Bu tarihte binde
31.4 olan oran, 2013-2014’de 29.8’e, 2014-15 yılında 29.6’a, 2015-2016’da 17.5’e, 20162017 de ise binde 15.3’e düşmüştür. 2017 yılı bakımından Antalya’da nüfus artış hızı
Türkiye ortalamasına yaklaşmaktadır. Antalya binde 15.3, Türkiye binde 12.4.
İl genelinde nüfus yoğunluğu bakımında 2007’de Antalya (86) Türkiye ortalamasının (92)
altında iken 2017’de Antalya ortalamanın üstüne çıkmıştır. (113-105).
Göç-kentleşme olgusu
Ülkemizde kentsel nüfus artışı ve buna bağlı kentleşme süreçleri kentlerin iç
dinamiklerinden değil, kente yönelen yoğun göç nedeniyledir. Antalya 1960 yılına kadar
göç veren bir kent iken 1965-70 arasında%5.4 oranında göç almıştır (2.870 kişi). Alınan
göç işgücü çağında olan 15-64 yaş grubunu payının yükselmesine yol açmıştır. Net göç
hızı yıllar itibariyle artmıştır. 1985-90 döneminde en yüksek düzeye ulaşmıştır (%89.7) (
82.737); bir sonraki dönemde (1995-2000) oran azalmakla birlikte (%64.3) yine de sayı
artmıştır (90.457)
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Antalya ilinin dönemsel göç verileri
Dönem

Net Göç

Net Göç Hızı (binde)

1965 – 1970

2 870

5,4

1970 – 1975

21 459

34,4

1975 – 1980

17 142

26,5

1980 – 1985

25 339

32,8

1985 – 1990

82 737

89,7

1995 – 2000

90 457

64,3

(Kaynak: TÜİK, 2005; DPT, 1993)

Antalya’nın 2010 yılında aldığı göç 86 907 kişi iken verdiği göç 61 662 kişidir. Net göç
25.245’dir. 2014’de net göç 28.426’dır. Göç ağırlıklı olarak Antalya kent merkezine
doğrudur. Bu nedenle il-ilçe merkezlerinde nüfus artışı yüksek olmaktadır. 1985-1990
arasında toplamda %47.88’lik nüfus artışı varken, il merkezi ve ilçe merkezlerinde bu oran
%73.42’ye yükselmektedir.
Antalya’da nüfusun dağılımında kentsel yerleşimlerin toplam içindeki oranı 1965’de %27
iken, 1990’larda %73’e yükselmiştir. Bu oran 2000 yılında %54’e gerilemiştir.
Antalya 1985-90 arasında aldığı göç (göç hızı) bakımından Kocaeli(binde108) ve İstanbul
(binde 108)’dan sonra 3.sıradadır (binde 90).
1990-2000 yılında nüfus artış hızı en yüksek il Antalya’dır (binde 41). Bunun nedeni
tamamen göçle gelen nüfustur (İstanbul binde 33. ile 3.sıradadır).
2009-2010 arasında nüfus artışı bakımından binde 30 ile 7. sıraya düşmüştür.
2013 yılında 5.sıradadır, nüfus artış hızı binde 28’dir. Antalya da göç hızı oransal olarak
düşmektedir. 2010-11 ile 2015-16 arası bunu gözlemlemek mümkündür:
Toplam Nüfus Aldığı Göç
Hızı
2010-2011

2.043.482

2015-2016

2.328.555

Verdiği Göç
89.731
79.203

62.875
73.119

Net Göç Net
26.856
6.084

Göç
13.2

2.6

(TUİK, 2011, 2016)

Merkez nüfusu
Antalya kent merkezindeki nüfus artış oranı 1950’de binde 9.90 iken 1960’da binde 44.28,
1980’de binde 32.67, 1990’da binde 44.84, 2000’de binde 44.13 olmuştur.
1990 yılında kentin merkezindeki nüfus oranı bakımından Antalya’nın Türkiye
sıralamasındaki yeri 12‘dir.
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Antalya kent merkez nüfusunun gelişimi
Sayım Yılı

Nüfus

Artış Oranı (binde)

1950

27.515

9,90

1955

35.283

28,23

1960

50.908

44,28

1965

71.833

41,10

1970

95.616

33,10

1975

130.774

36,77

1980

173.501

32,67

1985

261.114

50,49

1990

378.208

44,84

2000

603.190

44,13

(TÜİK, 2007)

Kent merkezdeki nüfus yoğunluğu her zaman yüksek olmuştur. 1985’de 140/km2, 1990’da
230 /km2dir. (Türkiye ortalaması 73). 2017 yılında yüzölçümü 20.909 km2 olan Antalya ili
genelinde kilometrekareye 113 insan düşmektedir.
Göçle gelenler
Antalya’ya göç etme nedeni
İş arama

Tayin

30,19

8,96

Hanehalkı ile Eğitim
29,14

6,23

Evlilik

Deprem

5,98

3,92

Güvenlik Diğer
0,39

0,15

(TÜİK 2000)
Antalya’da 1950’lerde %96 olan Antalya doğumluların payı, 1990’da %72’ye, 2000
yılında %58, 2010’da % 52’ye düşmüştür. Antalya dışında doğanların oranı 1985’de %16
iken, 1990’da %25 olmuştur.
1985 yılında Antalya’ya nüfusu içinde ilk sıraları komşu iller almaktadır. (1) Burdur
(21138), (2)Konya (14709), (3)Isparta (8491), (4)Ankara (7597), (5) İstanbul (5045).
Antalya’da yaşayanlar 2010 istatistiklerine göre şöyledir:
(1) Konya (70 544, %3.6) (2) Burdur (65 147, %3.3), (3) Isparta (46 990, %2.4)
(4)Afyonkarahisar (29.093,% 1.5) (5) Diyarbakır (27669, %1.4). İlk beş içine Diyarbakır
girmiş, Doğu ve Güneydoğu’dan gelmekte olan göçün habercisi olmuştur.
Göçle gelenler kültürel değerlerini, davranış kalıplarını birlikte getirmişler ve Antalya’da
kurdukları hemşehri dernekleri ile sürdürmeye çalışmışlardır.
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1996 yılında sahada yaptığımız bir araştırmada Antalya’da 52’si kent merkezinde, 14’ü
ilçelerde olmak üzere 66 sosyal-kültürel amaçları ve faaliyetleri olan hemşehri derneği
tespit ettik. Bu derneklerin kuruluş tarihi 1988-1996 arasında değişmektedir. İlk kurulanlar
dernekler 1988 tarihli Burdurlulara ve Erzurumlulara aittir. 1996 tarihinde en fazla üyeye
sahip hemşehri derneği Burdurlulara aittir (600). İkinci sırada Çorumlular (539) 3.sırada
Gaziantepliler (537) yer almaktadır (Bal, 1996: 435-436).
Göç ve gecekondulaşma
Antalya’nın 1960 yılından ve özellikle 1980’den sonra aldığı göç nedeniyle gelen kırsal
nüfus, barınma sorunu gecekondu yaparak çözmüştür. Yerel yönetimlerin ve iktidarların
popülist yaklaşımları Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya’da da gecekondulaşmayı
özendirmiştir. Orta ölçekli sanayinin, inşaat sektörünün ve diğer iş yerlerinin ihtiyacı olan
işgücünün karşılanması için göç desteklenmiştir. Münferit gecekondu yapımından daha
fazla olarak gecekondular 1973’den sonra hızlanmış, 1980’den sonra büyük mahalleler
oluşmuştur. Masadağı bölgesi, Kepezaltı, Göçerler, Ahatlı semtlerinde ve şehri çevreleyen
kuşakta 100 bine yakın gecekondu yaygınlaşmıştır. Zaman zaman tapularını alan
gecekondu sakinleri son
“imar barışı” kapsamında sorunlarının çözülmesini
beklemektedir. Bu bağlamda kentsel dönüşüm süreci devam etmektedir.
İdari yapı
Bugün itibariyle Antalya’da 19 ilçe, 103 Belediye, 569 köy bulunmaktadır.
İlçelerin nüfus büyüklük oranları:
%
1.Kepez (21.82)
2.Muratpaşa (20.89)

12.Gazipaşa (2.11)

2. Alanya (12.65)

13. Finike (2.04)

4. Manavgat (9.65)

14.Kemer (1.80)

5.Konyaaltı (7.06)

15.Elmalı (1.66)

6.Serik (5.19)

16. Demre (1.11)

7. Aksu (2.99)

17 Akseki (0.46)

8. Kumluca (2.90)

18.Gündoğmuş (0.31)

9. Döşemealtı (2.51)

19.İbradı (0.12)

10. Kaş (2.44)
11.Korkuteli (2.29)
Birinci sırada olan Kepez’in nüfusu 508.123 iken, sonuncu sırada olan İbradı’nın nüfusu
2.678’dir.
İlçelerin gelişmişlik endeksi sıralaması:
1.Muratpaşa

3,18

11. Korkuteli

0,11

2. Kepez

1,92

12. Finike

0,14

3. Konyaaltı

1,88

13. Gazipaşa

0,16
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4.Manavgat

1,56

14. Kaş

0,23

5. Alanya

1,44

15. Akseki

0,28

6. Aksu

1,15

16. Demre

0,31

7.Döşemealtı

0,78

17. Elmalı

0,32

8. Kemer

0,77

18. İbradı

0,73

9. Serik

0,6

19. Gündoğmuş

0,94

10. Kumluca

0.05

Nüfus büyüklüğü ile gelişmişlik arasında bir ilişki gözlenmektedir. Nüfusu büyük ilçeler
kalkınmada ön sıralara geçerken, nüfusu az olan ilçeler son grupta yer almışlardır. İlk beş
ve son beş her iki tabloda da aynı ilçeler yer almıştır.
Mahalle sayısı
Bugün Antalya’da üç merkez ilçedeki mahalle sayısı 161’dir. (Muratpaşa: 56, Kepez: 66,
Konyaaltı: 39 ). 2013’e kadar köy iken, Büyük Şehir Belediye yasası ile mahalle olan
yerleşim yerleri ile birlikte mahalle sayısı 236 olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı döneminden
gelen mahalle isimlerinden bazıları korunmuştur: Balı Bey, Sinan, Liman, Kirişçiler,
Hurma, Kızılsaray, Kavakyeri, Meydan vb.
Günümüzde Yörükler
Yakın zamana kadar konar-göçer olan Yörükler ülke genelinde örgütlü bir toplum kimliği
göstererek sivil toplum örgütlerini kurmada önemli bir mesafe kat etmişlerdir. Bugün
itibariyle 700 Yörük-Türkmen derneği, 33 federasyon, 1 Konfederasyon, 1 Birlik
kurmuşlardır.
Antalya nüfusunda her zaman önemli bir kısmını oluşturan Yörüklerin çoğunluğu
günümüzde kentleşmenin, sanayi ve hizmet sektörünün yaygınlaşmasıyla geleneksel hayat
tarzlarından kopmuşlardır.
Günümüzde çok az Yörük grubu zamanı gelince yaylalara çıkmakta kışın ovaya
inmektedirler. Bugün itibariyle Antalya’da Konargöçerliği sürdüren yaklaşık 500 aile
olduğu ifade edilmektedir. Yörük aşiretleri geleneklerini yeni kuşaklara aktarmak için çaba
harcamakta ve dernekleşmeye yönelmektedirler.
1994 tarihli Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği ( Antalya Yörükler Derneği ) çeşitli
etkinlikler düzenlemektedir. Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma
Merkezi (YÖRKAM) (2016) akademik çalışmaları organize etmek üzere kurulmuştur.
Yörük topluluğu içinden çıkan iş adamları Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği’ni
(YÖRSİAD) 2009 yılında kurarak geleneksel yaşantıdan bugüne nasıl bir değişim
geçirdiklerini de kanıtlamışlardır.
Yabancı uyruklu göçmenler
Antalya’nın özellikle ilçelerinde yerleşik hayatı seçen yabancı uyrukluların sayısı gittikçe
artmaktadır. Antalya’da 2017 verilerine göre 57 bin 423 yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.
Bu rakam, Antalya’yı il nüfusu içinde en çok yabancı bulunduran il konumuna getirmiştir
(% 2,6 ile).
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Toplamda 100’ü aşkın ülkeden Antalya’ya yerleşen yabancılar, başta turizm sektörü olmak
üzere birçok alanda faaliyet gösteren iş kollarında çalışıyorlar, yerleşik yabancıların önemli
bölümünü ise emekliler oluşturuyor.
Antalya’da yerleşik yabancılar arasında ilk sırayı Rusya Federasyonu uyruklu olanlar
alıyor (8.059), ikinci sırada Alman uyruklu (7.545), üçüncü sırada Kırgızistan uyruklu
(5.840),dördüncü sırada Ukrayna uyruklu ( 5.114) olanlar bulunmaktadır.
Antalya’da 1.000 kişinin üzerinde vatandaşı ikamet eden ülkeler; 4. 242 kişiyle
Kazakistan, 3. 217 kişiyle İran, 3.052 kişiyle Azerbaycan, 3.046 kişiyle Irak, 1.520 kişiyle
Gürcistan ve 1.337 kişiyle Özbekistan.
Turizm, kentleşme ve Antalya
Turizm sektöründeki olumlu gelişmeler demografik yapıda, sanayide, tarımsal üretimde,
kentleşme sürecinde önemli değişmelere eden olur. Antalya tarihi mirası ve doğal
güzellikleri bakımından ayrıcalıklı bir kent. Burası farklı kültürlerin, dillerin, yaşam
tarzlarının renklendirdiği turizm kenti.
Kentleşme olgusu esas olarak modernleşme ile ilişkili olup, sanayileşmenin bir boyutu
olarak ifade edilmektedir. Ancak son dönemlerde sanayiden görece bağımsız turizm
kentleşmesi kavramı önem kazanmaktadır.
Kentlerin kimliklerini ifade eden bazı özellikler öne çıkar; o kent o özellik / özelliklerle
akla gelir.İstanbul hem Osmanlı’nın mirasıdır, hem dünyanın sayılı mega kentlerinden
biridir. Ankara, başkenttir, Cumhuriyet’i simgeler. Antalya deyince akla önce turizm
gelir, sonra diğerleri.
Turizm kentleşmesi; kentlerin tamamen turizm sektörü için yapılanması ve yeniden
geliştirilmesi süreci olarak tanımlanmakta, turistik cazibe unsurlarından yararlanmaya
gelen turistlerin konaklama ve servis ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, genellikle mevcut
bir yerleşmeyi geliştirerek kentin mevcut mekânsal örüntüsünün dönüştürülmesini
kapsamaktadır. Şevket ve Zogal, ortaklaşa yazdıkları makalede, Antalya’nın turizm
kentleşmesi açısından hangi konumda olduğu incelemişlerdir. Turizm kentleşmesi sonucu
Antalya’da meydana gelen değişmeleri şu başlıklarda ifade etmişlerdir.
* Hızlı nüfus artışı, yüksek iç göç ve kozmopolit bir nüfus
* Yabancı nüfus oranı ve yabancıların mülk edinimi
* İşgünün hızlı büyümesi ve yapısal değişimi
* Devletin etkin rolü
* Turistik göstergeler (tesis, yatak sayısı, geceleme sayıları vb.)
* Kentin yeni görünümü ve kentteki yeni mekânsal semboller ( Işık, Zogal: 76).
Yazarlara göre, Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi’nin uygulamaya konması,
Antalya’nın nüfus artışı ve yapısında son derece hızlı değişimler yaratmıştır. 1970’te 577
bin nüfusa sahip olan Antalya ili, 1980 yılına gelindiğinde 750 bin nüfusa ulaşmıştır. Bu
iki dönemde (1970-1980) ilin nüfus artış oranı ise sırasıyla binde 29 ve binde 22 olmuştur.
Aynı dönemin Türkiye nüfus artış oranları ise sırasıyla binde 25 ve binde 21 olarak
gerçekleşmiştir (Işık, Zogal: 76).
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Burada sözü edilen “Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi” 1977 yılında Kemer
bölgesinde uygulanmıştır. Bu proje Antalya turizminde bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle
bu projenin iyi analiz edilmesi ve dersler çıkarılması gerekir.228
Projenin sınırları, Antalya Limanı’ndan Kumluca- Adrasan arasındaki Gelidonya Burnu’na
kadar uzanan 80 kilometre uzunluğundaki kıyı bandı olarak tanımlanmıştı. Başlangıçta
projenin mekansal alanı tümüyle Olimpos-Beydağları Milli Parkı sınırları içinde
kalmaktaydı (Örs, 2005: 204)
Planlama çalışmalarına 1974 yılında başlanan, başından itibaren planlama-programlamafinansman-uygulama süreçleri, tek bir proje bütünü olarak ele alınan, 1/25.000 ölçekli
çevre düzeni planı ve yapılabilirlik etütleri 1976 yılında tamamlanan ve Dünya Bankası ile
09.07.1976 tarihinde imzalanan 25 milyon Amerikan doları tutarındaki kredi anlaşması
sonucunda uygulaması hızla başlatılan “Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi”,
Türkiye’nin en önemli bütünleşik turizm gelişim projesi olma özelliğini halen
sürdürmektedir. Yerli ve yabancı turistlere 25 bin yataklık bir kapasite sunmak üzere
planlanan Proje kapsamında, iki plan revizyonu sonucu 1995 yılında 62 bin, 2000 yılında
65 bin yataklık bir kapasiteye ulaşılmış ve toplam kapasitenin yüzde 80 oranında dış
turizme hizmet etmesi ve döviz girdileriyle ödemeler dengesine katkıda bulunması
amaçlanmıştır. Yüksek standartlı alt yapı, Dünya Bankası kredisini de içeren, kamu
kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Özel sektöre, üst yapı tesislerini
gerçekleştirmek üzere, önemli özendirmeler uygulanmıştır (Örs, 2005: 205).
Buna bağlı olarak özellikle 1983’ten sonra özel sektörün ilgisiyle proje alanında oteller ve
tatil köyleri hızla gerçekleştirilmeye başlamış, artan yerleşik nüfus nedeniyle Antalya
Merkez İlçesine bağlı Kemer Bucağı ilçe olmuştur. Yöre yerleşmeleri içinde yer alan
turizm tesisleri ile birlikte kapasite 2005’de 70 bin yatağın üstüne çıkmıştır (Örs, 2005:
210)
Proje ile Dünya Bankasından alınan kredi sayesinde Kemerde yat limanı, yol, su, sağlık
merkezi, belediye binası, ilk ve ortaokullar, Otelcilik Eğitim Merkezi ve Uygulama Oteli,
trafo, PTT santrali, sosyal konutlar vb. alt yapı gerçekleştirilmiş, 20 bin üzerinde işgücü
istihdam edilmiştir.
Başlangıçtaki hedeflerini ve sınırlarını aşan projeye bazı eleştiriler de yöneltilmiştir. DPT
çalışanı da olan Örs’e göre, projenin ilk hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndaki çevreyi koruma yaklaşımı, yatırımın kârlılığı belli olunca bir kenara bırakılmış,
öngörülen kapasitenin üçe katlanması ile doğal özellikler korunamamıştır. Böylece proje
Akdeniz’in çevresindeki çok sayıda ucuz aile/kitle turizmi servisi sunan turistik yörelerden
biri olarak kalmıştır (Örs, 2005: 210).
İkinci eleştiri de projenin doğaya müdahalesiyle ilgilidir. Bu konuyu çalışanlara göre,
“Olimpos-Beydağları Milli Parkının ilanı ile aynı yıllarda başlatılan “Güney Antalya
Turizm Gelişim Projesi”nin ilk dönemlerindeki plan yaklaşımı çevre-doğa korumayı
gözeten ve meslekler arası çalışmanın ürünü bir yaklaşım sergilerken,1988’den sonra
alınan ekonomik ve politik kararlar fiziksel planlara da yansımış, Milli Parkın kıyı kesimi
turizm gelişmelerine tahsis edilmiş, tarım ve orman alanları üzerindeki yapılaşma baskısını
artıcı kararlar alınmıştır.” (Atik ve diğer, 2006: 176).
Proje sınırlarını çıkılmış olması, doğanın korunmasında yeterli hassasiyet gösterilmemesi,
iyi amaçlarla başlanmış bir işin kötü sonuçlarıdır. Buna rağmen, büyük ölçekli bu proje
büyük ölçekte istihdam yaratmış, yöre halkının üretici kapasitesini teşvik etmiştir. Proje
228

Bu projeden Kemer’de doktora tezi kapsamında 1993 yılında Turizm’in aile içi ilişkilere etkisini anlamak
için sahada çalıştığımız sırada haberdar olunmuştur.
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Kemer bölgesinde olmasına rağmen Antalya’ya bir hava alanı kazandırmış, Belek, Side ve
Çolaklı başta olmak üzere Antalya’nın diğer yörelerindeki turizm alanlarının
değerlendirilmelerini kolaylaştırmıştır.
Projelerin eksiklikler olabilir fakat bu halleri ile bile münferit, düşük profilli yatırımlar
yapmaktan daha verimli olma şansı vardır. Antalya’da turizmin gelişmesi için rasyonel,
doğa dostu, toplumsal yanı güçlü yeni projeler kamu ve özel sektör işbirliği ile
geliştirilebilir.
Belek’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle turizm merkezinde bulunan
yatırımcılar tarafından BETUYAB (Belek Yatırımcıları Turizm Ortak Girişimi A.S.)
kurulmuş ve bu şirket ve bu şirket alt yapı hizmetlerinde sorumluluk üstlenmiştir.
Türkiye’de Belek golf turizminin kalbidir. Golf turizmi genel turizm türleri içinde yatırım
bakımından maliyetli fakat üst gelir gruplarına hitap etmesiyle yüksek gelire sahip bir
turizm türü olarak artan öneme sahiptir.
Türkiye Golf Federasyonu verilerine göre 2018 yılı itibariyle 18 tesiste 36 golf sahası
bulunmaktadır. Bu tesislerin 2’si İstanbul’da (4 golf sahası), 11 Tanesi Antalya’da Belek’te
(27 saha), 2’si Bodrumda (2 saha), 1’i, Aydın-Kuşadası’nda (1 saha), 1’i Ankara’da (2
saha), 1’i Samsunda (1 saha) bulunmaktadır.
Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) 2008 yılında Antalya-Belek Bölgesi’ni
Avrupa’da yılın en iyi golf bölgesi seçmiştir. Türkiye 2012 Dünya Amatör Golf
Şampiyonası’na İtalya ve Avusturya gibi bu alanda önde gelen ülkeleri geride bırakarak
Belek’te ev sahipliği yapma hakkını elde etmesi önemlidir.
Ekonomik anlamda da golf turizminin, turizm sektörü içindeki yeri oldukça önemlidir.
Dünya turizminden 3 kat daha hızlı büyüme gösteren (yılda % 10-12 civarında) golf
turizmi sektörü yaklaşık olarak dünya turizm pastasının % 11’ini oluşturmaktadır. Ayrıca
bir golf oyuncusunun harcaması, ortalama bir turistin yaptığı harcamanın yaklaşık üç
katıdır. 2011’de 120 bin Avrupalı turistin Belek’e golf için geldiği ve 2012de bu rakamın
200 bine ulaştığı bilinmektedir.
Türkiye’de 2018 yılında ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 108 golf turnuvası
düzenlenecektir. Bunların büyük bir kısmı Belek’te gerçekleşecektir.
Şüphesiz bütün bu turizm gelirlerinin bölge halkına istihdam, alt yapı olarak yansıması
gerekir.
Bazı veriler
Antalya’ya giriş yapan yabancı sayısı 2014’de en yüksek düzeyde olmuştur (11.498.519).
Bu sayı 2015 yılında 10.874.093 iken 2016’da 6.425.835’e düşmüştür. 2017 yılı OcakAralık döneminde Antalya’yı ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine
göre %57,5 oranında artış göstererek 9.738.962 olmuştur.
2016 verilerine göre Türkiye genelindeki 3.641 adet turizm işletmesi belgeli konaklama
tesisinin 755’i (%20,7) Antalya’dadır.
Tesisi Sayısı

(%)

Oda Sayısı

(%)

Yatak Sayısı

755

20.7

193.506

45.3

418.395

(%)
46.4

2016 yılında Türkiye’ye giriş yapan 25,3 milyon turistin %23’ü Antalya’da bulunmaktadır
(5.9 milyon). İstanbul’dan (9.2 milyon) sonra en çok yabancı turist Antalya’ya
gelmektedir. Bu haliyle Antalya, İstanbul’dan az fakat İzmir (672 bin), Muğla (1.6
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milyon), Edirne (2.8 milyon)’den fazla turist almıştır. Hatta bu illerin dışında kalan tüm
illerin toplamından (5.0 milyon) daha fazla turiste ev sahipliği yapmıştır.
2016 Tesise Giriş Sayısı:
Yabancı
6,440,920

Yerli

Toplam

4,887,490

11,328,410

Antalya ili genelinde yer alan otellerdeki yerli ve yabancı turist profiline bakıldığında,
yabancı turistlerin daha çok 5 yıldızlı otelleri tercih ettiği görülmekte ve yerli turistlere
göre daha uzun süreli konaklama yapmaktadırlar; 6,4 gün - 3,1 gün.
Diğer ekonomik göstergeler
Antalya’da 2010 yılında ihracat 864 milyon dolar iken, ithalat 816 milyon dolardır. 2016
yılı ihracatı 997 milyon dolar, ithalat 1 milyar 124 milyon dolar olmuştur (TÜİK, 2017).
2010 yılında ihracat ithalata göre fazla olduğu halde, 2016 yılında bunun tersi olmuştur. Bu
durum ekonomik göstergeler bakımından iyi bir tablo değildir.
TÜİK tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2017 yılının on bir aylık döneminde
Antalya’dan gerçekleştirilen ihracat önceki yılın aynı dönemine oranla %24,1 oranında
artarak 1,1 milyar dolar ithalat ise %3,4 oranında azalarak 1,1 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir.
Antalya için ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılının on bir aylık döneminde %84
iken, bu oran 2017 yılının aynı döneminde %108 olarak gerçekleşmiştir.
Antalya Serbest Bölgesi’nde, 2017 yılı Aralık ayında 65’i yerli, 15’i yabancı ve 16’sı yerliyabancı ortaklı toplam 96 firma bulunmaktadır. Bölgede söz konusu ay itibariyle 20’si
yabancı olmak üzere toplam 4.002 kişi istihdam edilmektedir.
2017 yılı Kasım ayında Antalya’da konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5
oranında azalarak 5.563 olurken, Türkiye’de %7,5 azalış göstererek 122.732 olarak
gerçekleşmiştir.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 2017 yılı Aralık ayında tüketilen elektrik miktarı,
2016 yılının aynı ayına göre %9,9’luk bir artış göstererek 38,1 milyon KWh’a
yükselmiştir.
2017 yılı Ekim ayı verilerine göre, Türkiye’de SGK’ya bağlı iş yerlerinin %3,9’u
Antalya’da bulunmaktadır. SGK’ya bağlı sigortalı sayısında da Antalya %3,7’lik pay
sahibidir. Antalya, iş yeri sayısı ve zorunlu sigortalı sayısı bakımından beşinci sırada yer
almaktadır.
2016

2017

Değişim

Türkiye değişim

Zorunlu Sigortalı Sayısı-Ekim

413.526

455.208

10,1

5,3

SGK Esnaf Sayısı-Ekim

91.478

95.638

4,5

6,6

SGK Tarım-Ekim

36.741

36.801

0,2

-0,6
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Antalya’nın sosyal-ekonomik seviyesi
Kalkınma Bakanlığının hazırladığı SEGE-2011 gelişmişlik sıralaması araştırması
verilerinde göre Türkiye’de birinci kademede gelişmiş 8 il bulunmaktadır. Antalya bu iller
arasındadır; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Muğla.
Raporda Antalya 1,5026 endeks değeri ile 5.sıradadır. Antalya gelişmiş turizm imkanları
nedeniyle uluslararası çekim merkezi olarak tanımlanmıştır. Turizm yatırım-işletme ve
belediye belgeli yatak sayısı itibarıyla Antalya 81 il içerisinde ilk sırayı almaktadır.
Türkiye’nin turizm sektöründe sahip olduğu her 100 yataktan 34,6’sı Antalya’dadır, 15’i
ise ikinci sıradaki Muğla’da bulunmaktadır.
Rapora göre Antalya ve Eskişehir’in birinci kademe iller arasında yer almasının önde gelen
nedenlerinden biri de eğitim alanında gelişmişlik seviyesinin yüksek olmasıdır. 2010 yılı
verilerine göre, hem okuryazar nüfus oranı hem de okuryazar kadın nüfusunun toplam
kadın nüfusuna oranı bakımından Antalya ve Eskişehir ilk iki sırada yer almaktadır
(SEGE-2011 Raporu, s. 54.) Antalya Akdeniz bölgesinde birinci kademeye giren tek il
olmak bakımından da önemlidir.
Antalya TR61 bölgesinde Isparta ve Burdur ile birlikte değerlendirilmektedir. Ve bölge
olarak da 1,2305 endeks değeri ile 5. Sıradadır.229
URAK (Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu) tarafından 2009-2010, 2013-2014
yılları verileriyle hazırlanan iller arası rekabet endeksi perspektifinde bakıldığında, Antalya
ilk 10 il arasında yerini almıştır.230
Toplam değeri veren genel endeks; dört alt endeksten oluşmaktadır. Bunlar ve ortalama
aralıkları şöyledir):
1.Beşeri sermaye endeksi (%22-27 aralığında) 2.Üretim ve ticaret endeksi (%17-21
aralığında) 3.Yaşanabilirlik (%38-45 aralığında ) 4.Yenilikçilik (%15-19 aralığında )
Genel endeks değerleri
2013 -2014 yılında Antalya 9.sıradadır.
1.İstanbul-76.1
2.Ankara-42.0
3.İzmir-31.0
4.Bursa -29.2
5.Kocaeli-25.8
6.Konya-21.8
7.Kayseri-20.9
8.Eskişehir-20.6
9.Antalya-18.8
10.Sakarya-17.0

229

230

1.sıaradaTR10 İstanbul 4,5154; 2.sırada TR51 Ankara 2,8384; 3.sırada TR31 İzmir 1,9715; dördüncü
sırada TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 1,2667 bulunmaktadır.
Bkn. https://www.urak.org/ /12/29/2016-illerarasi-rekabetcilik-endeksi
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Antalya’nın değerleri yanında TR61 Bölgesi içinde birlikte bulunduğu Isparta ve Burdur
değerlerini ve liman kenti olan Mersin’e ait değerleri de vererek karşılaştırmayı
genişleteceğiz.
Genel endekse göre komşu illerin durumu:
24.Isparta-10.4, 37. Burdur-8.0, 16.Mersin -11.5
1.Beşeri sermaye endeksi ve değeri (2013-2014)
Bu endeksi belirleyen değişkenler: Son beş yılda ildeki bir yükseköğrenim programından
(önlisans-lisans) mezun sayısı, ildeki bir lisansüstü programından mezun sayısı, öğretim
üyelerine düşen kendi branşındaki öğrenci sayısı, kişi başına düşen mevduat miktarı,
meslek ve teknik ortaöğretimden mezun sayısı vb.
Görüldüğü gibi bu endeks yetişmiş insan gücü ile ilgilidir ve kentin sosyal sermayesini
oluşturmaktadır.
Antalya İstanbul ve Ankara’dan sonra 3.sıradadır. Endekse değeri 28.75’ dir. Bu değer çok
iyi bir değerdir.
1.İstanbul-67.15
2.Ankara-40.05
3.Antalya-28.75
4.İzmir -28.30
5.Denizli -27.50
6.Konya-21.45
7.Bursa-20.57
8.Kocaeli-20.21
9.Muğla-19.97
10.Aydın-17.74
15. Burdur -16.6; 17.Isparta -16.29; 23. Mersin- 15.97
Bu endeks daha çok kentlerdeki yükseköğretim kurumlarının sayı ve niteliği ile ilgilidir.
Antalya merkezde 1 devlet (Akdeniz Üniversitesi) ve 1 vakıf üniversitesi (Bilim
Üniversitesi) bulunmaktadır. Alanya’da 1 devlet (Alaaddin Keykubad Üniversitesi), 1
Vakıf (Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi), Serik-Kadriye’de 1 vakıf (AKEV Üniversitesi)
bulunmaktadır.
2016-2017 eğitim öğretim yılında, yükseköğretim kurumlarında bulunan öğrenci
sayılarının dağılımına bakıldığında, Antalya’da toplam 77.688 lisans öğrencisi bulunmakta
ve bunların %56’sı vakıf üniversitelerinde eğitim görmektedir.
2.Üretim ve Ticaret endeksi ve değeri (2013-2014)
Bu endeksi belirleyen değişkenler: Üretim ve ticaret alanında rekabet kapasitesi, işsizlik
oranı, kapanan şirket sayısı, ihracat düzeyi vb. Antalya bu değerler açısından 6.sıradadır.
1. İstanbul-80.60
2. İzmir-24.14
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3. Ankara-19.83
4. Kocaeli-18.85
5. Bursa-14.88
6. Antalya-12.62
7. Tekirdağ-9.16
8. Adana-8.13
9. Gaziantep-7.35
10. Mersin -6.84
59. Isparta-0.73; 61. Burdur- 0.71; 10.Mersin- 6.84
3.Yaşanabilirlik endeksi ve değeri (2013-2014)
Bu endeksi belirleyen değişkenler: Kente fiziki ulaşılabilirlik, teknolojiye erişim, yaşam
kalitesi (hava temizliği, AVM’lerde kiralanabilir yerin büyüklüğü ), sağlık altyapısının
yeterlilik düzeyi vb.
Bu ölçütlere göre Antalya 8.sıradadır. Durumu iyi olmakla birlikte mevcut potansiyeli
üzerinde çalışmalar yapılırsa bu ölçütte daha yukarılarda olması mümkündür. Kentteki
fiziki ulaşılabilirlik yerel yönetimlerin çözebileceği bir durumdur. Sağlık alt yapısı resmi
ve özel kuruluşları ile gelişme potansiyeli yüksektir.
1. Ankara-58.14
2. İstanbul-52.21
3. Eskişehir-38.58
4. İzmir-36.78
5. Bursa-27.16
6. Konya-26.61
7. Adana-26.25
8. Antalya-25.05
9. Trabzon-23.91
10. Samsun-23.34
26. Isparta-15.88; 58. Burdur-7.82; 16.Mersin-19.27
4.Yenilikçilik endeksi ve değeri (2013-2014)
İllerin sıralamasını patent, endüstriyel tasarım, marka, faydalı model vb. başvuruları
belirlemektedir. Bunun yanında AR-GE merkez sayısı, Teknoloji Geliştirme Merkezi (teknokent-Teknopark) sayısı, teknolojik ürün ihracatı kapasitesi ölçütleri kullanılmaktadır.
Bu bakımlardan Antalya 16.sıradadır.
1. İstanbul-93.94
2. Ankara-54.68
3. Bursa-50.56
4. Kocaeli -39.76
5. Kayseri-39.57
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6. İzmir-35.84
7. Konya-34.40
8. Eskişehir-28.16
9. Sakarya-27.53
10.Manisa-24.87
16. Antalya-14.17
18. Isparta (12.56); 24. Burdur (9.87); 31.Mersin (8.22)
Antalya’nın daha yukarı sıralara çıkabilmesi için sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler
daha fazla sorumluluk alabilirler. Akdeniz Üniversitesinde Teknokent olmakla birlikte
diğer üniversitelere de önemli işler düşmektedir.
Beş üniversitesi, yetişmiş ile Antalya yenilikçi insanlar yetiştirme potansiyeline sahiptir.
Önemli olan bu potansiyeli rasyonel biçimde harekete geçirmektir.
Yenilikçilik kategorisinin dışında diğer kategorilerde iyi konumda olan Antalya bütün bu
kategorilerde sınır komşusu illere göre daha iyi durumdadır.
Yenilikçilik kapasitesin gelişmesi için AR-GE merkez sayısının artması ve kapasitenin
yükseltilmesi, Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin sayı ve kapasitelerinin geliştirilmesi,
teknolojik ürün ihracatı kapasitesi için yatırım yapılması gerekmektedir.
İnsanın kapasitesi için yapılan yatırım bir süre sonra diğer alanlarda sonuçlar yaratır.
Sonuç
Antalya turizm kenti olarak artan öneme sahiptir. Bunun yanında seracılık, hayvancılık
gibi tarımsal alanda sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi gerekir. Turizm alanındaki
ilerlemeler ile tarımsal gelişmeler birbirini desteklemektedir. Son dönemde göç oranı,
nüfus artış hızı düşmekte ve ülke ortalamalarına yaklaşmaktadır. Bu durum kentin kendi iç
dinamiklerini öne çıkarmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun için eğitim, sanayi, ticaret,
tarım, turizm vb. tüm alanlarda rasyonel örgütlenme, etkin işbirliği, sonuç odaklı
planlamalar öne çıkarılmalıdır. Sivil toplum örgütleri ve resmi kurumlar arasındaki
işbirliğinin güçlendirilmesi için daha fazla çaba harcanması gerekmektedir.
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Çalışanlarin Yenilik İklimi Algılarının Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarına
Etkileri: Teknokentler Örneği
Dr. Cemalettin Öcal FİDANBOY231
Doktora Öğrencisi Mahsa FİDANBOY232

Özet
Örgütsel yaşamda, çalışanların pozitif ve negatif duygu durumlarını etkileyen birçok faktör
bulunmaktadır. Örgütün sahip olduğu iklim, bireylerin duygu durumlarında değişikliklere
neden olmakta ve bunun sonucunda da örgütsel performansta olumlu veya olumsuz
değişimler meydana gelmektedir. Yaratıcı düşüncenin ve yenilikçi davranışların ön plana
çıktığı Ar-Ge örgütlerinde çalışan bireylerin duygu durumları ise, içinde bulundukları
yenilik (inovasyon) iklimi ile yakından ilişkidir. Örgüt içinde algılanan yenilik iklimi,
çalışanların pozitif ve negatif duygu durumları üzerinde farklı etkiler yaratabilmektedir.
Bu araştırma Teknokentler bünyesinde görev yapan Ar-Ge çalışanlarını temel alarak,
örgütlerde yenilik iklimi algısının, bireylerin pozitif ve negatif duygu durumları ile nasıl
bir ilişkisinin olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada; yenilik iklimi alt
boyutların, bireylerin pozitif ve negatif duygu durumlarına etkileri araştırılmıştır.
Araştırma kapsamında kolayda örnekleme yöntemiyle Ar-Ge alanında görev yapan 208
Ar-Ge çalışanı ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın bulguları çalışanların içinde
bulundukları yenilik iklimi ile bireylerin pozitif ve negatif duygu durumları arasında orta
düzeyde ve anlamlı korelasyon ilişkileri bulunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte
yenilik ikliminin çalışanların pozitif duygu durumlarını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği
görülürken negatif duygu durumlarını ise anlamlı ve negatif yönde etkilediği tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yenilik İklimi, Pozitif ve Negatif Duygular, Ar-Ge Yönetimi,
Teknokentler
The Effects of Innovation Climate Perceptions of Employees on Positive and Negative
Emotions: The Case of Technokents
Abstract
In organizational life, there are many factors that affect the positive and negative emotions
of employees. The climate of the organization causes changes in the emotional states of
individuals and positive or negative changes occur in organizational performance.
Emotions of individuals working in R & D organizations where creative thinking and
innovative behaviors come to the forefront are closely related to the climate of innovation.
The climate of innovation perceived in the organization can have different effects on the
positive and negative emotions of the employees.
This research aims to show the relationship between the perception of innovation climate
and positive and negative emotions in R & D employees working at Technokents. In this
study, the effects of the innovation climate sub-dimensions on the positive and negative
231
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emotions of individuals were investigated. In the scope of the research, 208 R & D
personnel were selected through convenient sampling. The findings of the study show that
there is a moderate and significant correlation between the positive and negative emotions
of individuals and the climate of innovation. However, it was determined that the climate
of innovation affects the positive emotions of the employees in a meaningful and positive
manner while the negative emotions are affected by the climate of innovation negatively.
Keywords: Innovation Climate, Positive and Negative Emotions, R & D Management,
Technokents
1. Giriş
Bireyin örgütsel yaşam içindeki performansı ve başarısı, kendisine verilen görevleri yerine
getirirken oluşabilecek pozitif ve negatif duygu durumlarını doğru bir şekilde
yönetebilmesiyle yakından ilişkidir. İş ortamında meydana gelen olaylar çalışanların duygu
durumlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Bunun sonucunda çalışanlar işinde daha mutlu,
daha ilgili, daha hevesli, daha güçlü ve daha yaratıcı bireyler olabileceği gibi, yaşadığı
negatif duygulanımlara bağlı olarak daha mutsuz, sıkıntılı, sinirli ve tedirgin bireyler haline
dönüşebilmektedir. İş ortamlarında sağlanması gereken bireysel duygu durum kontrolü,
yenilikçi çalışmaların en üst düzeylere çıktığı Teknokent ortamlarında görev yapan
çalışanlar için daha fazla önem arz etmektedir. Teknokent toplulukları bünyesinde yer alan
firmaların çoğunlukla bilişim sektörüne yönelik faaliyetler gerçekleştirmeleri ve bu sektör
dahilinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin çoğunlukla yazılım üretimine yönelik
olması, Ar-Ge çalışanları için duygu durum kontrolünün dikkatle araştırılması ihtiyacını
gündeme getirmektedir. Ar-Ge çalışanlarının yeniliğe yönelik araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini daha yüksek performansla gerçekleştirebilmeleri, çalışanların iş yerinde
yaşadıkları pozitif ve negatif duygu durumlarını etkin bir şekilde kontrol edebilmelerine ve
negatif duygu durumlarını azaltarak, pozitif duygu durumlarını arttıracak stratejiler
geliştirebilmelerine bağlıdır.
Ar-Ge performansının iyileştirilmesi, araştırma ve geliştirme yapılan ortamlarda yaşanan
yenilik (inovasyon) ikliminin doğru bir şekilde oluşturulmasıyla yakından ilişkilidir. Ar-Ge
çalışanlarının yenilikçi bir iklimde araştırma ve geliştirme yapmasının, çalışanın daha fazla
pozitif duygu durumu yaşamasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Isaksen ve
Lauer’e (2002) göre yenilik iklimi, çalışanların yaratıcılık ve yenilik düzeylerinin
artırılmasına yönelik olarak oluşturulabilecek örgütsel çalışma ortamlarını ifade
etmektedir. Ar-Ge yapılan ortamlarda oluşturulan yenilik ikliminin, çalışanların yaratıcı
düşünme ve yenilikçi davranışlar gösterme potansiyellerini etkilediği düşünülmektedir.
Bireyin yaratıcı düşünme ve yenilikçi davranışlar gösterme potansiyeli ise, iş yerinde
yaşanan pozitif duygu durumlar ile örtüşmektedir. Bu açıdan bakıldığında; bireyin
yenilikçi faaliyetlerde bulunması, pozitif ve negatif duygu durumlarını kontrol
edebilmesiyle ve iş yerinde pozitif duygu durumlarını arttıracak stratejiler belirlemesiyle
yakından ilişkilidir. Yenilikçi bir iklimde çalışan bireyin; negatif duygu durumlarının
üstesinden gelerek, daha yoğun pozitif duygular yaşamaya yönelik stratejiler
geliştirebileceği ve bunun sonucunda da Ar-Ge ve yenilik performansında önemli
gelişmeler sağlanabileceği değerlendirilmektedir. Bireyin yaşayacağı pozitif duyguların
artışı, yeni buluş ve icatların ortaya koyulmasında etkili olabilir. Pozitif duyguları daha
fazla hisseden bireyler, yüksek düzeyde özgün değerler üretmek ve yenilikçi yaklaşımlarda
bulunmak konusunda daha istekli bir tutum sergileyebilir.
Bu araştırma yenilik ikliminin çalışanın pozitif ve negatif duygu durumlarına nasıl bir
etkisinin bulunduğunu belirlemek üzere tasarlanmıştır. Araştırmada öncelikli olarak
örgütsel yazında yenilik iklimi ile pozitif ve negatif duygu durumları kapsamında yer alan
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çalışmalar incelenmiş, daha sonra bahsedilen ilişki çerçevesinde bir araştırma modeli
hazırlanmış, ardından ilgili araştırma için toplanan veriler korelasyon, regresyon ve yapısal
eşitlik modellemesi yöntemine analizler edilerek yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında
yapılan yazın taramaları, daha önce yenilik ikilimi ile pozitif ve negatif duygu
durumlarının ilişkisine yönelik çok fazla bir çalışmanın olmadığını göstermektedir.
Araştırmanın; Ar-Ge ve yenilik performansının arttırılması ve Ar-Ge personelinin iş
verimliliği ve pozitif psikolojik tutumlarının iyileştirilmesi açısından, Ar-Ge yöneticilerine
ve çalışanlarına yönetsel ve bireysel açılardan önemli faydalar sağlayabileceği
düşünülmektedir.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Yenilik İklimi
Örgütlerde yenilikçi bir atmosferin sağlanması; süreçler, prosedürler ve yetenekler
açısından büyük rol oynamaktadır (Merrifield, 2000). Chang ve Lin’e (2007) göre; örgüt
kültürünü işbirliği, yenilikçilik, kararlılık/tutarlılık ve etkinlik olmak üzere dört ana grupta
incelemek mümkündür. Yenilikçi kültür tanımında yaratıcılık, girişimcilik, uyum yeteneği
ve dinamizm kavramları öne çıkmaktadır (Chang ve Lin, 2007). Hult ve arkadaşlarına
(2004) göre örgütsel yenilikçiliğin temel boyutlarının pazar, öğrenme ve girişim eğilimli
olmak şeklinde tanımladığı ve bahsedilen bu boyutların örgütsel performansı etkilediği
söylenmektedir. Örgütsel anlamda rekabette üstünlük sağlayabilmek, yeniliklere açık
olmak ve bu yönde esneklik kazanırken örgütsel yapının da farkında olmak anlamına
gelmektedir (Aksoy ve Yıldız, 2015). Damanpour’a (1991) göre örgütsel yenilik, örgütün
bütün faaliyetlerinde yeni fikir ve davranışların benimsenmesini ifade eder. Örgütün
sahiplendiği yeni fikirler ve davranış biçimleri, örgütsel çevreden gelebilecek tehlikeleri
önleyebilir (Damanpour, 1991). Yenilik iklimi ise, çalışanların yaratıcılık ve yenilik
seviyelerinin daha yüksek olması için gereken çalışma ortamlarını ifade eder (Isaksen ve
Lauer, 2002). Aksoy ve Yıldız’a (2015) göre yenilik iklimi aynı zamanda örgütün
çalışanlarına yenilikçi faaliyetler yapmaları için araştırma ve inisiyatif kullanma imkanı
sunan bir örgüt iklimi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda yaratıcı
iklim ve yenilikçi iklim arasındaki temel farklara dikkat çekilmektedir (Turgut ve
Beğenirbaş, 2013). Janssen’e (2003) göre, yaratıcı iklim yeni bir fikrin oluşmasıyla ilgili
ilen, yenilikçi iklimde hem fikrin oluşması hem de uygulanması gündeme gelmektedir.
Yenilikçi bir iklim sayesinde, örgütlerin çalışanlarına fikirlerini özgür bir şekilde
düşünmeleri, açık bir şekilde iletmeleri ve rutin olmayan alternatifleri keşfetmelerine
yönelik bir ortamın sağlanması mümkündür (Edmondson, 1999). Aynı zamanda yenilikçi
bir ikilimin oluşturulmasında üst yönetime büyük görevler düşmektedir. Yöneticilerin
çalışanlara bu konuda sağlayacakları motivasyon yenilik ikliminin oluşturulmasında
önemli rol oynar. Yenilik iklimiyle ilgili yerel yazın incelendiğinde, bu konuda
gerçekleştirilen çalışmaların yenilik iklimini tek başına ele almadığı ve bu değişkenin diğer
kavramlarla birlikte incelendiği görülmektedir. (İşcan ve Karabey, 2007; Şen ve Yaşlıoğlu,
2010; Özbağ, 2012; Turgut ve Beğenirbaş, 2014).
2.2. Pozitif ve Negatif Duygu Durumları
Duygu değerlendirmelerine yönelik çalışmalar, duygu yapısının iki temel boyuttan (pozitif
ve negatif duygular) oluştuğunu öne sürmektedir (Watson vd., 1998). Pozitif duygu
durumundaki bir birey kendisini ilgili, heyecanlı, güçlü, hevesli, gururlu, uyanık, yaratıcı,
kararlı, dikkatli ve aktif olarak hissederken; negatif duygu durumuna geçtiğinde mutsuz,
sıkıntılı, suçlu, ürkmüş, düşmanca, asabi, tedirgin, korkmuş, utanmış ve sinirli olarak
hissetmektedir (Watson vd., 1988; Gençöz, 2000). Bu duyguların örgütsel adalet
(Özdevecioğlu, 2004), çalışan performansı (Doğan ve Özdevecioğlu, 2009), psikolojik
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dayanıklılık ve denetim odağı (Karaırmak ve Çetinkaya Siviş, 2011), örgütsel saldırganlık
(Özdevecioğlu vd., 2013) ve iş tatmini (Özdemir, 2015) gibi birçok örgütsel davranış
değişkeniyle bir arada ele alındığı görülmektedir.
Bu iki duygu durumu, genel anlamda birbiriyle zıt veya negatif yönde bir ilişkiye sahip
gibi görünse de, kuramsal ve görgül anlamda birbirinden tamamen bağımsız kavramlardır
(Warr vd., 1983). Bu kavramların birbirinden bağımsız olması, bahsedilen duygu
durumlarının aynı anda ve eş zamanlı bir şekilde oluşabileceğini düşündürmektedir.
Bununla birlikte Stephens ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışma pozitif ve
negatif duygu durumları arasındaki negatif ilişkiye dikkat çekmektedir. Bununla birlikte
bahsedilen negatif ilişki, pozitif bir duygu durumu yaşanırken, negatif bir duygunun da
aynı zamanda yaşanmasına bir engel oluşturmamaktadır. Pozitif ve negatif duygu
durumlarını, bu duyguların yoğunluğunu dikkate alarak değerlendirmek mümkündür
(Fisher, 1997). Fisher’e (1997) göre yüksek pozitif duygusallık, yüksek yoğunluk ve
pozitif değerlendirme yapmayı kapsar. Weiss ve Cropanzano’ya (1996) göre, duyguların
iyi ve kötü arasında bir ölçekte değerlendirilmesi mümkündür. Yani pozitif duygu
durumlarını ölçeğin olumlu ucuna, negatif duygu durumlarını ise olumsuz ucuna
yerleştirmek uygun görünmektedir. Duyguların oluşmasında duygu yoğunluğu oldukça
önemlidir ve yoğundan daha hafife doğru sınıflandırma yapılabilir (Weiss ve Cropanzano,
1996).
Pozitif ve negatif duygu durumlarının örgütsel anlamda değerlendirilmesi söz konusu
olduğunda, akla ilk olarak duygusal olaylar kuramı gelmektedir. Duygusal olaylar
kuramının temelinde, örgütlerde yaşanan duygusal deneyimlerin yapısı, bu duyguların
nedenleri ve sonuçları yer almaktadır (Weiss ve Cropanzano, 1996). Pozitif ve negatif
duyguları çalışma yaşamıyla özdeşleştiren bu kuram; duygu ve modlar gibi duygusal
tanımlamalar meydana geldiklerinde, bu duyguların bireyde birbirinden farklı birçok
etkilere neden olabilecek fizyolojik durumları içerdiğinden bahsetmektedir. Weiss ve
Cropanzano’ya (1996) göre iş ortamında yaşanan pozitif ve negatif duygu durumları, diğer
çalışanlar ve olaylara karşı davranışları kapsayan temel hususları oluşturmaktadır. Kuramın
temel çıkış noktası, örgütteki olayların ve kişilerin pozitif ve negatif duygu durumlarını
etkilemesidir.
3. Yenilik İklimiyle Pozitif ve Negatif Duygu Durumları Arasındaki İlişkiler
Heunks (1998) bireysel yenilikçiliği, örgüt çalışanlarının yüksek sorumluluk ve risk alarak
fikirlerini paraya dönüştürme isteği olarak tanımlamaktadır. Yenilik ikliminin mevcut
olduğu bir örgütte, bireysel yenilikçilik davranışının daha fazla görülmesi beklenir.
Bireyin yenilikçi bir davranış göstermesi ile, bireyin yaşadığı pozitif duygular arasında
temel bir ilişkinin bulunması muhtemeldir. Pozitif duygu durumlarının en önemli
bileşenlerinden birisinin yaratıcılıkla ilişkili bir durum olduğu bilinmektedir. (Watson vd.,
1988). Bireyin örgütte bahsedilen pozitif duygu durumunu yoğun bir şekilde yaşaması,
ancak yenilikçi bir iklimde görev yapmasıyla mümkündür. Bununla birlikte yenilikçi
davranış müşteri memnuniyetini arttırmakta, örgütsel imajı olumlu yönde etkilemekte ve
çalışanın işinden tatmin olmasını sağlamaktadır (Durna, 2002). Bu açıdan bakıldığında
bireyin yenilik iklimine sahip bir örgüt bünyesinde, pozitif bir duygu durumunda yoğun
yaratıcı duyguları yaşaması, örgütsel performansa önemli katkılar sağlayabilecektir.
Yenilikçi bir ortam sayesinde pozitif duygu durumlarını yoğun şekilde yaşayan bireyin,
görev yaptığı örgütte daha fazla heyecanlı, güçlü, hevesli, gururlu, uyanık, yaratıcı, kararlı,
dikkatli ve aktif davranışlar sergilemesi beklenebilir. Yenilik ikliminin mevcut olduğu bir
örgütte görev yapan bir bireyin; fikir önderliğine izin verilmesi, risk almasının
desteklenmesi ve değişime direncinin azaltılmasına yönelik yaklaşımların sağlanması ile
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mevcut kariyerinde yükselme, performans artışı ve iş tatminin artması gibi olumlu
sonuçlara ulaşabilmesi de mümkün görünmektedir (Pelenk, 2017). Bahsedilen konu
duygusal olaylar kuramı çerçevesinde düşünüldüğünde, yenilikçi iklimin pozitif duygu
durumlarına olumlu etkilerinin olabileceği ve sağlanacak bu iklim ile bireyin iş yaşamında
negatif duygu durumlarını azaltıcı etkilere neden olabileceği düşünülmektedir.
Teknokentler bünyesinde görev yapan Ar-Ge çalışanları dikkate alınarak bir değerlendirme
yapıldığında, bu yaklaşımın Ar-Ge yöneticileri tarafından benimsenmesinin Ar-Ge
performansının yükseltilmesine önemli katkılar sağlayabileceği görülmektedir. Bireyin
kişisel özellikleri, zihinsel yetenekleri ve örgütsel amaçlarla bütünleşme isteği, iş
performansında olumlu etkiler yaratmaktadır (Tutar ve Altınöz, 2010). Örgütün içinde
bulunduğu ikliminin bireyin iş performansına önemli etkileri olduğu varsayıldığında,
yenilik iklimin bireyin pozitif duygu durumlarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Aynı zamanda personel güçlendirmenin örgütsel yaratıcılığa ve yenilikçiliğe önemli
katkıları olduğu bilinmektedir (Çavuş ve Akgemci, 2008). Üst yönetimin pozitif
psikolojiye yönelik gerçekleştirebileceği personel güçlendirme çabaları, örgütlerde
yaratıcılık ve yenilikçiliğe olumlu etkiler yapabilir ve bunun sonucunda da birey iş yerinde
daha yoğun pozitif duygular yaşayarak, örgütsel performansa daha yüksek düzeyde
katkılar sağlayabilir.
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
Araştırmanın modeli, yenilik iklimi ile pozitif ve negatif duygu durum değişkenleri
arasındaki ilişkiler temelinde oluşturulmuştur. Oluşturulan model aynı zamanda yenilik
ikliminin yeniliği destekleme, yeniliği engelleme ve kaynak sağlama alt boyutlarının
pozitif ve negatif duygu durumlarına etkisini ortaya koyacak şekilde tasarlanmıştır. Yenilik
iklimiyle pozitif ve negatif duygu durum değişkenlerine yönelik olarak belirlenen
kavramsal çerçeve, bu değişkenler arasındaki olası bir ilişkiyi göstermektedir. Bir çalışanın
yenilikçi bir iklimde görev yapması ile pozitif duygu durumları yaşaması arasında temel
bir ilişkinin mevcut olabileceği varsayımıyla oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de
verilmiştir:
Şekil 1:Araştırma Modeli
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Yapılan araştırmada, Şekil 1’de verilen araştırma modeli esas alınarak aşağıda belirtilen
altı hipotez sınanmıştır:
•

H1.a: Bir örgütte yeniliğin desteklenmesi çalışanın pozitif duygularını olumlu
yönde etkiler.

•

H1.b: Bir örgütte yeniliğin engellenmesi çalışanın pozitif duygularını olumsuz
yönde etkiler.

•

H1.c: Bir örgütte yenilik için kaynak sağlanması çalışanın pozitif duygularını
olumlu yönde etkiler.

•

H2.a: Bir örgütte yeniliğin desteklenmesi çalışanın negatif duygularını olumsuz
yönde etkiler.

•

H2.b: Bir örgütte yeniliğin engellenmesi çalışanın negatif duygularını olumlu
yönde etkiler.

•

H2.c: Bir örgütte yenilik için kaynak sağlanması çalışanın negatif duygularını
olumsuz yönde etkiler.

4. Araştırma Yöntemi
Bu araştırmanın evrenini Teknokent toplulukları bünyesindeki bilişim firmalarında görev
yapan Ar-Ge çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, kolayda örnekleme
yöntemiyle Ar-Ge alanında görev yapan 208 Ar-Ge çalışanı ile anket çalışması yapılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulguların Teknokent topluluklarında görev yapan Ar-Ge
çalışanları için geçerli olacağı söylenebilir. Ar-Ge yapan örgütlerin daha yüksek
yoğunlukta yenilik iklimi ihtiyaçları bulunduğu varsayılmaktadır. Araştırmadaki veriler
kolayda örnekleme yöntemi ve anket tekniği kullanılarak, hem basılı kopya halinde hem de
elektronik mail yolu ile toplanmıştır. Ar-Ge çalışanlarına basılı kopya anketler verilerek,
ilgili çalışanlar tarafından dikkatle doldurulması istenmiştir. Elektronik mail yolu veri
toplama sırasında, verinin toplandığı çalışanların bilişim sektöründe ve Ar-Ge faaliyeti
yapan projelerde görevli çalışanlar olmasına özellikle önem verilmiştir. Araştırma
kapsamında, yenilik iklimi ölçeği ile pozitif ve negatif duygu durum ölçeği kullanılmıştır.
4.1. Yenilik İklimi Ölçeği
Yenilik iklimini ölçmek amacıyla; Scott ve Bruce’un (1994) geliştirdikleri ölçeğin,
Sönmez ve arkadaşları (2017) tarafından geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılarak
Türkçe’ye uyarlanan hali kullanılmıştır. İlgili ölçek, toplam 14 sorudan ve 3 alt boyuttan
(yeniliği destekleme, yeniliği engelleme ve kaynak sağlama) oluşmaktadır. Adı geçen
ölçekteki bazı ifadeler; “Bu kurumda yaratıcılık teşvik edilir”, “Bu kurumdaki yaratıcı
uygulamalar yöneticiler tarafından değer görür”, “Bu kurumda farklı olduğu için bir kişinin
başı derde girebilir”, “Bu kurumda bir kişinin çok farklı şeyler yapması öfke uyandırır”,
“Bu kurumda yenilik için ayrılmış yeterli kaynak vardır” ve “Bu kurumda yaratıcı fikir
geliştirmek için yeterli zaman vardır” şeklindedir. Ölçekteki ifadeler “5-Kesinlikle
Katılıyorum, 4-Katılıyorum, 3-Kararsızım, 2-Katılmıyorum, 1-Kesinlikle Katılmıyorum”
skalası kullanılarak 5'li Likert ölçeğine göre ölçülmüştür. Ölçeğin yeniliği engelleme alt
boyutu ters sorulardan oluşmaktadır.
4.2. Pozitif ve Negatif Duygu Durum Ölçeği
Watson, Clark ve Tellegen (1988) tarafından geliştirilen ölçeğin, Gençöz (2000) tarafından
Türkçe’ye uyarlanmış hali esas alınmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek, 10’u pozitif, 10’u
negatif duygu ölçümünde kullanılan 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte belirtilen pozitif
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duygu durumları; ilgili, heyecanlı, güçlü, hevesli, gururlu, uyanık, yaratıcı, kararlı, dikkatli
ve aktif olarak tanımlanırken; negatif duygu durumları mutsuz, sıkıntılı, suçlu, ürkmüş,
düşmanca, asabi, tedirgin, korkmuş, utanmış ve sinirli ifadeleri ile tanımlanmıştır.
Ölçekteki ifadeler “5-Çok fazla, 4-Oldukça, 3-Ortalama, 2-Biraz ve 1-Çok az veya Hiç”
skalası kullanılarak 5'li Likert ölçeğine göre ölçülmüştür
5. Bulgular
5.1. Demografik Özellikler
Araştırma kapsamında toplanan demografik özellikler; cinsiyet, medeni durum, toplam
çalışma süresi, katılımcıların yaşı ve eğitim durumları olarak belirlenmiştir. Katılımcıların
yaş ortalamaları 25-34 aralığında (m=2,3; ss=0,87), toplam çalışma süresi ortalamaları 0-5
yıl (m=2,3; ss: 1,34) ve eğitim durumları ortalama olarak lisans seviyesindedir (m=3,31,
ss=0,73). Araştırmaya katılan çalışanların demografik durumlarının özeti Tablo 1'de
verilmiştir. Katılımcıların % 65,9’u (N=137) erkek olup, % 34,1’i (N=71) kadındır. Aynı
şekilde, çalışmaya katılanların (% 50,5’i (N=105) evli ve % 49,5’i (N=103) bekar
çalışanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların % 39,4’ü 0-5 yıl, % 19,2’si 6-10 yıl, %19,2’si
11-15 yıl, % 13,5’i 16-20 yıl ve % 8,7’si 20 yıl ve üzeri iş deneyimine sahiptir. Çalışmaya
katılanların % 1,9’u lise mezunu, % 3,8’, ön lisans mezunu, % 61,1’i lisans mezunu, %
27,4’ü yüksek lisans mezunu ve % 5,8’i doktora mezunudur. Katılımcıların % 16,3’ü 1824 yaş aralığında, % 45,2’si 25-34 yaş aralığında, % 28,8’i 35-44 yaş aralığında, % 9,1’i
45-54 yaş aralığında ve % 0,5’i 55 yaş ve üzerindedir.

Tablo 1. Demografik Özellikler
Faktör
Erkek
Cinsiyet Kadın
Medeni Evli
Durum
Bekar
18-24
25-34
35-44
45-54
55 ve
Yaş
üstü

Frekans
137
71
105
103
34
94
60
19
1

Yüzde
Faktör
65,9
0-5 Yıl
34,1
6-10 Yıl
50,5
11-15 Yıl
49,5 Toplam Çalışma 16-20 Yıl
16,3
Süresi
20 Yıl Üzeri
45,2
Lise
28,8
Ön Lisans
9,1
Lisans
0,5
Eğitim Durumu

Y.Lisans
Doktora

Frekans Yüzde
82
39,4
40
19,2
40
19,2
28
13,5
18
8,7
4
1,9
8
3,8
127
61,1
57
12

27,4
5,8

5.2. Ölçeklerin Güvenilirliği ve Geçerliliği
Ölçeklerin güvenilirliğini tespit etmek için her iki ölçeğin Cronbach Alpha katsayılarına
bakılmıştır. Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda toplam 14 maddeden oluşan yenilik
iklimi ölçeğine ait Cronbach Alpha değerinin 0,89; 10 maddeden oluşan pozitif duygu
durumu ölçeğine ait Cronbach Alpha değerinin 0,87 ve 10 maddeden oluşan negatif duygu
durumu ölçeğine ait Cronbach Alpha değerinin 0,73 olduğu tespit edilmiştir. Yenilik iklimi
ölçeğinin yeniliği destekleme alt boyutuna ait Cronbach Alpha değeri 0,90, yeniliği
engelleme alt boyutuna ait Cronbach Alpha değeri 0,85 ve kaynak sağlama alt boyutuna ait
Cronbach Alpha değeri 0,89 olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar incelendiğinde tüm ölçeklerin
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ve ilgili alt boyutlarının güvenilirlik değerleri >0,70 olduğundan, ölçeklerin güvenilirlik
değerlerinin araştırma için uygun olduğu görülmüştür.
Ölçeklerin geçerliliğini sınamak için, yenilik iklimi ölçeği ile pozitif ve negatif duygu
durumu ölçeklerine doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonuçları
RMSA, CFI, GFI ve RMR değerleri ile değerlendirilmiştir. Yenilik iklimi ölçeğinin
doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Yenilik İklimi Ölçeği için DFA Sonuçları
Δχ²

Δχ²/sd

RMSEA

CFI

GFI

RMR

Birinci Düzey Tek Faktörlü

672,342

8,732

0,193

0,649

0,603

0,1688

İlişkisiz

338,253

4,393

0,128

0,846

0,832

0,2448

Birinci Düzey Çok Faktörlü

176,738

2,288

0,08

0,892

0,939

0,0602

İkinci Düzey Çok Faktörlü

216,464

2,848

0,094

0,917

0,870

0,1218

Model

R M S E A = R o ot M e a n S q u ar e E r r or of A p p r ox i ma t i o n; G F I = G o o d n e s s of F i t I n de x ,
C F I = C o mp a r at i v e F i t I n d e x ; R M R = R oo t M e a n S q u a r e R e s i d u al . ( p < . 0 0 1 ) .

DFA sonuçlarına göre, yenilik iklimi ölçeği en iyi uyumu birinci düzey çok faktörlü yapıda
(Δχ²/sd=2,288; RMSEA=0,08; CFI=0,892; GFI=0,939; RMR=0,0602) göstermiştir.
Bahsedilen modeldeki değerler incelendiğinde, bu modele ilişkin uyum iyiliği değerlerinin
uygun olduğu görülmektedir. Δχ²/sd= 2,288 (≤ 3 mükemmel uyum), RMSA=0,008 (0,060,08 arası kabul edilebilir uyum), CFI=0,892(0,89-0,85 arası kabul edilebilir uyum),
GFI=0,939 (≥ 0,90 mükemmel uyum), RMR=0,06 (0,06-0,10 arası kabul edilebilir uyum).
Bu nedenlerle birinci düzey çok faktörlü modelin uyum iyiliği açısından araştırma için
daha uygun olduğu düşünülmüştür. Bahsedilen ilişkili çok faktörlü yapı için herhangi bir
modifikasyona gerek görülmemiştir.
Tablo 3’de pozitif duygu durum ölçeğine ilişkin DFA sonuçları görülmektedir.

Tablo 3: Pozitif Duygu Durum Ölçeği DFA Sonuçları
Model (Pozitif Duygu D.)

Δχ²

Δχ²/sd

RMSEA

CFI

GFI

RMR

Birinci Düzey Tek Faktörlü

114.37

3,268

0,105

0,899

0,895

0,0602

Modifiye Edilmiş Model

68,239

2,068

0,072

0,955

0,941

0,0450

RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; GFI= Goodness of Fit Index,
CFI= Com parative Fit Index; RMR= Root Mean Square Residual. (p < .001).

Pozitif duygu durumu ölçeği birinci düzey çok faktörlü yapıda, modifikasyon indiste
yapılan (e6-e10 ve e1-e5 kovaryans) iyileştirmeleriyle birlikte en iyi uyumu göstermiştir.
Uyum iyiliği değerleri incelendiğinde Δχ²/sd= 2,068 (≤ 3 mükemmel uyum), RMSA=0,072
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(0,06-0,08 arası kabul edilebilir uyum), CFI=0,955 (≥ 0,90 mükemmel uyum), GFI=0,941
(≥ 0,90 mükemmel uyum), RMR=0,0450 (≤ 0,05 mükemmel uyum) sonuçlarının uygun
olduğuna karar verilmiştir.
Tablo 4’de negatif duygu durum ölçeğine ilişkin DFA sonuçları görülmektedir.

Tablo 4: Negatif Duygu Durum Ölçeği DFA Sonuçları
Model (Negatif Duygu D.)

Δχ²

Δχ²/sd

RMSEA

CFI

GFI

RMR

Birinci Düzey Tek Faktörlü

175,10

5,003

0,139

0,755

0,848

0,0870

Modifiye Edilmiş Model

72,324

2,260

0,078

0,930

0,930

0,0606

R M S E A = R o o t M e a n S q u a r e E r r o r o f A p p r o x i m a t i on ; G F I = G o o d n e s s o f F i t I n d e x ,
CFI= Comparative Fit Index; RMR= Root Mean Square Residual. (p < .001).

Negatif duygu durumu ölçeği birinci düzey çok faktörlü yapıda, modifikasyon indiste
yapılan (e6-e10, e8-e9 ve e2-e6 kovaryans) iyileştirmeleriyle en iyi uyumu göstermiştir.
Uyum iyiliği değerleri incelendiğinde Δχ²/sd= 2,260 (≤ 3 mükemmel uyum), RMSA=0,078
(0,06-0,08 arası kabul edilebilir uyum), CFI=0,930 (≥ 0,90 mükemmel uyum), GFI=0,930
(≥ 0,90 mükemmel uyum), RMR=0,0606 (0,06-0,08 arası kabul edilebilir uyum)
sonuçlarının uygun olduğuna karar verilmiştir.
5.3. Korelasyon Analizi
Yenilik iklimi, yenilik iklimi alt boyutları, pozitif duygu durumu ve negatif duygu durumu
değişkenleri arasındaki ilişkilerin yön ve şiddetlerinin belirlenmesine yönelik olarak
korelasyon analizleri yapılmış ve sonuçlar Tablo 5'de özetlenmiştir.
Tablo 5: Değişkenler Arası İlişkiler
Değişkenler

M

SD

1

1.Yİ_Yeniliği Destekleme 3,30 0,89

1

2

3

4

2.Yİ_Yeniliği Engelleme

3,53 0,80 ,307**

1

3.Yİ_Kaynak Sağlama

2,87 1,00 ,705**

,214*

4.Yenilik İklimi (Yİ)

3,31 0,68 ,849**

,717** ,756**

5.Pozitif Duygu Durumu

3.50 0,68 ,435**

,216** ,363** ,429**

5

6

1
1
1

6.Negatif Duygu Durumu 1,78 0,63 -,328** -,368** -,249** -,419** ,287**

1

N=208; M=ortalama; SD=standart sapma; * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01

Tablo 5’de görüldüğü gibi, yenilik iklimi ortalaması 5'li likert ölçeğine göre ortalamanın
üzerindedir (ort.=3,31). Yenilik ikliminin yeniliği destekleme boyutu (ort.=3,30) ve
yeniliği engelleme boyutu da (ort.=3.53) ortalamanın üzerindeyken, kaynak sağlama
boyutu (ort.=2,87) ortalamanın biraz altındadır. Bu sonuç, Teknokentler bünyesinde görev
yapan Ar-Ge çalışanlarının yenilik iklimi algılarının genel olarak ortalama düzeye yakın

320

bir seviyede olduğunu göstermektedir. Yenilik ikliminin alt boyut ortalamaları
incelendiğinde; çalışanların yeniliğin önündeki engellerin azlığına yönelik algılarının diğer
boyutlara göre daha yüksek olduğunu görülmektedir. Bununla birlikte yenilik için sağlanan
kaynaklar konusundaki algıları, diğer boyutlara göre daha düşüktür. Çalışanların pozitif
duygu durumu ortalaması ise 5'li likert ölçeğine göre ortalamanın üzerinde bir değere
sahiptir (ort.=3,50). Negatif duygu durumu ortalamaları ise oldukça düşüktür (ort. =1.78).
Elde edilen bu bulgular, örneklemdeki çalışanların ortalama seviyede yenilik iklimi
algısına sahip olduklarını, yüksek pozitif duygular ve düşük negatif duygular hissettiklerini
göstermektedir. Çalışanlar, görev yaptıkları örgütte yeniliğin zaman zaman
desteklendiğini, yeniliğin önündeki engellerin az olmasına rağmen, yenilik için yeterli
kaynakların çok fazla sağlanamadığı ifade etmektedir.
Elde edilen bulgular, bireylerin yenilik iklimi algıları ile pozitif duygu durumu düzeyleri
(r=0,429, p>0,01) arasında orta seviyede pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Örneklem kapsamındaki bireylerin yenilik iklimi algıları arttıkça pozitif
duygu durumları da artmaktadır. Aynı zamanda bireylerin yenilik iklimi algıları ile negatif
duygu durumu düzeyleri (r= - 0,419, p>0,01) arasında orta seviyede negatif ve anlamlı bir
ilişki vardır. Bu durum örneklemdeki bireylerin yenilik iklimi algılarının artmasıyla negatif
duygu durumlarının azaldığını göstermektedir.
Yeniliği destekleme alt boyutu pozitif duygu durumu ile orta seviyede (r=0.435, p>0,01)
pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Bununla birlikte bu boyut, negatif duygu durumuyla
orta düzeyde (r= - 0.328, p>0,01) negatif ve anlamlı bir ilişki içindedir. Örneklem
kapsamındaki bireylerin yeniliğin desteklenmesine yönelik algısı arttıkça pozitif duygu
durumları da artmakta, negatif duygu durumları azalmaktadır.
Yeniliği engelleme alt boyutu pozitif duygu durumu ile düşük seviyede (r=0,216, p>0,01)
pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Bununla birlikte bu boyut, negatif duygu durumuyla
orta düzeyde (r= - 0.368, p>0,01) negatif ve anlamlı bir ilişki içindedir. Örneklem
kapsamındaki bireylerin yeniliğin önündeki engellerin azalmasına yönelik algısı arttıkça
pozitif duygu durumları da artmakta, negatif duygu durumları azalmaktadır.
Yeniliğe kaynak sağlama alt boyutu pozitif duygu durumu ile (r=0.363, p>0,01) orta
seviyede pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Bununla birlikte bu boyut, negatif duygu
durumuyla orta düzeyde (r= - 0249, p>0,01) negatif ve anlamlı bir ilişki içindedir.
Örneklem kapsamındaki bireylerin yenilik için kaynak sağlanmasına yönelik algısı arttıkça
pozitif duygu durumları da artmakta, negatif duygu durumları azalmaktadır.
5.4. Yapısal Eşitlik Modeli
Araştırma hipotezlerinin sınanması için yapısal eşitlik modellemesi (YEM) analizi
yapılmıştır. Bu amaçla, yenilik ikliminin alt boyutları ile pozitif ve negatif duygu
durumları arasındaki yapısal ilişkiye yönelik YEM analizleri gerçekleştirilmiştir.
Teknokent topluluklarında görev yapan Ar-Ge çalışanlarının yenilik iklimi algılarının
pozitif ve negatif duygu durumlarına etkilerini ortaya koymak için YEM yaklaşımıyla
kurulan yapısal regresyon modeli Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2:YEM Yöntemi ile Kurulan Yapısal Regresyon Modeli

(YENDES: Yeniliği Destekleme, YENENG: Yeniliği Engelleme, KAYSAG: Kaynak Sağlama,
POZ: Pozitif Duygu Durumu, NEG: Negatif Duygu Durumu)

Şekil 2’de verilen yapısal eşitlik modeline göre elde edilen uyum iyiliği değerleri Tablo
6’da verilmiştir.
Tablo 6: Yapısal Regresyon Modeli Sonuçları
Model
Yapısal Regresyon Modeli

Δχ²
898,097

Δχ²/sd
1,751

RMSEA
0,060

CFI
0,885

GFI
0,790

RMR
0,0794

Modifiye Edilmiş Model

726,585

1,468

0,048

0,931

0,850

0,0787

Tablo 6’daki modifiye edilmiş modele göre sağlanan uyum iyiliği değerleri incelendiğinde
Δχ²/sd= 1,468 (≤ 3 mükemmel uyum), RMSA=0,048 (≤ 0,05 mükemmel uyum),
CFI=0,931 (≥ 0,90 mükemmel uyum), GFI=0,850 (0,89-0,85 arası kabul edilebilir uyum),
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RMR=0,0787 (0,06-0,10 arası kabul edilebilir uyum) sonuçlarının uygun olduğu
görülmüştür.
6. Sonuç ve Tartışma
Korelasyon analizi sonuçlarına göre; yenilik iklimi ile pozitif duygu durumları arasında
orta seviyede pozitif yönde (r= 0,429**, p<0,01); yenilik iklimi ile negatif duygu
durumları arasında ise orta seviyede negatif yönde (r= -0,419**, p<0,01) anlamlı ilişkiler
olduğu görülmüştür. Yapısal regresyon analizi sonuçlarına göre, yeniliğin
desteklenmesinin pozitif duygu durumlarına anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu (β=
0,37, p<0,001) görülmüştür. Aynı zamanda yeniliğin desteklenmesinin negatif duygu
durumlarına anlamlı ve negatif yönde bir etkisi olduğu β= - 0,32, p<0,05 (p=0,006)
görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre; bir örgütte yeniliğin desteklenmesinin çalışanın
pozitif duygularını olumlu yönde etkilediğine dair hipotez (H1.a) kabul edilmiştir. Aynı
şekilde, bir örgütte yeniliğin desteklenmesinin çalışanın negatif duygularını olumsuz yönde
etkilediğine dair hipotez de (H2.a) kabul edilmiştir.
Araştırmanın sonuçları, örgütlerde yeniliğin engellenmesinin (veya yeniliğin önündeki
engellerin az olmasının) pozitif duygu durumlarına anlamlı bir etkisinin olmadığını (β=
0,06, p>0,05, p=0,33) göstermiştir. Bununla birlikte, yeniliğin engellenmesinin negatif
duygu durumları üzerinde negatif ve anlamlı etkisi β= - 0,3, p<0,001 olduğu görülmüştür.
Bu analiz sonucuna dayanarak, bir örgütte yeniliğin engellenmesinin çalışanın pozitif
duygularını olumsuz yönde etkilemesine yönelik hipotez ( H1.b) reddedilmiştir. Bununla
birlikte, bir örgütte yeniliğin engellenmesinin çalışanın negatif duygularını olumlu yönde
etkilediğine dair hipotez (H2.b) kabul edilmiştir.
Örgütlerde yenilik için kaynak sağlanmasının pozitif duygu durumlarına (β= - 0,15,
p>0,05, p=0,833) ve negatif duygu durumlarına (β= - 0,113, p>0,05, p=0,183) anlamlı
etkilerinin olmadığı görülmüştür. Bu analiz sonuçlarına dayanılarak, bir örgütte yenilik için
kaynak sağlanması çalışanın pozitif duygularını olumlu yönde etkileyebileceğine dair
hipotez (H1.c) reddedilmiştir. Aynı şekilde, bir örgütte yenilik için kaynak sağlanması
çalışanın negatif duygularını olumsuz yönde etkilediğine yönelik hipotez de (H2.c)
reddedilmiştir.
Teknokent toplulukları bünyesinde yer alan bilişim firmalarında görevli Ar-Ge çalışanları
kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmadan elde edilen bulgular, çalışanların yenilik iklimi
algıları ile pozitif ve duygu durumları arasında anlamlı ilişkilerin bulunduğunu
göstermektedir. Örneklem kapsamındaki bireylerin yenilik iklimi algıları arttıkça pozitif
duygu durumları artmakta, negatif duygu durumları azalmaktadır. Elde edilen bu sonuç;
Ar-Ge yöneticileri tarafından yaratılabilecek yenilikçi iklimin, çalışanların pozitif duygu
durumlarına olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Yenilikçi bir iklimin yaratılması,
Ar-Ge çalışanlarının işinde daha mutlu, daha ilgili, daha hevesli, daha güçlü ve daha
yaratıcı bireyler olmalarına katkı sağlayabilir. Çalışmadan elde edilen diğer bir sonuç,
yöneticiler tarafından yaratılabilecek yenilik ikliminin, çalışanların negatif duygu
durumlarını azaltabileceğini göstermesidir. Bu bulgu da, yenilik ikliminin bireyin iş
yerinde yaşadığı negatif duygulanımlara bağlı olarak daha mutsuz, sıkıntılı, sinirli ve
tedirgin bireyler haline dönüşmesini engelleyebileceğini ortaya koymaktadır.
Ar-Ge örgütlerinin yaratıcılık ve yenilikçiliğin ön plana çıktığı örgütler olduğu dikkate
alındığında; bu tip örgütler bünyesinde sağlanacak yenilik ikliminin, ilham ve yaratıcılığa
yönelik pozitif duygu durumunu geliştirebileceği ve bu durumun Ar-Ge çalışanlarının daha
fazla yaratıcı ve yenilikçi davranışlar göstermesine neden olabileceği düşünülmektedir.
Araştırma bulguları, Ar-Ge çalışanlarının içinde bulundukları yenilik iklimi vasıtasıyla
daha fazla yaratıcı (ilhamlı) davranışlarda bulunma eğilimde olabileceklerini göstermiştir.
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Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer önemli sonuç; örgütlerde yeniliğin
desteklenmesinin pozitif duygu durumlarına pozitif yönde ve negatif duygu durumlarına
negatif yönde anlamlı bir etkilerinin tespit edilmiş olmasıdır. Bir örgütte yeniliğin
desteklenmesi, çalışanın pozitif duygularını arttırmakta, negatif duygularını ise
azaltmaktadır. Yöneticiler tarafından yenilikçi bir ortamın desteklenmesi, çalışanın pozitif
duygularını güçlendirmektedir. Yöneticiler, yenilikçi bir ortamı desteklediklerini
çalışanlarına açık bir şekilde göstermeli ve bu davranış biçimiyle çalışanın iş yerindeki
negatif durumlarını azaltacak önlemler almalıdır. Bu destek; pozitif psikolojiye yönelik
kurumsal eğitimlerin alınmasıyla sağlanabilir. Elde edilen bir başka sonuç ise, örneklem
kapsamındaki bireylerin yeniliğin önündeki engellerin azalmasına yönelik algılarının
artmasıyla pozitif duygu durumlarının da artması, bununla birlikte negatif duygu
durumlarının azalmasıdır. Araştırma bulguları, örgütlerde yeniliğin engellenmesinin (veya
yeniliğin önündeki engellerin az olmasının) pozitif duygu durumlarına anlamlı bir etkisinin
olmadığını göstermiştir. Bir örgütte yeniliğin engellenmesinin çalışanın pozitif duygularını
olumsuz yönde etkisi görülememiştir. Bununla birlikte, bir örgütte yeniliğin
engellenmesinin çalışanın negatif duygularını artırdığı gerçeği de görgül olarak ortaya
konulmuştur. Örgütlerde yenilik için kaynak sağlanmasının pozitif ve negatif duygu
durumlarına anlamlı etkileri görülememiştir. Bu durumun, Ar-Ge çalışanlarının yenilik için
sağlanan kaynakları yapılan işin doğal bir faaliyeti olarak hissetmelerinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Sonuç olarak; örgütün sahip olduğu yenilik iklimi, çalışanların yaratıcı
düşünme ve yenilikçi davranışlar gösterme potansiyellerini arttırmakta, böyle bir ortamda
görev yapan personelin pozitif duygu durumları artmakta ve negatif duygu durumları
azalmaktadır. Yapılan araştırma, Ar-Ge yapılan ortamlar için yenilik iklimine duyulan
ihtiyacı görgül bir şekilde ortaya koymuştur. Çalışmanın, Ar-Ge yapılan ortamlarda
yenilik iklimine verilen önemin arttırılması ve iş yerlerinde pozitif psikolojiye yönelik
ihtiyaçların ortaya konulması açısından işletme yöneticilerine, çalışanlara ve örgütsel
yazına katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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Algılama, Duyularımız ve Duyu Fiilleri Üzerine
Dr. Öğr. Üyesi Kıyal Kamchybekova Abdiraim

Özet
Günümüzde dil biliminin önemli konularından birini, insanların algılama etkinliğinin
bağlandığı zihinsel ve ruhsal süreçlerin söz varlıklarımızla bağlantılı olarak incelenmesi
oluşturmaktadır. Bu çalışmada dil sürecinin başlangıcı olan algılama ve bu süreçte yer alan
duyularımız kısaca ele alınacaktır. Ayrıca, çevremizi algılayıp duyularımızı ifade ederken
kullanılan dilsel simgeler olan duyu fiillerinden örnekler verilecektir.
Anahtar kelimeler: Algılama, duyular, görme, işitme, koku alma, tat alma, dokunma,
duyu fiilleri.
Abstract
Today one of the important subjects of linguistics is examining the mental processes,
which is inseparable with the activity of perception, in conjunction with the lexicon. In this
study perception, being an initial of the language processes, and the human senses that that
take part in these processes will be discussed in brief. Also, examples of the sense verbs
which are linguistic symbols, used while perceiving and expressing our feelings about the
environment will be presented.
Keywords: Perception, senses, verbs of sense like see, hear, smell, taste, and touch
1. Giriş
Algılama, değişik duyu organlarımızın sayesinde, dış dünyadan gelen uyarıların, bilgilerin
ve kendi bünyemizdeki hareket ve pozisyonun anlaşılmasıdır. Koptagel-İlal, Tıpsal
Psikoloji adlı çalışmasında algının duyu organlarının aracıyla edinilen nesneler ve olaylara
ait izlenimlerin tanınması olarak belirtmektedir (1991: 19). Başka bir deyişle, algı,
organizmanın o andaki yaşantısı sırasında edinilen duyusal bilginin beyin tarafından
örgütlenip yorumlanması anlamına gelir (Clifford 1995: 55). “Sekuler ve Blake’e (1994)
göre, algılama biyolojik bir prosedürdür ve bu biyolojik sistemde beyin, duyuların
topladığı bilgileri kullanarak, dünyadaki olayların ve nesnelerin tanımlanmasını
sağlamaktadır” (İbarretxe 1999: 131).
Algılama sürecinin esas katılımcılarını algılayan insan ve algılanan dünya olarak
belirleyebiliriz. Algılanan dünya ile alıcının arasındaki bağlantı ise duyu organlarımızın
yardımıyla gerçekleşmektedir. Duyu, Türkçe Sözlüğe göre (2005: 532), “insanların dış
dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama
yeteneğidir”. Bu duyu organlarımızca örgütlü bir şekilde algılanan dış dünya ve
bünyemizdeki hareketlilik duyu fiillerince ifade edilmektedir.
Disiplinler arası bir konu olan algılama ve duyu fiilleri, dilbilimciler tarafından son
dönemlerde ilgi duyulmaya başlamasına rağmen, henüz bütün yönleriyle incelenmemiş
konulardan biridir. Bu konular günümüze denk dil biliminden daha çok felsefe, zihin
felsefesi, psikoloji, nöropsikoloji, tıpsal psikoloji gibi bilim dallarının inceleme alanı içinde
yer almıştır.
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1. Algılama ve Diğer Mental Süreçler
Algılama, sesleri tanımlama, çağrışım bağlantılar, sözcük ağlarının etkinleştirilmesi,
sözdizimsel (ses, kelime, tümce, cümle vs) işlevler, sözcük ve dilbilgileri belleğe
kaydetmek, çıktı işlevleri vs. gibi dilsel etkenler beyindeki dil merkezinde
gerçekleşmektedir. Bu zihinsel sürecin aşamaları hakkında farklı yaklaşımlar vardır.
Yaylagül (2005) çalışmasında algı, tanıma, anımsama, anlama, ileri idrak ve değerlendirme
olarak belirlenen Booth ve Hall’in yaklaşımlarını şu şekilde vermiştir: “Birinci algı
aşamasında, konuşmacı algı işini bildirir. İkinci aşama olan tanıma aşamasında, konuşmacı
bazı kişi veya kavramları tanır. Üçüncü aşama olan anımsama aşamasında, konuşmacı
anımsadığı olgulara dayalı bilgiden söz eder. Dördüncü aşama olan anlama aşamasında,
konuşmacı kavramsal çatı veya mantıklı düşünme veya muhakemeden söz eder. Beşinci
aşama olan ileri idrak aşamasında, konuşmacı mental işlerin farkında olduğunu tartışmaya
odaklanır. Altıncı aşama olan değerlendirme aşamasında, konuşmacı durumların
gerçekliğiyle ilgili davranış ve inançlardan söz eder” (Yaylagül 2005: 22). Günay’a göre,
“zinin fonksiyonları olarak, düşünme, planlama, kavrama, algılama, hissetme vb yetiler
var” (Günay 2002: 29).
İnsanoğlunun beyninde gerçekleşen zihinsel süreç oldukça karmaşık ve oldukça geniş bir
inceleme alanıdır. Dolayısıyla oldukça farklı sınıflandırmalara da açıktır. Ancak bizim
benimsediğimiz aşamalar üç esas aşamadan oluşmaktadır.
Dilin mental süreçlerinin ilk aşaması, algılama sürecidir. Algılama eyleminin görevi,
çeşitli duyulardan gelen bilgileri beyindeki dil merkezlerine ulaştırmaktır. Dolayısıyla dil
süreçlerinin işlevi algılamaktan başlamaktadır. Hatta her türlü insan faaliyetinin merkezine
giden yol algılamaktan geçmektedir. Algılama ise yukarıda da değindiğimiz gibi duyu
organlarımızın yardımıyla gerçekleşmektedir. Viberg’e göre, insanın temel duyu işlevleri,
nesneler ile olayları ve onların uzam ve zamanla ilgili düzenlerinin tanınması,
özdeşleştirilmesi ve dış dünyanın bilişsel şeklinin ve modelinin oluşturulması için verilerin
sağlanmasından ibarettir (Viberg 2001: 1294).
Dilin mental sürecin ikinci aşaması, algıların anlamlandırılması ve yorumlanmasıdır. Yani
çeşitli duygulardan gelen bilgiler işleme alınır. Bu aşamada beyinde kodlanmış bilgilerle,
dışarıdan gelen bilgilerin bağlantıları kurulur, anlamlama süreci gerçekleşir. Bu süreçten
sonra, tepki veya kendini ifade etme süreci başlar. Bu mental sürecin üçüncü ve son
aşamadır. Yani dilsel etkinliğin bu aşamasında algılanan bir durum karşısındaki kişinin
verdiği tutum sergilenecektir.
Duyuları doğrudan ve dolaylı olarak da algılamamız mümkündür. Doğrudan algılamada
kendi duyularımızla algılama söz konusu ise, dolaylı algılamada başkalarından
öğrendiklerimiz söz konusudur. Algılamada esas katılımcı olan algılayıcının (yani insanın)
rolü de önemlidir. Genel itibarıyla tüm insanlarda doğuştan algılama yeteneği vardır.
“Doğuşta oluşmuş ve oldukça gelişmiş olan duyumuz, işitme duyusudur” (Clifford 1995:
54). Diğer duyuların doğuşta duyusal gelişmişliği sırasıyla bu şekilde ilerler: Dokunma
duyuları, koku alma, tat alma ve görme duyularıdır.
Algılamada doğal etkenlerle birlikte, yapısal ve edinilmiş etkenler de önemlidir. İnsanoğlu
geçmiş yaşantısına, kişisel deneyimlerine ve duygusal kişiliğine bağlı olarak algılamada
bireysel farklılıklar gösterebilir. Dolayısıyla aynı uyarıcının değişik kişiler tarafından az
çok farklılıklarla algılanması söz konusudur. Uyarıcının da belli bir nitelikte olması şarttır.
Niteliksiz bir uyarıcı algılayıcıya pek fazla etki göstermez. Aynı zamanda algılayıcının da
biyolojik olarak belli niteliklere sahip olması lazımdır. İnsanoğlu beynine daha önceden
kodlanmış veya yerleşmiş bilgiler doğrultusunda algılama yapar, dolaysıyla sosyal ve
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kültürel farklılıklara göre de farklılık sergileyebilir. Algılama bireylerin eğitim düzeylerine
göre de değişim gösterebilmektedir.
2. Duyu Türleri ve Fizyolojisi
Genel dil bilimi çalışmalarında çevremizi tanımlarken genellikle geleneksel beş duyudan
söz edilmektedir. Bunlar görme duyusu, işitme duyusu, koku alma duyusu, tat alma duyusu
ve dokunma duyusudur. Psikolojide bu sınıflandırma dil bilimine göre kısmen farklıdır.
Görme ve işitme duyuları ayrı ayrı duyulardır, ancak dokunma duyusu, bastırma, vücut
sıcaklığı, ağrı duyularıyla birlikte, deri duyuları başlığı altında, tat alma ve koku alma
duyusu da kimyasal duyular başlığı altında incelenmektedir. Ayrıca psikolojide
bilinçaltında işlenen, vücudun veya herhangi bir organın hareketliliğinden haber veren
durum veya beden duyularından da söz edilir (Bkz. Koptagel-İlal 1991; Shiffman 1994).
Psikolojik araştırmalarda geleneksel beş duyunun dışında, beş duyunun daha olduğu
belirtilmektedir. Dokunma, sıcak, soğuk ve ağrı için dört ayrı duyusal kanal tespit
edilmiştir. Bu da deri duyusunun dört ayrı duyudan oluştuğunu göstermektedir. Bunlara ek
olarak, kinestetik ve vestibüler duyuları vardır. Kinestetik duyu organları kaslarda,
kirişlerde, eklemlerde bulunur ve kol ve bacakların pozisyonu ile kasların gerilimlerine
ilişkin bilgiler vermektedir.. Vestibüler duyusu ise, dengenin sürdürülmesindeki ana duyu
olup, başın hareketi ve pozisyonu hakkında bilgi vermektedir (Clifford 1995: 244)
Duyuların algılama işleyişi birbirinden oldukça farklı olmasına rağmen, bazı ortak
mekanizmalara sahiptir. “Organizmalarda alıcı (reseptör) organ, etkin (effektör) organ ve
iletici (transmitter) organ olmak üzere birbirinden ayrı 3 sistem bulunmaktadır. Uyaranlar
alıcı organı harekete geçirir. Organizmanın dışında ya da dışından gelen bu uyaranlar alıcı
organda yerel ve geri dönüşebilir bir uyartı hali meydana getirirler. Bu değişiklikten iletici
organ harekete geçerek uyartıyı etkin organa iletir” (Koptagel-İlal 1991: 19).
Her duyudaki önemli öğe, bir grup alıcı hücrelerdir. Duyu organları bu hücrelerin
yardımıyla beyne bilgi iletilmesini sağlarlar. Biyolojik olarak ele aldığımızda her bir
duyunun kendine özgü bağlantıları ve hücreleri, ayrıca alıcısı ve uyarıcısı vardır.
2.1. Görme Duyusu
Görme duyusu, insanların dış dünyanın uyaranlarını ve hareketliliğini göz yardımıyla
algılama yeteneğidir. Görme duyusu, insanoğlunun dünyayı algılamasında en büyük
ağırlığı taşıyan ve en önemli duyudur.
Görme duyusunun asıl alıcı organı gözlerdir. Görme duyusunun meydana gelebilmesi için
şu şartların oluşması lazımdır: “Önce alıcı organ olarak gözün bulunması ve kendisine
gelen uyarıları alabilecek sağlamlıkta olması gereklidir” (Koptagel-İlal 1991: 20). İkincisi
az veya bol miktarda ışığın bulunması lazımdır. Gözler ışığı görmek için stimule edilmiştir.
Dolayısıyla görme duyusunun uyarıcısı ışıktır. Göze gelen ışık nöronlarda bir uyarıya yol
açar, uyarı da milyonlarca hücrenin üzerinden görme sinirine iletilir. Görme sinirinin
işlevi, beyin bölgesinde son bulur. Cliffort’a göre, bir bireyin ayrıntıları
algılayabilmesindeki duyarlılığa görsel keskinlik denir. Görsel keskinlik temelde göz
merceğinin odaklaşmayı ne denli iyi yaptığına bağlıdır. Göz genel olarak bir fotoğraf
makinesi gibi çalışır (Clifford 1999: 252).
2.2. İşitme Duyusu
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Görme duyusundan sonraki en büyük ve en önemli ağırlığı taşıyan duyu işitme duyusudur.
İşitme duyusu, ses dalgalarıyla gelen dış dünya uyartılarını algılama yeteneğidir. İşitme
duyusunun alıcı organı kulaktır. İşitme duyusunun uyarıcısı ise ses dalgalarıdır. Bu ses
dalgaları birbirini takip eden hava basınçları şeklinde havada ilerler. Basıncın şiddetine
göre, sesin yükseklik veya alçaklık seviyesi belirlenir. Ayrıca yükseklik işitsel yolda
ilerleyen sinir akımı sayısı ile de ilişkilidir. Dıştan gelen hava dalgaları belirli şekilde
titreşerek işitsel dalgaları ortaya çıkarır. Bu dalgalar “kulak zarı, kulak kemikcikleri,
endolenf v.d. yoluyla hücrelere gelirler” (Koptagel-İlal 1991: 21). Hücreler de işitme siniri
yoluyla beyine iletirler. Fizyologların araştırmalarına göre, insanlar tarafından işitilen
frekansların aralığı yaklaşık 20 ile 20.000 Hz arasındadır. İnsanın en duyarlı olduğu bölge
ise yaklaşık 1000 ile 4000 Hz arasındadır. Dolayısıyla en iyi işitme bu frekanslar
arasındadır (Clifford 1999: 257).
2.3. Koku Alma Duyusu
Koku alma duyusu, nesnelerden yayılan kimyasal maddeleri koku alıcı organlarla algılayan
duyu türüdür. Bir şeyin kokusun duymak için, nesneyi buruna yaklaştırırız veya bir yerin
havasını burunla içimize çekeriz. Dolayısıyla koku duyusunun alıcı organı burundur,
uyarıcısı da buharlaşan cisimlerdir. Koku alma duyusu daha çok değişik maddelerin
kokularının alıcı organa ulaşmasıyla meydana gelir. Koku duyusu burun tavanındaki koku
sinir hücreleri tarafından alınarak, beyine iletilen alıcı sistemlerinden biridir. Clifford’a
göre, “duyumlar içinde en esrarlı olanı kokudur. Mükemmel bir duyarlılık gösterir, bazen
birkaç gaz molekülü bile uyarma için yeterlidir” (Clifford 1995: 259).
2.4. Tat Alma Duyusu
İnsan hayatında önemli duyuların biri olan tat alma duyusu, ağza sokulan ve eriyen
maddelerin özelliklerini algılama yeteneğidir. Ağız ve dil tat alma duyusunun temel
alıcılarıdır. Dolayısıyla maddelerin veya cisimlerin ağza atılması/sokulması veya dilin
dokundurulmasıyla algılanan bir duyudur. Uyarıcısı da genellikle eriyen cisimlerdir. Tad
duyusu dil ve ağız yüzeyinde yerleşen hücreler ya da özel ağız sıvıları sayesinde
algılanarak, sinir akımının yardımıyla beyine iletilir. Clifford’a göre, “insanlarda, tatlı, ekşi
ve tuzlu olmak üzere dört birincil tat niteliği vardır. Genellikle tuzlar, tuzlu duyumu için
temel uyarıcıdır. Sitrik asit gibi asitler, ekşi duyumunda temeldir. Değişik şekerler tatlı
duyumunu verir. Acının da en güçlü uyarıcısı kinindir” (Clifford 1995: 259).
3.5. Dokunma Duyusu
Tüm deri duyularını dokunma duyusu başlığı altında incelemek mümkündür. Bu duyular
psikolojide her ne kadar farklı duyular olarak ele alınsa da, hem işleyişi, hem gelişim
mekanizması açısından ortak özelliklere sahiptir. Bütün deri duyularının alıcıları olarak
sinir uçları çalışmaktadırlar. Uyarıcıları da belirli mekanik maddelerdir.
Dokunma duyusunun ilk akla gelen alıcı organı elimiz ve parmak uçlarıdır. Ancak
yukarıda değindiğimiz diğer duyulara göre, dokunma duyusu oldukça karmaşık bir sisteme
sahiptir. Dokunmada tüm vücudumuzun değişik bölgelerinde değişik seviyelerde dağılan
deri dokularından söz etmek mümkündür. Basınç, ısı, ağrı hücrelerini de kapsam alanına
almaktadır. Dolayısıyla tüm deri yüzeyindeki serbest sinir uçları dokunma duyusunun
alıcılarından olabilmektedir. Hatta derinin derin bölgelerinde (kaslarda) bulunan alıcılar da
uyarıcının niteliğine göre, dokuma duyusuna hizmet etmektedirler. Basınç duyumu, değişik
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seviyelerdeki basıncın deriye müdahelesiyle ortaya çıkmaktadır. Isı duyumu, deri ısısının
normal değerinin altına düşmesi veya normal ısı değerinin üstüne çıkmasıyla uyarılır. Deri
ısısının normal değeri 32-33⁰C derecedir (Clifford 1995: 261). Ağrı duyumu ise, deri
dokularımızın aşırı basınca, aşırı ısıya maruz kalması veya hasara uğramasıyla ortaya
çıkmaktadır. Genellikle dokunma duyularında birkaç duyu birlikte algılama
göstermektedir. Örneğin, sıcak suyun deriye dökülmesi, hem ısı duyumunu hem ağrı
duyumunu harekete geçirir. Dokunma duyularında uyarı yoğunluğuna göre, uyarılar sinir
hücrelerinin sayesinde anlamlandırılmak üzere beyin bölgesine ulaştırılır. Dokunma
duyusu vücut durum duyusuyla belli ölçüde örtüşmektedir ve sınırlarını da bazı
durumlarda özellikle ağrı duyumunda ayırt etmek de olanaksızdır. Yani bazı duyumların
her ikisi de birden uyarılmaktadır.
2.6. Vücut Durum Duyusu
Bu geleneksel beş duyunun dışında, psikolojide durum duyularından da söz edilmektedir.
Bunlar vücut pozisyon duyumunu uyaran kinestetik ve vestibüler duyularıdır. Kinestetik
duyunun alıcıları kas, kiriş ve eklemlerde bulunur ve vücut duruşu ile el ve ayakların
pozisyonunu bildirir. Yani kasın uzamasını, kirişlerdeki gerilimi, eklem pozisyonunu
bildiren alıcılardır. Vestibüler duyusu ise, iç kulakta bulunan özel sıvı sayesinde başın
hareketini bildiren duyudur. Bu duyu doğrudan doğruya bilgileri algılamaz, bilgiler diğer
vücut pozisyonu duyularından gelen duyumların yardımıyla algılanır (Clifford 1995: 262).
Bu duyuları dilbilimsel olarak değerlendirecek olursak, sadece vücut durum duyusu olarak
ele alabiliriz. Bu duyu türü diğer tüm duyulardan farklı olarak, algılayıcı olan insanın
bedeniyle sınırlıdır ve çevremizdeki dünya hakkında bilgiden daha çok, vücudumuzdaki
hareketlilik hakkında bilgi vermektedir. Yani vücudumuzdaki değişik enerji türlerine bağlı
olarak bünyedeki hareketliliğe duyarlılık göstermektedir. Bu nedenle de vücut durum
duyusunu ilgi çekici olarak nitelendirmekte ve ele almaktayız. Duyulan, görülen, tadılan
duyumlar kadar vücut pozisyon duyumu da önemlidir. Dış dünya hakkındaki bilgiler duyu
organlarımızca örgütlü bir şekilde algılanıp değerlendirilmeseydi,
dünya doğru
algılanmazdı. Aynı şekilde organizmadaki duyusal bilgiler de doğru yorumlanmasaydı,
belki dengeli yürümek, oturup kalmak bile mümkün olmazdı.
3. Duyu Fiilleri
Dilbiliminde algılama eylemlerinin işlevini genellikle duyu fiilleri üstlenmektedir. Yani
duyu fiilleri, isteğimize bağlı veya bağlı olmadan, çevremizde gerçekleşmekte olan
olayların veya çevremizdeki nesnelerin varlığının algılanmasını sağlayan eylemlerdir. Dil
bilimci Viberg’e göre, “duyu fiilleri bilgi kaynağı ve özel duyu türleri ile ilgili dilbilimsel
ifadelerin bazı sistemlerinin sınırlı bir bölümünü oluşturmaktadır. Duyu alanında yer alan
fiiller, diğer fiiller gibi anlambilimsel olarak alana özgü öğelerin bir grubuna göre veya
bütün eylemle ilgili anlambilimsel alanlar tarafından paylaşılan bağımsız öğelerin sayısına
göre açıklanabilir. Geleneksel duyu türlerinin temel alanı, dış dünya hakkındaki temel ve
doğrudan bilgi kaynağımızı oluşturan görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama gibi
beş türle ilgilidir” (Viberg 2001: 1295). Duyu fiillerinin bilişsel alanları içermek için
anlamlarını genişletme eğiliminde olduğunu da belirten Viberg, duyu fiillerinin en tipik
örnekleri olarak gör-, işit-, dokun-, tat al-, kokla- fiillerini vermiştir. İngiliz dil bilimcisi
Levin, duyu fiillerini algılama fiilleri olarak ele almış ve “algılama fiilleri olayların gerçek
algılanmasını betimler” diye tanımlamış ve örnek olarak da gör-, işit-, tat al-, incele-, göz
at-, bak-, kokla- hisset-, seslen- vs. gibi fiilleri sıralamıştır (Levin 1993: 185-187).
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Çoğu dillerde bütün duyu türleri ayrı ayrı fiillerle belirtilmekdir. Genel olarak duyuları ve
en tipik duyu fiillerini şu şekilde verebiliriz: görme duyusu gör-, işitme duyusu duy-, tat
alma duyusu tat-, koku alma duyusu kok-, dokunma duyusu dokunma-, birleşik duyular
hisset- gibi duyu fiilleriyle temsil edilmektedir. Bu duyu fiillerini duyu türlerine bağlı
olarak da sınıflandırmak mümkündür.
3.1. Görme duyu fiilleri
Dış dünya, ışığın dağılımına göre göz organının yardımıyla belli bir bakış yönü içinde
algılanır. Bu tür algılama sonucu gerçekleşen eylemler, görme duyu fiilleridir. Görme duyu
fiillerinin çekirdek fiili görmek fiilidir.
Merdivenin başındaki paravanın arkasında garip bir sahne gördüm (TS 781a).
Bakmak, görünmek, gözlemek, gözetlemek, göze ilişmek, seyretmek gibi fiilleri de bu fiil
grubunda değerlendirmek mümkündür.
Bu fiiller hakkında kapsamlı ve özel bir çalışma yoktur. Elde ettiğimiz bazı kaynaklarda
geçen görsel duyu fiilleri örnekleri şunlardır: gör-, bak- gözle-, seyret- (Erdem 2004); gör-,
bak-, seyret- (Kuliev 1998); see “görmek” look “bakmak” (İbarretxe 1999); see “görmek”,
look “bakmak” (Viberg 2001).
3.2. İşitme duyu fiilleri
Çevreden gelen sesler kulağımızdaki özel sinir hücrelerinin yardımıyla beyne iletilir. Bu
tür ses frekanslarıyla algılanan eylemler, işitsel duyu fiillerdir. İşitme duyu fiillerinin
çekirdek eylemi de işit- fiilidir.
Doktorun sesini işitince koştu, yanakları kırmızı, gözleri parlıyordu (TS
997a).
Duy-, dinle- gibi fiiller de işitme duyu fiillerinin birer
örneklerindendir.
3.3. Tat alma duyu fiilleri
Genellikle yenilen veya içilen maddelerin ağzımıza alınmasıyla dil ve ağız yüzeyindeki tat
duyumu hücreleri tarafından algılanan duyular, tat alma duyu eylemleriyle ifade
edilmektedir. Tat alma duyusunun çekirdek eylemi tatmak fiilidir.
O meşhür beyaz şaraplarını tattık (TS 1920a). Atıştırmak, beslenmek, içmek,
tadına bakmak, yemek, yutmak fiillerinin de bu grup altında değerlendirmek söz
konusudur.
3.4. Koku alma duyu fiilleri
Mükemmel bir duyarlılığa sahip olan burnun sayesinde algılanan duyumlar, koku duyu
fiillerince dile getirilmektedir.
Bu tür fiillerin çekirdek eylemi de kokmak fiilidir.
Her gelişimde üzeri yabancı lavantalar kokuyor (TS 1196a).
Koklamak, koku almak, kokuşmak, solumak gibi fiiller de koku duyularınca uyarılan ve
buharlaşan cisimleri algılayan fiillerdir.
3.5. Dokunma duyu fiilleri
Deride bulunan doku hücrelerinden veya vücudumuzdaki sinir uçlarından (gelen bilgileri)
algılanan bilgileri beyine ulaştıran duyu ile ilgili eylemleri dokunma fiilleri olarak
adlandırabiliriz. Deri dokularına basınç veya herhangi bir temas sonucu oluşan duyumların
çekirdek eylemini dokunmak fiili oluşturmaktadır. Örneğin:
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Bir elektrik zilinin düğmesine dokunduk (TS 553a).
Gıdıkla-, okşa-, öp- gibi vd. fiilleri şevkat içeren duyu fiilleri, it-, vur-, bastır-,
çarp- gibi fiilleri de şiddet içeren dokunma duyu fiilleri olarak değerlendirebiliriz.
3.6. Birleşik duyu fiilleri
Değişik fizyolojik sistemlerin bir arada çalışması sonucu algılanan duyuları ifade eden
eylemler birleşik duyu fiillerdir. Her ne kadar psikoloji bilimi vücut durum duyularının
ayrı ayrı alıcılarının olduğunu savunsalar da, sezgiye dayalı bir algılama söz konusu
olduğundan, vücut durum duyu fiillerini birleşik duyu fiiller grubunda değerlendirmek
mümkümdür. Birleşik duyu fiilleri grubuna örnek olarak sez-, hisset-, fark et- fiillerini
verebiliriz. Örneğin:
İkinci Dünya Savaşı’na doğru gittiğimizi en evvel sen sezmiştin (TS 1746a).
Birleşik duyu fiillerine de, içi ezil-, cızla-, yürek burk-, yüreği serinle-, canı boğazına gelgibi vücut durumunu betimleyen veya karıncalan-, titre- gibi bünyemizdeki fiziksel
hareketliliği aktaran fiilleri de verebiliriz. Örneğin:
Babamın küçük yalısını ziyaret ettiğim zaman… yabancılıktan yüreğim
burkulmuştu (TS 2208b).
Sonuç
Zihnî bir sürecin başlangıcı olan algılamanın ve duyularımızın oldukçe geniş ve ilgi çekici
konulardan olduğu ve felsefe ve psikoloji bilimleri için önemli olduğu kadar dilbilimi için
de önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmamızda disiplinler arası konu olan
algılamadan duyu fiillerinde kadar uzanan süreçi kısaca ele almaya çalıştık.
Çevreyi veya bünyemizdeki hareketliliği algılama ve tanımlama duyular aracılığıyla
gerçekleşmektedir. Ayrıca bu algı olayları gelişi güzel oluşmamakta, aksine oldukça
sistemli ve zihinsel bir disiplin içinde gelişmektedir. Her duyunun kendine özgü algılama
sistemi, alıcı ve uyarıcıları ve ayrıca çekirdek eylemleri vardır. Duyu türlerini ve duyu
sağlayıcılarını kısaca şu tablo ile gösterebiliriz:
Tablo 1. Duyu Türleri
DUYULAR

ALICILARI

UYARICILARI

ÇEKİRDEK FİİLLERİ

Görme

Göz

Işık

Görmek

İşitme

Kulak

Ses dalgaları

Duymak

Koku alma

Burun

Buharlaşan
cisimler

Koklamak

Ağız ve dil

Eriyen cisimler

Tat almak

Tüm deri
yüzeyindeki sinir
uçları
Kas ve eklemler

Mekanik
maddeler

Dokunmak

Sinirsel hücreler

Sezmek

Tat alma
Dokunma
Vücut
durumu
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Yukarıdaki tabloda duyu türleri ve duyuların kısaca fizyolojisi tanımlanmıştır. Çeşitli
duyularla algılanan bilgiler beynimizdeki dil merkezine ulaştırıldıktan sonra, dil süreçleri
harekete geçmektedir. Bu duyuları aktarırken kullanılan sözcükler ile söz dizimleri duyu
fiillerini oluşturmaktadır. Yani, duyu fiilleri her türlü dilsel olguların başlangıcı niteliğini
taşımaktadır. Dolayısyla, algılamanın dilbilimsel ifadelerini oluşuran sözcük ve söz
dizimlerinin anlambilim açısından geniş bir araştırma alanına sahip olduğu ve daha uzun
uzun incelenmesi gerekken konulardan birisi olduğu ortaya çıkmaktadır. İleride bu
konuların daha geniş ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve tartışılması arzuladığımız
durumlardandır.
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Kavramsal Sanat ve Joseph Kosuth Üzerine
Doç. Dr. Ayfer UZ233
Doç. Nurbiye UZ234

Özet
1960’lı yıllardan itibaren kavramsal sanat Amerika’da ve Batı Ülkelerinde işlenmeye
başlar ve geleneksel sanatın sınırlarını zorlayan öncü bir akım olarak değerlendirilir.
Düşünce ve kavramın ön plana çıktığı bu dönemde sanatta alternatif arayışlar önem
kazanır.
Kavramsal Sanat’ın Amerika’daki önemli isimlerinden olan Kosuth, sanat eğitiminin
yanında antropoloji ve felsefe eğitimi de alır. Sanatçı ürettiği sanat nesnelerinden çok
düşüncenin önemli olduğunun savunur ve görünenin yalnızca bir araç olduğunu söyler.
Çalışmalarında; fotoğraf, yazı, gerçek nesne gibi çok çeşitli ve sınırsız malzeme
kullanmaya açıktır. Dil ve imge ilişkisinden sıkça yararlanan sanatçı, bazen Freud’dan bir
cümle almakta bazen felsefeye, psikolojiye gönderme yapmaktadır.
Nitel araştırma yöntemi ile ele alınan bu araştırmada, Kavramsal Sanatın önemli
isimlerinden olan Joseph Kosuth’un sanata getirdiği yeni düşünce analiz edilmiş, döneme
ve eserlerine genel bir bakışla sanatçının tanıtılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kavramsal Sanat, Joseph Kosuth, Sanat Nesnesi, Sanat ve Düşünce.
Conceptual Art And Joseph Kosuth
Abstract
Since the 1960s, conceptual art began to be developed in America and other Western
Countries as a leading trend pushing the boundaries of traditional art. In this period, the
search for alternative in art became noteworthy. Kosuth, one of the most important names
in Conceptual Art in America, studied anthropology and philosophy as well as art
education. The artist argued that what you thought was more important than the art objects
one produced, and pointed out that what you saw was just a tool. He was open to multiple
and limitless material such as photographs, texts, and real objects. The artist, who has been
frequently asked about language and image, sometimes made philosophical, and
psychological references, oftentimes quoting Freud. This research which employed the
qualitative research method, aims to analyze the innovative ideas and works of the
important artist of Conceptual Art, Joseph Kosuth who was an important figure of
Conceptual Art, and to put the artist within the general context of his historical period.
Keywords: Conceptual Art, Joseph Kosuth, Art Object, Art and Thought
Giriş
Kavramsal Sanat Üzerine
1960’lı yıllardan itibaren kavramsal sanat Amerika’da ve Avrupa’da varlık göstermeye
başlar. Geleneksel sanatı sorgulayan ve sınırlarını zorlayan öncü bir akım olarak
değerlendirilir. Sanatçılar yalnızca seyirlik bir yapıt meydana getirmek yerine, yapıtlarıyla kavram
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ve analizler önererek, seyirciyi bunları anlamaya, çözmeye, kendi düşünceleriyle tamamlamaya
davet ederler. Sanatın alınan-satılan bir mal olması düşüncesini azaltmak; sanat kavramını
estetikten ayırmak; sanat yapıtı, sanatçı ve izleyici arasındaki ilişkileri yeniden yapılandırmak
kavramsal sanatçıların önemli amaçlarındandır (Uz A, Uz N, 2018:137).

Kavramsal Sanat’ta biçim ikinci planda ve bazen biçimden hiç söz edilemeyebilir.
Geleneksel anlamda varlık gösteren bir sanat eserinden oldukça farklı olarak ve çok çeşitli
malzeme kullanımına açık geniş anlatım olanağı içinde kendini ifade eder. “Kavramsal
sanatta öncelik kavramda olduğundan ve metin (anlatı) ile de yakından bağlantılı
olduğundan, bu sanat üretim şekli kendini her biçim ve malzemede gösterebilir.
1960'lardan itibaren özellikle performans sanatı, arazi sanatı, Arte Povera eğilimleri
yaygınlaşmıştır. Bazı kavramsal sanat eserleri atık, buluntu nesneler, karalamalar, yazılı
ifadeler veya kılavuzlardan oluştuğu gibi fotoğraf, film ve video da kullanılan gereçler
arasındadır” (Wikipedia Sitesi).
Kavramsal Sanat; sanat eserinin müze ve galerilerde sergilenmesiyle sınırlandırılmasına
karşı çıkar. Klasik anlamda resim ve heykel anlayışını yıkarak alternatif arayışlarla, yeni
malzemelerle yeni anlatım yolları arar, bulur ve bu anlamda sanatın tanımını genişletir.
Sonunda; sanatın doğasına meydan okuyarak ‘sanat nedir’ sorusunu gündeme getirir.
Çünkü sanat ve sanat eserinin kalıplaşmış bilindik tanımları ile yeni sanat açıklanamaz.
Sanat artık toplumdaki konumu statüsü değişmelidir, anlamı yeniden sorgulanmalı ve belli
bir temaya hapsedilmemelidir. Estetiği, sanatı, sanatçıyı, eseri, galeri ve müzeyi sorgulayan
yeni bir sanatsal ifade biçimine doğru gidilmektedir. İşte yeni oluşan bu sanat kendini ifade
ederken felsefe, düşünce, fikir önemli kavramlardır ve mesajlarını estetik kaygıya
takılmadan vermek istemektedirler. “Sanatçı Sol LeWitt’in dediği gibi; ‘kavramsal sanat,
yalnızca fikir iyi olduğu zaman iyidir” (Lynton, 1982: 340). Temel olarak Kavramsal Sanat
1960’lı yıllarda ortaya çıkmış öncü bir akım olmasına rağmen, günümüzde etkisi hala
devam etmektedir.
Joseph Kosuth ve Sanat Anlayışı (1945-)
Kavramsal Sanat’ın Amerika’daki önemli isimlerinden olan Kosuth, sanat eğitiminin
yanında antropoloji ve felsefe eğitimi de alır. 1960’ların sonunda Terry Atkinson, Michael
Baldwin, Charles Harrison, gibi kavramsal sanatçıların kurduğu Sanat ve Dil Grubu’nun
üyesi olur. Sanatçı ürettiği sanat nesnelerinden çok düşüncenin önemli olduğunun savunur
ve görünenin yalnızca bir araç olduğunu söyler. ‘Yaptıklarım yalnızca modeldir. Asıl sanat
yapıtlarım düşünceler’ demektedir (Erden, 2012: 46).
Sanatçı Joseph Kosuth’un, Joyce’un Finnegan’s Wake isimli eserini referans aldığı
Uyanma / The Wake başlıklı sergisi İstanbul Kuad Galeri’de açılacağı sırada İlksen
Mavituna sanatçıyla Açık Dergi için söyleşi gerçekleştirir. 20 Kasım 2012’de Açık
Radyo’da Açık Dergi programında yayınlanan bu söyleşide Kosuth felsefenin hayatındaki
yerine ve sanatındaki önemine şöyle değinir: “Gençken felsefeyle çok ilgilendim ve bir
bakıma beni kurtardı, çünkü belli bir anda sanat endüstrisine ve içinde yetiştiğim sanat
anlayışına baktım ve gördüm ki resme inanmamaya başlıyorum, -ki bu modernizme
inanmamak demekti. Ama sanata inanıyordum. Devam etmek için yeni pratikler bulmam
lazımdı. Felsefeye ilgim, özellikle Wittgenstein ve dil felsefesine, özellikle son dönemine
olan ilgim bir sanat eserinin ne olabileceğine dair fikrimi değiştirmeye yaradı. Son dönem
Wittgenstein antropolojik olarak nitelenir, ben de sanat kariyerim çok faal olarak devam
etse de antropoloji okudum, felsefi antropoloji yani. Bu noktada benim için büyük
dönüşümü yaratan şey arkitektonik anlayışa dayanan, bana öğretilen analitik dil modelini
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incelemek oldu -yani bir parçanın diğerinden sonra geldiği anglo-amerikan dil anlayışını”
(Açık Radyo Sitesi, 2012).
Sanatçı başlangıçta resim ve heykel alanında çalışmalar yapar, daha sonra bu gibi
disiplinlerin kişiyi sınırladığı fark eder ve bireyselliğin gelenekten üstün olduğunu öne
sürerek yeni bir sorgulamaya girer (Kavrakoğlu, 2015).
Çalışmalarında; fotoğraf, yazı, gerçek nesne gibi çok çeşitli ve sınırsız malzeme
kullanmaya açıktır. Bunlarla mekan içinde yerleştirmeler gerçekleştirmiş ve kullandığı
metinlerle felsefeye, psikolojiye gönderme yapmıştır. Bütünlüğü düzenlemesinin kendi
içinde oluşturduğu bu kompozisyonlar, izleyenin anlama ve algılama sınırlarını zorlayan
niteliklere dönüşebilmektedir.
“Önemli olan, sanatçının iyi bir düşünce yaratması ve onu uygun bir şekilde
görselleştirmesidir. Yapıtın görsel bir biçimi olmasa bile, düşüncenin bizzat kendisi
herhangi bitmiş bir ürün kadar sanat eseri demektir. Başka bir deyimle kavramsal sanatta
‘yapıt’, ‘düşünce’ ile aynı şeydir… Aradaki bütün aşamalar (karalamalar, çizimler,
taslaklar, çöpe atılan çalışmalar, modeller, incelemeler, düşünceler, söyleşiler) o işin
parçalarıdır” (Yılmaz, 2005: 121).
Sanatçının yeni sanat anlayışında estetik kaygıya, estetik düşünceye, yer yoktur. Estetik
yalnızca biçimci sanatın önemli bir parçasıdır. “Kosuth, tamamen saf estetik bir nesnenin,
dekoratif (süslemeci) olduğunu söyler. Süslemenin birinci görevi bezemek, süslemek ve
daha çekici yapmak için bir şey eklemektir ve bu da tat (zevk) almayla çok yakından
ilgilidir. Dolayısıyla Kosuth’a göre bu, bizi dosdoğru ‘Biçimci Sanat’a ve ‘Biçimci
Eleştiri’ye götürür. Sanatçı ‘Biçimci Sanat’ derken, resim ve heykel sanatlarını kasteder ve
bunların birer dekorasyon olduğunu iddaa eder” (Yılmaz, 2005: 124). Estetiğin sanattan
ayırmak gerektiği düşüncesinde olan sanatçı, yapıtlarında bu düşünceyi ön plana çıkararak
izleyiciyi çok yönlü sorgulatır. Sanat eserinde nesnenin gerekli olmadığını, biçimciliğin
yerini düşüncenin, felsefenin, sorgulamanın yer almasının önemini vurgular. “Joseph
Kosuth, felsefenin dilini sıra dışı düzeyde kavramış olan, altmışlı ve yetmişli yıllarda yapıt
üretip de sanatın genel doğasının felsefi bir çözümlemesini yapmaya girişecek kapasiteye
sahip az sayıda sanatçıdan biridir” (Danto, 2010: 37). Sanatçının sanat eğitiminin yanı sıra
felsefe ve antropoloji okuması da bu düşüncelerin oluşmasında önemli rol oynadığı
söylenebilir.
Joseph Kosuth’un Eserleri Hakkında
“Kosuth, diğer kavramsal sanatçılar gibi, bir nesnenin sanat olabilmesinin, onun, ancak bir
sanat bağlamında düşünülmesiyle mümkün olabileceğine dikkat çekmektedir. Örneğin,
Judd’un kutularından birine moloz doldurulsa ve bir sanayi sahasına konsa, oradaki
insanlar için, o kutu bir sanat nesnesi olmayabilir. O kutunun bir sanat eseri olarak
düşünülebilmesi için, a priori bir duruma, belli bir bakışa ihtiyaç vardır. Yani Kosuth’a
göre, bir insanın çağdaş sanatı anlaması ve değerlendirmesi için, hem sanatın hem de
sanatçının kavramları hakkında ileri düzeyde malumat sahibi olması gerekir” (Yılmaz,
2005: 125). Kavramsal sanatı anlamak ve anlamlandırmak için izleyenin geniş donanıma,
bilgiye sahip olması ve farklı açılardan bakarak sorgulayabilmesini gerekli kılar, çünkü
sanat artık sadece görüneni anlamak değil görünen dünyanın içindeki anlama ulaşmak
gereklidir. İzleyici; sanat adına yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kalır ve bu çok
bilinmeyenli bir denklemdir.
Bir ve Üç Sandalye
“Metinlerin yanı sıra, doğal olarak yapıtları da açıkça felsefidir sanatçının. Örneğin en
bilindik işlerinden biri, Bir ve Üç Sandalye, adlı yerleştirmesidir. Bir ağaç sandalye, aynı
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sandalyenin fotoğrafı sandalyenin sözlük tanımından oluşmaktadır bu iş. Alışıldık resim ve
heykel mantığından değil, hem Duchamp’ın ortaya attığı sorunlar hem de Platon’dan bu
yana filozofların tartıştığı gerçek (asıl varlık-ilkörnek), ‘gerçeğin taklidi’, ‘gerçeğin
görüntüsü’ ‘gerçeğin kavramsal ifadesi’ gibi felsefi sorunlar ışığında değerlendirilmelidir”
(Yılmaz, 2012: 289).
Bu eser ne resim ne de heykeldir; izleyici düşüncenin öne geçtiği kavramın önem
kazandığı çağdaş sanat ve sanat eserine örnek bir yapıtla karşı karşıyadır. Ortaya gerçek
tahtadan bir sandalye yerleştirilmiş, sol tarafına duvara sandalye boyutunda ve sandalyenin
birebir aynı fotoğrafı asılmış, sağ tarafında da sandalyenin tanımı yer almıştır. Sanatçı
gerçek nesne, nesnenin görüntüsü ve tanımı üzerine oluşturulan bu düzenlemeye kafa
yormamızı istemektedir. Taklit olan nedir? Üç farklı nesneden hangisi gerçektir. Gerçek
nedir, duyularımızla algıladığımız şey midir? Yoksa tam tersi mi? Dahası, sanat nedir?
Kavram nedir? Görülüyor ki sanatçı, izleyiciye sessizce sorular sordurtmakta ve yaratılan
bu karmaşanın içinden çıkmak için mücadele etmesine ortam hazırlamaktadır (Görsel 1).

Görsel 1: Joseph Kosuth, “Bir ve Üç Sandalye”,1965.

Bir ve Beş Saat
Kosuth’un 1965’te gerçekleştirdiği “Bir ve Üç İskemle” gibi “Bir ve Beş Saa”t ve “Bir ve
Üç Masa” çalışmaları da aynı düşünceyle yapılmış eserlerdir. Tıpkı bir ve üç sandalye gibi
gerçek bir nesne, nesnenin fotoğrafı ve tanımından oluşur ve bunlar arasındaki ilişkiyi
sorgulamaya devam eder (Görsel 2).

Görsel 2: Joseph Kosuth “Bir ve Beş Saat”, 1965.

Cathexis
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“Kosuth 1982 tarihli ‘Cathexis 8’ adlı çalışmasında asıl malzemesinin ilişkiler olduğunu
‘şeyleri’ ise yalnızca bu ilişkileri kurabilmek için kullandığını söylemiştir…
Cathexis, geleneğin, anlam ilişkilerinin kurumsallaşmış yetkili bir ağ olduğunu gösterecek
biçimde ele alınmıştır. Kosuth bu çalışmasında 16-19. yüzyıllar arasında gerçekleştirilmiş
resimlerin, başaşağı edilmiş, bağlamından soyutlanmış, renkleri yok edilmiş ve ölçekleri
değiştirilmiş siyah-beyaz fotoğraflarını sergilemiştir. Eski tarz çerçeveleri bulunan bu
tuvallerin başaşağı edilmiş fotoğraflarının üstüne değişik renklerde x işareti koymuş, ayrıca
eski basılı metinlerle birleştirmiştir. Kosuth, resimleri, bir başka dünyanın ayna imgesi
olmaktan kurtarabilmek için başaşağı etmiş, imgeleri açıklayıcı metinleri ya da metinleri
açıklayıcı imgeleri kullanmaktan kaçınarak izleyiciyi/okuyucuyu eski alışkanlıklarından
uzaklaştırmak istemiştir…Sanatçı, izleyicinin sanat anlayışının, geleneksel olarak
resimlere yüklediği anlamla belirlendiğini ve bu anlamın, izleyicinin başka seçenekleri
görmesini engellediğini öne sürüyordu… Kosuth, izleyicilerin, algılamalarının ve
beklentilerinin yapıtın anlamının biçimlenmesinde önemli bir rol oynadığını fark
etmelerini istemiştir. Ona göre gerçekten yaratıcı olabilmek için insanın, öncelikle anlamı
oluşturan yapıları kavramaları ve genellikle kabul edilen anlamları değiştirmeleri gerekir”
(Atakan, 2008: 86) (Görsel 3).

Görsel 3. Joseph Kosuth “Cathexis”, 1980-81.

The Wake" Uyanma”
Joseph Kosuth'un, Joyce’un Finnegan’s Wake isimli eserini referans aldığı "The Wake"
Uyanma başlıklı yerleştirme çalışmasını, 19 parçayı bir araya getirerek bir bütüne
ulaşmıştır. Sergi 22 Kasım 2012 -23 Şubat 2013 tarihleri arasında İstanbul Kuad Galeri'de
izleyicilerle buluşmuştur (Görsel 5).
Kosuth bu sergi için yapılan söyleşide şu açıklamayı yapar: “19 ayrı iş var ve bir araya
geldiklerinde teorik olarak bir yerleştirme oluyor. Bu da aslında her bir tekil işin bütün
içinde nasıl işlediği üzerine de düşünmeye itiyor” (Açık Radyo Sitesi, 2012).
Kosuth’un Uyanma başlıklı sergisi için Beral Madra kaleme aldığı yazının bir bölümünde
şunlara değinilir. “Bu yerleştirme, Kosuth’un dört yıl önce tasarladığı ve o günden bu yana
üstünde çalıştığı James Joyce’un en zor ve karmaşık kitabı Finnegans Wake‘e odaklanan
işinin ilk sunumudur. Kitaptan seçtiği sözcüklerin galeri mekânına konumlandırılması,
sözcüklerin Finnegans Wake’in sayfalarındaki yerleri ve birbirleriyle olan ilişkilerinde
temellenmektedir. Finnegans Wake henüz Türkçeye çevrilmemiştir; ancak Kosuth yerel
dile olan saygısı dolayısıyla gri zemin üstüne beyaz neon sözcüklerle gerçekleştirdiği bu
yerleştirmeyi İngilizce ve Türkçe olarak hazırlamıştır” (Açık Radyo Sitesi, 2012).
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Görsel 4: Joseph Kosuth “The Wake” (Uyanma), İstanbul Kuad Galeri.

Sanatçı Joseph Kosuth için neon, ışıltılı bir gösteri aracı değildir; derin felsefi fikirleri
iletmek için ciddi bir araçtır (Battaglia, 2015).
Joseph Kosuth son dönem çalışmalarında herhangi bir şeyin düşünsel olarak çeşitli
boyutlarını araştırdığına değinir. Yapıtlarını gazete ve dergilerde yer satın alıp bu yerlere
aktarmaya başladığını ve bu şekilde, aynı yapıt çeşitli dergilerde beş ya da altı yer işgal
edebildiğine ve bu şekilde izlenen yolla yapıtın nesnesizliği vurgulanmış olduğunu dile
getirir. Ayrıca bu yeni yapıtlar, değerli bir nesneyle ilişkili olmayan, dekoratif olmayan ve
olabildiğince çok insanla ilişki kurma amacı taşıyan yapıtlar olduğuna işaret eder (Antmen,
2010: 201).
Sonuç Olarak
Bir bütün olarak bakıldığında Kosuth; düşünce, dil ve imge ilişkisine yoğunlaşarak
eserlerini izleyiciye sunmuştur. Ortaya koyduğu önermelerle sanatın tanımını
değiştirmiştir.
“1960’lardan itibaren özellikle Amerika’da ortaya çıkan yeni sanat anlayışı modernist
sanatın son duraklarından birisi olarak, hani ölmeden önce ‘son iyilik’ diye bir hal olduğu
söylenir ya, işte o son iyilik hallerinden birisi sanat yapıtını bir bilgi nesnesi haline getirdi.
Bir bilgi nesnesi haline gelmiş olan bir yapıtın karşısında artık sübjektif bir valör ortaya
koymak, öznel bir değerlendirmeyle onu ‘beğendim –beğenmedim, hoşuma gitti gitmedi,
bu bana hitap etti-etmedi’ diye ele almak mümkün değil” (Kahraman, 2008: 87). Sanat
artık güzeli aramaz daha karmaşık bir oluşumla iç içedir tıpkı yaşam gibi, sürekli izleyiciyi
düşünmeye davet eder…
Günümüzde de varlığını etkin bir biçimde sürdüren Kavramsal Sanat düşüncenin ön plana
çıktığı, sınırların zorlandığı, kalıpların kırıldığı daha yaratıcı ve daha özgür alanların
oluşturulduğu yenilikçi tarafıyla sanatta daha özgür bir yaratma alanı oluşturmayı
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fazlasıyla başarmıştır. Bu alanın en önemli öncülerinden biri hiç kuşkusuz sıra dışı bir isim
olan Joseph Kosuth olmuştur.
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Yayoi Kusama’nın Mekâna Yayılan Resim ve Heykelleri
Doç. Nurbiye UZ235
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Özet
En eski sanat dallarından olan resim ve heykel tarih boyunca çeşitli evrelerden geçmiş;
konu, biçim, teknik, anlatım vb. olarak gelişimini sürdürerek günümüze gelmiştir.
Özellikle 1960 sonrası yapılan çalışmalarda pek çok sanatçının farklı sanat dallarının
özelliklerinden yararlandıkları ve sanat dallarının birbirlerinin alanlarını kullandıkları
görülür. Resimde heykelsi, heykelde resimsel özelliklerin kullanımı sanatçıların üzerinde
sıklıkla durduğu konulardandır.
Bilindiği gibi heykel üç boyutlu, resim ise iki boyutlu sanat olarak anılır. Oysaki bir
heykelin iki boyutlu resimsel özellikleri, bir resmin de üç boyutlu heykelsi özellikleri
olabilir. Renk kullanma ve boyama yanında heykelde farklı açılardan iki boyutlu özellikler
aranabilir. Aynı şekilde resimde de algısal boyutluluk yanı sıra tuvalin dışına çıkarak boyut
kullanmasından bahsedilebilir. İşte Yayoi Kusama da bu tür çalışmaları olan ve özellikle
mekan kullanımıyla dikkatleri üzerine çeken en önemli sanatçılardan biridir. Günümüzde
avant-garde sanatçılardan biri olarak gösterilen Kusama, ruh haline göre farklı disiplinlerde
ürettiği çalışmaları, özellikle de nokta desenleri ile yaptığı boyamalarıyla tanınır. Sanatçı,
boyama ya da yerleştirmelerle mekanı bir sanat yapıtı ve malzemesi olarak kullanır.
Mekana yayılan, bu üç boyutlu resimlerine aynı zamanda resimsel özellikleri olan
heykelleridir de denebilir. Bu anlamda onun çalışmalarında heykel, resim, mimari vb. bir
aradadır ve farklı sanat dallarının bir arada sunulduğu eşsiz yapıtlardır.
Bu araştırmada tuvalinden ya da malzemesinden kurtularak mekana yayılan çalışmalar
kısaca anlatıldıktan sonra; yerleştirmeleri, düzenlemeleri ile mekanı resim ve heykel gibi
kullanan Kusama’nın çalışmaları örnekler üzerinden anlatılacaktır. Çalışmaları resim ve
heykel üzerinden okumaları yapılıp; seçtiği konu, teknik, biçim, anlatım şekli vb. üzerinde
durularak sanatçının tanıtılması hedeflenmektedir. Konuyla ilgili, kitap, makale ve
internetten elde edilen veriler ve nitel araştırma yöntemi kullanılarak sonuca gidilecektir.
Anahtar Kelimeler: Heykel, Sanat, Yayoi Kusama, Mekan
Yayoi Kusama's Painting and Statues Which Extend to Place
Abstract
Painting and sculpture art, which are the oldest art branches, have passed through various
stages reaching the current time as they have continued to advance in subject, form,
technique and narrative. Especially after the 1960s, various artists in their works have
utilized different art branches and art fields by using each others’ respective fields. In
paintings, statue-like and in sculpture painting-like usages are topics on which artists have
focused on. As known, sculpture art is recognized as a three-dimensional and painting as a
two-dimensional art form. However, a statue might have two-dimensional painting
characteristics, and a painting might have three- dimensional statue-like characteristics.
Besides coloring and painting, statues might have various two-dimensional characteristics.
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Similarly, in painting in addition to perceptive dimensionality, one can talk about
dimensionality going beyond the canvas. Yayoi Kusama is among the most important
artists who created these kinds of works and especially attracted acclaim by focusing on
the use of place. The artist uses the place as an art work and material with paintings or
placements. For instance, these three-dimensional paintings can at the same time be called
as statues with painting-like features. In her works sculpture, painting and architecture are
all together and they are unique works in which different art forms are presented in
amalgamation.
In this research, Kusama’s works which use the place as a painting or a statue by
placements, and arrangements are given as examples. The aim is to introduce the artist by
focusing on her paintings and statues as well as her choice of subject, technique, style and
narrative. Conclusions will be reached by collecting data in books, articles and the internet
employing qualitative research methods.
Key Words: Sculpture, Arts, Yayoi Kusama, Place
Giriş
Yayoi Kusama Kısa Yaşam Öyküsü ve Sanatı (22 Mart 1929-)
Günümüzün en önemli avant- garde sanatçılarından biri olarak gösterilen Yayoi Kusama
şair, yazar, ressam, baskı, heykel, sinema sanatçısı vb. gibi farklı yönleriyle tanınmaktadır.
“Kusama hem bir minimalistir hem de bir performans veya happening sanatçısıdır” (Kıran,
2013: 117).
“Çocukluk yıllarında görmeye başladığı sanrıların yaptığı resimlere yansıdığı ve sanat
nesnesi olarak yaşamaya devam ettiği Kusama’nın eserlerinde sıklıkla nokta desenleri
görülür” (Kıran’dan aktaran Uz, 2016: 475).
İlk resimle tanışması 10 yaşlarına denk gelen sanatçı, nokta desenleri çizmeye başlar.
Kusama, “Bir gün aniden sesim menekşenin sesi oldu” (Yoshitake, 2017: 138) sözleriyle
ilk kez 1935’te görsel ve işitsel halüsinasyonlar yaşamaya başladığını söylemektedir.
Yaşadığı sorunu çözmek için kaynaklarda sıkça resim yaptığı dile getirilmekte ve bu
sayede gördüğü sanrıları dışa vurduğu aktarılmaktadır.
Suluboya, yağlıboya, pastel gibi malzemelerle fantastik resimler yapan Kusama, 1957’de
Amerikaya gitmiştir. Aynalar, elektrik ışıkları gibi malzemelerle büyük boyutta resimler,
heykeller ve çevresel düzenlemeler yapmıştır. 1960’larda happeningler vücut boyamaları,
moda gösterileri ve savaş karşıtı gösteriler, film, gazete gibi medya aktivitelerinde
bulunmuştur. 1973'te Japonya'ya geri dönen Kusama eserlerini üretmeye ve sergilemeye
devam ederken, bir dizi roman ve antoloji de yayınlamıştır (Yayoi Kusama Sitesi).
Orta halli Japon bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kusama, sanatçı olma sanatta
ilgilenme konusunda ailesinden destek görememiş buna rağmen hayallerinin peşinden
gitmekten vazgeçmemiştir. Resimleri çerçeveyi aşarak mekana yayılmış, üç boyutluluk,
ayna, ışık vb. kullanımıyla izleyicinin algısına yönelik ve şaşırtan bir yol izlemiştir
(Tezcan, 2016).
Dünyanın pek çok ülkesinde ve şehrinde önemli etkinliklere katılmış olan, sergiler açan ve
müzelerde eserleri bulunan sanatçı, kalıcı açık hava heykelleri gerçekleştirmiş ve çok
önemli ödüller kazanarak büyük başarılara imza atmıştır.
İlk yıllarında kullanmaya başladığı nokta desenlerini her alanda verdiği eserler üzerinde
yinelemiş, zaman zaman sadece resim boyutuyla yetinmeyip üç boyuta ve mekana yayılan
bir yol izlemiştir. Başterzi (2012: 7) bunu “dev bir tuval üzerinde çalıştığı bir gün,
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halüsinasyonları resimden duvarlara taşar, imgeler duvarlar boyunca devam edince
Kusama duvarları boyamaya başlar ve sonra fırçasını renkli mürekkeplerini eline alır ve
sokakları, insanları, ağaçları ve atları boyamaya başlar” şeklinde anlatmaktadır.
Kusama yerleştirmelerinin çoğunda ayna kullanarak mekanı olduğundan daha da
büyüterek seyircisine sunar. Aynalarla çoğalan objelerin etkisi olduğundan daha fazladır.
Bu tür uygulamalar aynı zamanda sanatı bir sahne olarak da ortaya koymaktadır. Tekrarla
oluşturulan yoğun karşılaşma hem haptik duyguları yani dokunma duyularını harekete
geçirmekte aynı zamanda insanı da içine alan bir yol göstermektedir. Performans ve
yerleştirmelerinde çoklu yüzeyler sayesinde ölçekler ve sınırların belirsizleştiği sahneler
söz konusudur. Orada hiyerarşi bozulur. Seyirci nerede olduğunu gördüklerinin ne
kadarının gerçek olduğu bilincine varmakta zorlanır. Bedenin oluşturulan resimle
karşılaşmasına vurgu yapılır. Bu haptik karşılaşma bir tür aksaklıktır deyim yerindeyse.
Çünkü hangisi gerçek, ne kadarı gerçek anlaşılması oldukça güçtür. Sanatçının bu
uygulamaları biyopolitik bir boyuta sahiptir (Burrows, 2010: 161-162).
Herbert Read Kusama’nın sanatıyla ilgili, orijinal bir yeteneğin karşında olduğunu
hissettiğini, resimlerin başlangıçsız, tanımsız, biçimsiz, mekanın sonsuzluğunu
gerçekleştiriyor gibi olduklarını belirtmiştir. Read’e göre Kusama, mükemmel bir
tutarlılıkla bir mantar gibi çoğalan formlar yaratır ve bu tuhaf görüntü, korkutucu bir
şekilde algı organlarını baskılar (Yoshitake, 2017: 12).
Kusama'nın çalışmaları adeta mikro kozmostan makro kozmosa geçişler yapar. Sayısız
tekrarla oluşan yansımalarda izleyicisini bir yolculuğa çıkarır. Nokta desenleriyle oluşan
(polka dots) düzenlemelerinde de aynı şey söz konusudur. Bu bir paradokstur aynı
zamanda… Özellikle “Infinity Mirror Rooms” (sonsuz ayna odaların)’da bu daha da çok
hissedilir (Yoshitake, 2017: 27).
En büyük isteğinin bir gün ressam olabilmek olduğunu söyleyen Kusama, 10 yaşından
itibaren çok fazla resim yapmaya başladığını ancak annesinin buna izin vermediğini dile
getirmektedir. Çünkü annesinin isteği onun zengin biriyle evlenerek evinin kadını
olmasıdır. Bu nedenle küçükken tüm resim malzemelerini ondan alarak bu düşünceye
yoğunlaşmasını sağlamaya çalışmıştır. Kusama ise sanat yaparak ailesine karşı gelmiş ve
bu karşı gelme düşüncesi onu daha da çok resim yapmaya itmiştir. Sanata olan tutkusuyla
bilinen Kusama New York’a ilk gittiğinde Empire State Binasının tepesine çıkarak şehri
izlemiş, kendine bu şehri fethetme ve adını tüm dünyaya duyurma sözü vermiştir. Burada
kendini çalışmaya adayan sanatçı, ağ resimleri yapmaya başladığını dile getirmektedir.
Giderek büyüyen tuvaller sonunda çizimleri tuvalden taşarak çevreye yayılmaya
başlamıştır. Gördüğü halüsinasyonların etrafını sardığını anlatan Kusama böylece çevresel
sanat yapmaya başladığını (KhanAcademyTurkce Sitesi) söylemektedir.
Saplantıların sanatının ana temaları olduğunu dile getiren sanatçı, her yerde çiçekler
gördüğünü, bunların çok fazla olduğunu ve bu nedenle paniğe kapıldığını, bunaldığını ve
hepsini yemek istediğini anlatmaktadır. Çok fazla resim yaptığı ve sonunda kendini hasta
hissettiğini söyleyen Kusama, yeni bir başlangıç yapmak üzere yorgun bir şekilde
Japonya’ya geri dönmüştür. Burada her şeye baştan başlamak fikrinin kendisi için sıra dışı
olduğu anlatılmaktadır. Çünkü orada henüz hiç tanınmamaktadır. Son yıllarını (1977’den
beri) bir akıl hastanesinde geçiren Kusama kendine tahsis edilen bir atölye ve ekiple
çalışmaya devam etmektedir. Kusama’nın çalışmaları için “sizin odaklanma becerinizi alıp
götürüyor ve mekanın tüm sınırlarını ortadan kaldırıyor” diye bahseden Richard
Castellane, yaptığı sergilerin oldukça büyük ilgi topladığını dile getirmektedir. Frances
Morris, Kusama’nın son derece aklı başında bir biçimde deliliğini yönettiğini belirtmekte;
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geçirdiği travmayı ve geçmişindeki deneyimleri işinde son derece verimli bir biçimde
kullandığını anlatmaktadır (KhanAcademyTurkce Sitesi).
Yayoi Kusama’nın çalışmalarından örnekler
“Polka Dots” (puanlı desen); sanatta aynı boyuttaki beneklerin bir düzen içinde
yinelenmesiyle oluşturulmuş kumaş deseni olarak tanım bulan ya da benekli kumaş
anlamına gelen “polka dots”, Kusama’nın eserlerinde sembolik anlamları yanı sıra
eğlenceli bir görünüm de sergiler (Görsel 1).
Sanatçının kendi kendisini yok etme anlamındaki bu benekler, yaşamın ve dünyanın enerji
kaynağı olan güneşin formuna sahiptir. Ayrıca şekil itibariyle sakinliği sembolize eder.
Yuvarlak, yumuşak, renkli, anlamsız ve bilinmeyen polka noktaları Kusama için
sonsuzluğa giden bir yoldur (Wikipedia Sitesi).

Görsel 1: Yayoi Kusama, Polka-dotted heykelleri.
“Infinity Mirrors Rooms” (Sonsuz ayna odaları); 1965’ten itibaren başlayan bu sonsuz
ayna odaları, seyirciyi içine girerek algılaması ve deneyimlemesi hedeflenerek tasarlanmış
çalışmalardır. Bu çalışmalarında ayna kullanımıyla daha önce tablolarında görülen yoğun
tekrar, iki boyuttan üç boyuta geçerek algısal bir deneyime dönüşmüştür. Kariyeri boyunca
sanatçı, 20’den fazla farklı aynalı oda düzenlemiştir. Kusamaya göre dünyamız bir milyon
yıldız arasında sadece bir noktadan ibarettir. Zaman zaman elektrik ışıkları da kullandığı
bu odalar da sonsuz uzayın bir yansıması gibidir. Bu ikonik, sembolik yerleştirmeler,
günümüzün en önemli deneyimsel çalışmaları arasında yer almaktadır (Hirshhorn Sitesi)
(Görsel 2).

Görsel 2: Yayoi Kusama, Infinity Mirror Room
Mirrored Room— 1965. Love Forever

Görsel

3:

Yayoi

Kusama,Infinity
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Görsel 3’te görülen “Love Forever” (sonsuza dek sev) çalışması da sonsuz ayna odalarının
farklı bir kurulumudur. “Love Forever” sanatçının kariyeri boyunca birçok kez ve farklı
şekillerde ele aldığı bir konudur (Conti, 2017). İzleyiciler duvarları aynalarla kaplanmış bu
kurulumun içine giremezler. İçeride ne olduğunu görebilmeleri için iki küçük açıklık
bırakılmıştır. Ayna yansımalarıyla binlerce görünen, programlanmış bir biçimde sürekli
yanıp sönen lambalar vardır. Bu lambalar, mavi, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil renklerdedir ve
tavana asılı bir biçimde yerleştirilmiştir. İzleyiciler içeriyi izlerken aynı zamanda
kendilerinin yansımalarını ve diğer ziyaretçileri de görebilmektedirler.
Kusama için polka noktaları insan, ay, güneş ve yıldızların temsilcisidirler. Sonsuz ayna
odalarına yerleştirilen küçük lambaların her biri de belki de bu düşüncesinin sembolüdür;
her bir ışık, bir kişiyi ya da herhangi bir şeyi anlatır. Tekrar eden ayna yansıtmalarıyla bu
anlatım daha da güçlenir (Dailey, 2016: 29).
Dots Obsession (Nokta Takıntısı); çalışmalarında sanatçının amacı evren, sonsuzluk, algı
kavramı yanı sıra yaşamın güzelliğine dair vurgu yapmaktır. Polka noktalarla kaplı tavan,
taban ve duvarlar sayesinde mekânsal süreklilik gözlenir. Özel olarak yerleştirilmiş
şişirilebilir, amorf form ve renklerle mekana yapılan müdahale, aynalarla bunun
tekrarlanması, perspektif algılarının karışması izleyiciye etkileyici bir deneyim
yaşatmaktadır. Bu çalışmalarda da en önemli faktör izleyicinin çalışmanın içine girerek
onun bir parçası halinde dönüşmesidir (Görsel 4).
Sonsuz ayna odaları çalışmalarından olan Dots Obsession, genelde kapalı bir mekan
içindedir ancak izleyici şişirilmiş moleküller şeklindeki formlar ve her yere yayılan nokta
desenleriyle farklı bir dünyada bulur kendini… Aynalarla çoğalan görüntüler nedeniyle
büyük bir karmaşa oluşur ve algıları rahatsız eder (Centred’art le lait Sitesi).

Görsel 4: Yayoi Kusama, Dots Obsession çalışmalarından örnekler.
"Pumpkin" (bal kabağı); Yayoi Kusama’nın en tanınmış motiflerinden biridir ve
çocukluğundan itibaren sanatçının ilham kaynaklarıdır. Sanatçı için kabaklar, bir radyan
enerji kaynağının temsilcisidirler. Kabağı alçak gönüllü ve eğlenceli bulan sanatçının
alternatif oto portresidir aynı zamanda ve Kusama “kabaklar benimle konuşuyor şiirsel bir
huzur veriyor” diye bahseder (Hirshhorn Sitesi) (Görsel 5, 6).

Görsel 5: Yayoi Kusama–Pumpkin, 1994, Görsel 6: Yayoi Kusama–Pumpkin, isimli
Benesse Art Site, Naoshima, Japan
çalışmalarından.
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İlk olarak 1994 yılında yaptığı kabak, açık sarı renk üzerine siyah nokta desenleriyle
kaplıdır. Sergilerinin önemli parçalarından olan bu kabaklar ayrıca dünyanın farklı pek çok
yerinde yinelenip kalıcı eser olarak da sergilenmiştir. Kusama’nın adeta imzası gibi olan
nokta desenlerle kaplı ve dış mekana yerleştirilen heykelleri güçlendirilmiş dayanıklı
plastik malzeme kullanılarak üretilmiştir (Public Delivery Sitesi).
Obliteration Room (Silinmişlik Odası); ziyaretçilerin noktalardan oluşan çıkartmalarla
kaplamaları için davet edildiği interaktif bir çalışmadır. Özellikle ev ortamı olarak seçilmiş
ve bir oda şeklinde tasarlanmıştır. Başlangıçta odanın içindeki var olan her şey beyazdır.
Birkaç hafta sonra her yer ve her şey nokta desenleriyle süslenmiş, adeta bir renk patlaması
yaşanmıştır. Tek renk olan bu oturma odası zamanla çok renkli çıkartmalarla yok
edilmiştir. Çocuklar için bir proje olarak tasarlanan bu çalışma ilk olarak 2002 yılında
Queensland Sanat Galerisi'nde sahnelenmiştir (Tate Sitesi). Kusama’nın seçtiği büyüklük
ve renklere sahip noktalar izleyicilerin istedikleri yere istedikleri noktayı yapıştırmalarıyla
süreç içerisinde şekillenmiştir ve üç boyutlu resim gibidir (Görsel 7).
Daha önce de bahsedildiği gibi oda başlangıçta tamamen beyazdır. Proje için özel olarak
üretilen çok renkli ve farklı büyüklüklerdeki çıkartmalar, içeri giren izleyiciye verilir.
Renk, büyüklük ve yer seçimi izleyiciye aittir. Bu çalışmanın en önemli özelliği hemen
anlaşılabileceği gibi Kusama ile bütünleşen benekli mekanın yaratılmasında seyircinin
aktif rol oynamasıdır.

Görsel 7: Yayoi Kusama, The obliteration room (installation views), Queensland Art
Gallery 2002.
Kusama’nın farklı ülke ve şehirlerde düzenlediği sergiler oldukça ilgi uyandırmış ve çok
sayıda ziyaretçi çekmiştir. Yapılan araştırmalara göre Kusama’nın sergileri Louvre, Paris:
9,260,000, 2. British Museum, Londra: 6,695,213, 3. National Gallery, Londra: 6,416,724,
4. Metropolitan Museum of Art, New York: 6,162,147, Vatican Museums, Vatikan:
5,891,332 kişi tarafından izlenmiştir (Indipendent Sitesi, 2015).
Sonuç Olarak
Yayoi Kusama neredeyse hayatının tümünde kendine eşlik eden ve bunların resme
dönüştüğü, heykelleştiği sanrıları ile sanat dünyasının en önemli isimlerinden biridir.
Eserleri dünyanın en prestijli müzelerinin koleksiyonlarında yer alan Kusama, sanatı için
“10 yaşından beri resim yapıyorum ve şimdi bile yapmadığım bir gün yok. Sanat benim
için her şey ve ben onun için mücadele ediyorum. Hala her yeri lekeli görüyorum” (The
New York Times Sitesi) şeklinde bahsetmektedir.
Kusama, elektrik ışıkları, aynalar kullanarak mekana yayılan resimler ve çevresel heykeller
yapmıştır. Kusama’nın eserleri tuvalden taşarak mekana yayılır. İzleyiciyi de kapsayan bu
mekanlarda sınırlar ortadan kaldırıldığı için algılar zorlanır ve oldukça şaşırtıcıdır.
Kusama’nın yenilikçi bu çalışmaları, çağdaş sanat üzerinde büyük etkiye sahip olduğu
kabul edilmekte ve bu etkinin daha uzun süre devam edeceği düşünülmektedir.
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Türk Lehçeleri Arasında Yapılacak Makine Çevirisine Kısa Bir Bakış: Başkurt
Morfolojisinin İki Seviyeli Tanımı Örneği
Dr. Kalmamat KULAMSHAEV237

Özet
Adriyatik’ten Çin seddine kadar uzanan topraklarda Türk dilini konuşan halkların yaşadığı
bir gerçektir. Bu coğrafyada yaşayan topluluklar, her şeyiyle Türk Dünyasını oluşturur.
Türk Dünyası üzerine yapılan çalışmalar, önce batılı bilginler tarafından yürütüldüyse de
günümüzde Türk Dünyası mensuplarınca çok çeşitli boyutlarda yürütüldüğü aşikârdır.
1990’lı yıllardan bu yana dil, tarih, kültür vb. alanlarda gerek Türkiye’de, gerekse Türk
Dünyasında bu tür çalışmaların var hızıyla devam ediyor olması elbette gurur vericidir. Bu
çalışmaların, Oğuzhan Aydın’ın “Bağımsızlıklarının 25. yılında TÜRKSOY’un Türk
Topluluklarına Yapmış Olduğu Katkılar” adlı yazısında belirttiği gibi, Türk Dünyası
üzerine her alanda yapılan faaliyetlerin resmini çıkararak ilgili tüm birimlerin konuya
yönelik planlamalarına büyük katkı sağlayacağı kesindir. Böylece, 1990’lı yıllardan
itibaren yapılan faaliyetlerin içinde zayıf kalan yönün, Türk dilleri ve Türkçe üzerinde
Doğal Dil İşleme alanında yapılan çalışmaların başlangıç seviyesinde olduğunu görüyoruz.
Her ne kadar Türkçe için Türkiye’de önde gelen üniversitelerde Bilgisayar Mühendisliği
Bölümlerinde bilimsel araştırmalar yapılıyor olsa da, Türkî Dillerde yapılan çalışmalar dar
bir kapsamda kalmıştır. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi bu dillerde yetkin
araştırmacıların olmaması ve Türk Lehçelerini öğreten Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümleri
ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri arasında bilimsel iş birliği ve ortak proje
çalışmalarının yeterince yapılamamış olmasıdır. Bu bildiride, üzerinde çalışmakta olduğum
daha büyük bir Başkurtça-Türkçe Makine Çevirisi projesi olarak düşündüğüm programın
bir parçası olan, Oflazer’in iki seviyeli Doğal Dil İşleme açısından Başkurtçanın
orthografysine/ imla yapısına ve morphotactic/morfolojik çözümlenmesine kısa bir bakış
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Türk Dilleri, Makine çevirisi, Doğal dil işleme, Sonlu
durum makinesi.
A Brief Overview on The Machine Translation Among Turkic Dialects: In The
Example of Two Level Description of Bashkir Morphology
Abstract
It is a fact that the territory from Adriatic through The Great Walls of China are inhabited
by Turkic speaking people. These communities with their everything belong to Turkish
World. Although the studies on the Turkish World initially were conducted by the western
scholars, it is known that currently different studies about its various aspects have been
carried out by the members of the Turkish World. Certainly, it is a pride to see that from
1990s the researches in the fields of language, culture, history and etc. continue to be
carried out at full steam as in Turkey, as well as in the Turkish World. Precisely, as
Oğuzhan Aydın mentioned in his writing “The Contribution of TURKSOY to Turkic
Communities in its 25th Anniversary”, these works will make a great contribution to the
planning of all the bodies regarding the subject by showing the big picture of all the works
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done in every field in Turkish World. Thus, we can see that the weakness of the studies
carried out from 1990s up to nowadays is that the level of the studies in the field of Natural
Language Processing of Turkic languages and Turkish is at a beginner level. Although
different scientific researches are being carried out on Turkish language by the Computer
Engineering Departments of the leading universities in Turkey, the studies on Turkic
Dialects remain narrow. One of the reasons for this is the lack of the competent researchers
on these languages and insufficiency of the cooperation and joint studies between Modern
Turkic Dialects Departments and Computer Engineering Departments.
In this paper, a brief review of the orphographic and morphotactic analysis of Bashkir in
terms of Oflazer’s Two Level Language Processing, which is a part of the the program I
am currently working on and planning to present as a bigger Bashkir –Turkish Machine
Translation, will be introduced.
Keywords: Turkish world, Turkic languages, machine translation, natural language
processing, finite state automatic.
GİRİŞ
Son zamanlarda Türk ve Türk dünyası kavramları büyük önem kazanan ve önem arz eden
birer kavramlar haline gelmiştir.
Günümüzde, Adriyatik’ten Çin seddine kadar uzanan topraklarda Türk dilini konuşan
halkların yaşadığı bir gerçektir. Bu coğrafyada yaşayan topluluklar, herşeyiyle Türk
Dünyasını oluşturur. Türk Dünyası üzerine yapılan çalışmalar, önce batılı bilginler
tarafından yürütüldüyse de, günümüzde Türk Dünyası mensuplarınca çok çeşitli boyutlarda
araştırmaların yapıldığı aşikardır. 1990’lı yıllardan bu yana dil, tarih, kültür vb. alanlarda
gerek Türkiye’de, gerekse Türk Dünyasında Türklük bilgisi üzerine yapılan çeşitli
çalışmaların var hızıyla devam ediyor olması elbette gurur vericidir. Bu tür çalışmaların
saptanması, Aydın (2017)’de belirtildiği gibi, Türk Dünyası üzerine her alanda yapılan
faaliyetlerin resmini çıkararak ilgili tüm birimlerin konuya yönelik planlamalarına büyük
katkı sağlayacağı kesindir. Böylece, 1990’lı yıllardan itibaren yapılan faaliyetlerin içinde
zayıf kalan yönün, Türk dilleri ve Türkçe üzerinde Doğal Dil İşleme alanında yapılan
çalışmaların başlangıç seviyesinde olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Türkçe için
Türkiye’de önde gelen üniversitelerde Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde bilimsel
araştırmalar yapılıyor olsa da, Türkî Dillerde yapılan çalışmalar dar bir kapsamda
kalmıştır.
Aslında “Kyrgyz Orthography and Morphotactics with Implementation in NUVE.” başlıklı
bir bildiride, konuyla ilgili dar kapsamda da olsa yapılan çalışmalardan şu şekilde
bahsetmektedir:
Türk dilleri arasında çeviri amaçlı bir çok projeler ve/ya çalışmalar
yapılmıştır. Onlardan bir tanesi Azerbaycanca–Türkçe arasında Hamzaoğlu
tarafından gerçekleş-tirilmiştir. Bir diğer çevri sistemi ise Kırım Tatarcası ve
Türkçe arasında Altıntaş tarafından geliştirilmiştir. DILMAC başlangıçta
Türkmence-Türkçe için üretilmiş olan bir Türk Dilleri makine çeviri
sistemidir. Tantuğ tarafından geliştirilen Türkmence- Türkçe bir başka
makine çevirisi de mevcuttur. DILMAC içerisinde Uygurca-Türkçe makine
çevirisi Keskin tarafından yapılmıştır. (GÖRMEZ, Z. v., 2016)
Ancak Başkurtça-Türkçe üzerine benzeri bir projenin olmadığı görülmektedir; dolayısıyla
bu bildiride, üzerinde çalışmakta olduğum daha büyük bir Başkurtça-Türkçe Makine
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Çevirisi projesi olarak düşündüğüm programın bir parçası olan, Oflazer’in iki seviyeli
Doğal Dil İşleme (NLP) açısından Başkurtçanın orthografysine/ imla yapısına ve
morphotactic/ morfolojik çözümlenmesine kısa bir bakış sunulacaktır.
BAŞKURTLAR
Başkurt etnonimi ІХ.-ХІ. yy’daki kaynaklarda başkard, başgird, başkerd, baskart,
bacgard, başcart, bascert vb. şekillerde geçmektedir. Bir efsaneye göre, Ergenekon
destanında olduğu gibi, düşmanın soykırımına uğrayıp, dağda mahsur kalan Türk boyunu,
bir kurt baş (kılavuz) olmuş ve yol göstererek kurtarmıştır. Bu kurtuluştan sonra, kurtulan
Türk boyu, Başkurt adıyla anılmaya başlamıştır (ЮЛДАШЕВ, 1997.).
Başkurtlar, günümüzde Rusya Federasyonu Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti başta olmak
üzere Rusya’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk halklarıdır.
1989 istatistiklerine göre, Başkurtların nüfusu 1 milyon 449 bin olup, Başkurtistan’da Ana
dilini konuşanların sayısı ise 1 milyon 75 bin kişidir (a.g.k.).
BAŞKURT KİRİL ALFABESİ
Başkurtların İslamiyetin kabul edilişine kadar Run alfabesini, İslamiyetin kabul
edilmesiyle birlikte Arap alfabesini, Sovyetlerin kuruluşundan sonra 1928-1939 yılları
arasında Latin, 1940'dan bu yana Kiril asıllı Başkurt alfabesini kullandığını biliyoruz.
1. Tablo: Kiril Asıllı Başkurt Alfabesi ve Latince Transkripsiyonu
Kiril
Аа
Бб
Вв
Гг
Ғғ
Дд
Ҙҙ
Ее
Ёё
Жж
Зз

Latin
a
B
V
G
ġ/ğ
d
ẕ/ź
é, ye-, e
ö, yoj
Z

Kiril
Ии
Йй
Кк
Ҡҡ
Лл
Мм
Нн
Ңң
Оо
Өө
Пп

Latin
i
y
k
ḳ/q
l
m
n
ñ
ǔ
ǚ
p

Kiril
Рр
Сс
Ҫҫ
Тт
Уу
Үү
Фф
Хх
Һһ
Цц
Чч

Latin
r
s
ŝ/ś
t
u, w
ü, w
f
ħ/x
h
ts
ç

Kiril
Шш
Щщ
Ъъ
Ыы
Ьь
Ээ
Әә
Юю
Яя

Latin
ş
şç
’
I
‘
é, e
Ä
Yu
Ya

BAŞKURTÇA
Başkurt dili, Ural-Altay dil ailesinin bir kolu olan Türk Dili’nin Kıpçak grubunun KıpçakBulgar alt grubunda yer alır. Başkurtçaya Kıpçak lehçeleri arasında en yakın olanı
Tatarca’dır. Eklerin varyantlılığı açısından Kazakça ve Kırgızca’ya, dudak uyumu
açısından yine Kırgızcaya yakındır (a.g.k.). Sonuç olarak Başkurtça sondan eklemeli bir dil
olup, yeni kelimelerin türetilmesi için köklere ekler gelerek yapılır. Ekler köklere gelirken
belirli ses değişiklerine uğrar. Elbette ses değişmeleri gelişigüzel rast gele değişiklikler
değildir. Her dilde olduğu gibi Başkurtçanın da kendine özgü ses yapısı, belirli kanunları,
kuralları vardır: kök ve eklerin bir araya gelmesi, ünlü ünlü uyumu, ünlü ünsüz uyumu,
ünsüz ünsüz uyumu vb.
Dilin aslında iki görünümü vardır: birincisi eki almadan önceki, diğeri ek aldıktan sonraki
görünümü. Mesela Türkçede sonu /p/, /ç/, /t/, /k/ ünsüzleriyle biten kelimelere ünlüyle
başlayan bir kelime geldiğinde istisnaları dışında bu ünsüzlerde tonlulaşma meydana
gelecektir.
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O halde, sözcüklerin, ek almadan önceki görünümü, sözcük(sel), ek aldıktan sonraki
görünümü ise yüzey(sel) görünümleri olarak karşımıza çıkmakta, bu da iki seviyeli
morfolojik modellemeyi gerektirmektedir (OFLAZER, 1994; bk. Ayrıca: GÖRMEZ Z. v.,
GÖKGÖZ, 2011; ÖZTOPRAK, 2015). Konuyla ilgili makalelerde, “İki seviyeli morfoloji,
doğal dillerin morfolojik kurallarını kodlamak için dilden bağımsız bir yöntem, olduğu
“Bu kodlama kelimelerin sözcük ve yüzey olarak iki biçimde temsil edildiği; İki seviyeli
kuralların da dönüşümü tanımladığı (ÖZTOPRAK, 2015; bk. Ayrıca: OFLAZER, 1994;
GÖRMEZ Z. v., GÖKGÖZ, 2011) belirtilmektedir. Burada kök ve eklerin, seslerin
sıralanışındaki dilin doğal işleyişindeki koşulları238 sağ ve sol koşul olarak belirtilerek,
hangi koşulda ne tür dönüşüm olacağı kuralı tanımlanmıştır.
Oflazer (1994) Türkçenin fonetik kurallarını 22 iki-seviyeli kurallara göre kodladığını,
şekil yapısını da fiil yapımı, isim yapımı ve çekim örnekleriyle, sonlu durum makinelerine
uygun olarak (finite-state) kodlanabilirliğini örneklerle kanıtlamıştır. Kodlamalarda elbette
bizim bildiğimiz gramer kurallarından biraz farklı yöntemler kullanıldığını söyleyebiliriz.
Ama yine de bu kodlamalar dilin fonetik ve morfonolojik yapısının doğal işleyişine uygun
olarak düzenlenmesi gerekir.
BAŞKURTÇA SESLER
Ünlüler ve Ünlülerin Sınıflandırılması
Kiril asıllı Başkurt alfabesinde ünlüler için kullanılan 10 harf vardır: а, ә, о, ө, у, ү, е, э,
и, ы. Yuldaşev (1997) ünlüleri şu şekilde sınıflandırmıştır:
2. Tablo. Başkurtça Ünlülerin Sınıflandırılması

Çenenin duruma göre

Teşekkül noktasına göre

Sıra
Ön

Arka

Dudağın durumuna göre

Düz

Dudak

Dar

и (i)

ү (ü)

Yarı dar

е (é)
ә (ä)

Dudak
у (u)

ы (ı)
ө (ǚ)

Yarı geniş
Geniş

Düz

o (ŭ)
а (a)

Ünsüzler ve Sınıflandırılması
Başkurt Türkçesinde 26 ünsüz vardır. Bu ünsüzlerin, Yuldaşev (1997)’de yapılan
sınıflandırılması, biraz değişiklik yapılarak aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
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Örneğin: /t/ ve /d/ ile başlayan eklerin ne zaman /t/ ne zaman /d/ olacağı geleneksel dil öğretiminden de
bildiğimiz üzre, geldikleri kelime tabanının, fıstıkçışahap’tan biriyle bitmesi koşuluna; /p/, /ç/, /t/, /k/ ile
biten kelimelerde bu son seslerin yumuşaması istisnaları dışında bu seslerle biten kelimelerden sonra ünlü
ile başlayan bir morfemin gelmesi koşuluna bağlıdır.
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3. Tablo. Başkutça Ünsüzlerin Sınıflandırılması
TEŞEKKÜL NOKTASINA GÖRE

Tek
fokuslu
Çift
fokuslu

Sızıcı

Hava akışına göre

Patl Sedalı
ama
Sedasız
lı
sedalı

sonor

т (t)

д (d)

ч (ç) к (k)
в (v) з (z)

ҙ (z) с (s)

ф (f)

ҫ (s)

Boğaz

Küçük dil

Dil ardı

Orta dil
г (g)

п (p)
у~ү
(w)

Orta damak

Ön damak

Diş-diş eti

Diş arası

Dil üstü

Diş dudak

б (b)

sedasız
sedalı

ҡ (ķ/q)
ғ (ġ/ğ)

h
(h)

x (ħ)
ж (j)

sedasız

Akıcı
Patlayıcı Geniz
Sürekli Avurt

Ön damak

Dudak
Çift dudak

TEŞEKKÜL TARZINA
GÖRE (TEMAS
DERECESİNE GÖRE)

ш (ş)
й (y)
н (n)

м (m)

ң (ñ)

л (l)

Titrek

p (r)

NOT: y’eleşen harfler olarak bildiğimiz, “Ё ё” harfi /y/ ve /o/, “Ю ю” harfi /y/ ve /u/, “Я
я” harfi ise /y/ ve /a/ seslerinden oluşan birleşik sestir. Ayrıca çift ses olarak “Ц ц” harfi /t/
ve /s/, “Щ щ” harfi de /ş/ ve /ç/ seslerinden oluşmaktadır ve ödünç alınan kelimelerde
kullanılmaktadır. Bunların dışında Rusça ve Rusça vasıtasıyla geçen kelimelerde görülen
ayırma/ kalınlaştırma işareti “Ъ ъ” ile inceltme işareti “Ь ь”
Ses Uyumları
4. Tablo. Ünlü Uyumu
Örnek kelimeler

Kelimenin son
hecesindeki ünlü

ekin
ünlüsü

а, у, ы, ю, я

a, ы

барыу, барлыҡтан, ҡулдан, юғарыға, һораны

е, и, ү, ә

е,ә

күтәрелгәнең, күрсетеп, күмләкте, көлгә, сине,
миндән, тәгәрәгәндәр

О

о, а

бороу, ҡоролдо, бойорғанда,ҡоштоҡомы

ө

ө, ә

өйөнә, теләгән, өшөнө,
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5. Tablo. Ünsüz Uyumu
Örnek kelimeler

Kelimenin son
ünsüzü

Ekin
başındaki
ünsüz

-ж, -з, -л, -м, -н, ң

д-, г-, ғ-

багаждары, ихтыяждан, персонаждар,
репортажды, тиражға, колхозда, билде,
миндә, һиндә, туғанда, закондар

-ҙ, -и, -й, -р, -у, -ү

ҙ-, г-, ғ-

беҙҙеке, сүҙгә, тигән, йәйгән, ҡуйҙы,
торҙо, асыуҙан, килеүгә

ҡ-, к-, т-

халыҡҡа, ҡунаҡта, аҫҡыстағы, курста,
хәрефкә, шкафка, тарихты, ожмахтан,
юлдашҡа

-ҡ, -к, -п, -с, - ҫ, т, -ф, -х, -ш

NOT: Ünsüz-ünsüz uyumuna isimden isim yapma eki olan –lIk, soru eki –mI ve
olumsuzluk eki -mA uymaz; ayrıca kilterew “getirmek” fiilinde görülen -DIr eki de bu
bağlamda -her ne kadar kalıplaşmış olsa da- istisna olarak bu uyum dışındadır.
İki Seviyeli Kurallar
Başkurtçada, görüldüğü gibi, ünlü uyumları da, ünsüz uyumu da güçlüdür. Bu da,
bildirinin başında bahsedildiği gibi, Başkurtçada eklerin çok varyantlı olduğuna işaret
etmektedir. Bu da, Başkurtçanın morfolojisinin iki seviyeli kodlanmasında, dilin fonetik ve
morfonolojik yapısının doğal işleyişine uygun olarak, ünlü ve ünsüz uyumlarına göre
değişen seslerin çok dikkat edilerek kodlanmasını, kodlanması için de seslerin
özelliklerinin net olarak programa tanıtılmasını gerektirmektedir:
Dar ünlüler

: и /i/, ү /ü/, у /u/

Yarı dar

: е /é/, ы (ı)

Yarı geniş

: ө (ǚ), o (ŭ)

Geniş

: ә (ä), а (a)

Sedalı konsonantlar : б, г, ғ, д, ҙ, ж, з, й, л, м, н, ң р, у, ү,
Sedasız konsonantlar: к, ҡ, п, с, ҫ, т, ф, ц, х, ш, щ
Kiril asıllı alfabe olmasından dolayı Başkurt alfabesindeki çift sesi karşılayan harfler ise (ё
/yo/, я /ya/, ю /yu/, ц /ts/, щ /şç/), bünyesindeki harflerin özelliklerine göre aşağıda
resimde görüldüğü gibi sınıflandırılacaktır (bkz. 1. Resim). Yine hem ünlü у /u/, ү /ü/, hem
ünsüzü (у, /w/ kalın, ү /w/ ince) karşılayan harfler ise sadece ünlüler kümesinde yer
alacaktır. Programa gerektiği yerlerde eklenecektir.
Başkurtçada daha önce bahsedildği üzre, eklerin çok varyantları vardır. Bu da aynı ek olup,
ünlü ve ünsüz uyumlarına göre değişen seslerin büyük harflerle kodlanmasını
gerektirmektedir; ki, bu kodlanan harfler ortography.xml dosyasındaki alfabe
tanımlamasına konulacaktır (bk. 1. Resim); ve kodlanan harflerin dönüşüm kuralları
yazılacaktır. Mesela çokluk ekinin Başkurtçada ünlüsü iki, ünsüzü dört şekilli olmak üzere
8 varyantı vardır. Görüldüğü gibi hem ünsüzü hem ünlüsünde değişiklik vardır. O halde
ortography.xml dosyasında kodlanan seslerin Başkurtça ünsüz uyumu çerçevesinde
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dönüşüm L kuralı, tanımlanacaktır; ayrıca ünlü uyumu çerçevesinde de dönüşüm A kuralı
da yazılacaktır. Bu dönüşüm hangi eklerde görülüyorsa, suffix.txt dosyasında, gerekli
eklerin karşısında (rules/dönüşüm sütununda) belirtilecektir (bk. 2. Resim).
1. RESİM. Ortography.xml dosyası

2. RESİM. suffix.txt dosyası.

Böylece ortography.xml dosyasında değişen seslerinin dönüşüm kuralları tanımlanan,
sözcüksel düzeyde LAr olarak kodanan ek, surfaces/ yüzeysel kolonunda görülen dönüşüm
varyantları olarak gerçeklenmesini sağlayacaktır, ancak kelimelerin de root.txt dosyasında
işlenmiş olması gerekmektedir (bk. 3 Resim).
3. RESİM. Root.txt dosyası.

Sözcüksel
Yüzeysel

: китап+LAr
: китап0тар

isim(kitap)+ IC_COGUL_Lar
китаптар

Bu bütün benzer kodlu ekler için geçerli olacaktır.
Elbette bu bildiride, Başkurtçanın imla yapısını (ortography) ve şekilsel işleyiş döngüsünü
(morphotactic) sığdırmak mümkün değildir; dolayısıyla, üzerinde çalışmakta olduğum
daha büyük bir Başkurtça-Türkçe Makine Çevirisi projesi olarak düşündüğüm programın
bir parçası olan, Oflazer’in iki seviyeli Doğal Dil İşleme açısından Başkurtçanın
orthografysine/ imla yapısı ile morphotactic/ morfolojik çözümlenmesine kısa bakış
sunulabilmek için birkaç kural verilecektir.
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Yumuşama Kuralı

1. k:g <=> V __ +:0 (@:0)V
2. q:ğ <=> V __ +:0 (@:0)V
3. 3. p:b <=> V __ +:0 (@:0)V
Bu kural, önceki morfemin к /k/, ҡ /q/, п /p/ sesleri ile bitmesi, sonraki morfemin ünlü ile
başlaması koşulunu gerektirmektedir (bk. ZAFER, 2011; ayrıca bk. OFLAZER, 1994). Bu
kuralda, bir ekin gelmesiyle kelime tabanında eşzamanlı olarak gerçekleşen bir ses olayı
tanımlanmaktadır.
Yumusama_кг
Sözcüksel : күлдәк+Uң
Yüzeysel : күлдег0ем
Yumusama_ҡғ

ISIM (gömlek)+ IC_SAHIPLIK_SEN_(U)n
күлдәгем (gömleğim)

Sözcüksel: тараҡ+sU+минән ISIM (tarak)+IC_SAHIPLIK_O_(s)U +
IC_HAL_VASITA_minän
Yüzeysel : тарағ00ы_минән тарағы минән (tarağıyla, tarağı ile)
Yumusama_пб
Sözcüksel : китап+Uм

ISIM (kitap)+IC_SAHIPLIK_BEN_(U)m

Yüzeysel : китаб0ым

китабым (kitabım)

Kelime tabanında gerçekleşen ses olayları için ses olayının adı ile değişen seslerin harf
karşılıkları girilerek kural yazılır ve root.txt dosyasında adı geçen ses olayının gerçekleştiği
kelimelerin surface/ yüzesyel kolonuna değiştiği hali yazılacaktır (bk. 3.Resim). Kelime
tabanının son sesine göre gelen ekin de değişime uğradığı durumlar için dönüşüm kuralları
tanımlanmıştır.
DÖNÜŞÜM KURALLARI
Dönüşüm_L
1. L:д  л | м, н | ң | з | ж  (‘:’) :0 __
2. L:т   б | в | г | д | к | ҡ | п | ҫ | с | т | ф | х | һ | ц | ч | ш | щ  (‘:’) :0
3. L:ҙ   ҙ | й | р | у | ү | и | ю  (‘:’) :0
Yukarıdaki dönüşüm kuralının tamımına göre, sözcüksel L’nin dönüşümü, belirtilen
koşullarda yüzeyde, sırasıyla L=>д, L=>т, L=>ҙ olarak, diğer durumlarda L=>л olarak
gerçekleneceği anlaşılmaktadır.
Sözcüksel : һан+LAр
Yüzeysel : һан0дар

ISIM (sayı)+IC_COGUL_LAr
һандар (sayılar)

Sözcüksel : мәктәп+LAр
Yüzeysel : мәктәп0тәр

ISIM (mektep)+ IC_COGUL_LAr
мәктәптәр

Sözcüksel : тоҙ
Yüzeysel : тоҙ0һоҙ0ҙар

ISIM (tuz)+ IY_SIFAT_sUz+IC_COGUL_LAr
тоҙһоҙҙар (tuzsuzlar, beceriksizler)
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Sözcüksel : һоло+LAр
Yüzeysel : һололар

ISIM(yulaf)+ IC_COGUL_LAr
һололар (yulaflar)

Bu kural, DONUSUM_L koşulları doğrultusunda dönüşüm yapan ekler için de
uygulanabilir. Mesela:
Sözcüksel : мин+LA
Yüzeysel : мин0дә

ZAMIR(ben)+IC_HAL_BULUNMA_LA
миндә

Sözcüksel : ҡош+LA
Yüzeysel : ҡош0та

ISIM (kuş)+IC_HAL_BULUNMA_LA
ҡошта (kuşta)

Sözcüksel : күҙ+LA
Yüzeysel : күҙ0ҙә

ISIM (göz) IC_HAL_BULUNMA_LA
күҙҙә (gözde)

Sözcüksel : ҡала+LA
Yüzeysel : ҡала0ла

ISIM(şehir)+IC_HAL_BULUNMA_LA
ҡалала (şehirde)

Sözcüksel : кеше+LA
Yüzeysel : кеше0лә

ISIM (kişi)+IC_HAL_BULUNMA_LA
кешелә (kişide)

DONUSUM_I
I : ы =>  а | о | у | ы | ю | я  (‘:’) :0
I : е =>  ә | е | и | ө | ү  (‘:’) :0
Yukarıdaki dönüşüm kuralının tamımına göre, sözcüksel I’nın döşnüşümü, belirtilen
koşullarda yüzeyde, sırasıyla I=>ы, I=>е olarak gerçekleneceğini anlatmaktadır. Bu kuralı
ortography.xml dosyasındaki tanımlanması, 4. Resimde gösterilmektedir.
Sözcüksel : юҡ +hIн +Gaн ISIM(yok)+IY_FIIL_sIn+
FC_ZAMAN_GORULEN_UZAK_GECMIS_GAn
+SAHIS_ZAMIR_BEN_mUn
Yüzeysel : юҡ0һын0ған0мын юҡһынғанмын (sıkılmıştım, özlemiştim)
4. RESIM. DONUSUM_I kuralı otrografy.xml.

DÜŞME KURALLARI
DUSME_UNLU
A | U : 0 = > V+:0__@*
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Bu düşme kuralının tamımına göre, sözcüksel A | U kodlarının karşıladıkları sesler,
belirtilen koşullarda yüzeyde düşer. Düşen sesler suffix.txt dosyasında parantez içine
alınarak kodlanacaktır (bk. 2. Resim).
Sözcüksel : ҡала+Uң
Yüzeysel : ҡала00ң
DUSME_UNSUZ
s : 0 = > V+:0__@*

ISIM (şehir)+IC_SAHIPLIK_SEN_(U)n
ҡалаң (şehrin).

Bu düşme kuralının tamımına göre, sözcüksel (s), belirtilen koşullarda yüzeyde düşer.
Sözcüksel : күҙ+sU
Yüzeysel : күҙ00е

ISIM (göz)+IC_SAHIPLIK_O_(s)U
күҙе (gözü)

Başkurtçanın Şekilsel İşleyiş Yapısı
Kelimeler; kök ve eklerden oluşur. Kök ile ekin her biri, birer morfemdir. Morfemler ise,
asıl ve yardımcı morfemler olarak ikiye ayrılır. Asıl morfemler kelime tabanıdır, yardımcı
morfemler ise yapım ve çekim ekleridir. Her morfem bir gramatikal şekli oluşturur. Her
gramatikal şeklin gramatikal anlamı vardır. Mesela “dil” asıl morfemdir ve bir gramatikal
şekildir, gramatikal anlamı da isimdir; Çekim eki, asıl morfemlere gelerek, sadece
gramatikal şeklini değiştirirken, yapım ekleri ise gramatikal şeklin gramatikal anlamlarına
da etki ederler; Mesela, dil kelimesinin, +de hâl eki aldığındaki gramatikal anlamı yine
isimdir, sadece bulunma hâli ile çekimlenmiş isimdir; -e yapım eki gelince ise,
gramatikal anlamı fiil oluyor. Artık, dile- fiili olarak, kendisinden sonra fiil çekim ve
yapım ekleri alacaktır. Bildiri konusunun bir yönünü oluşturan, Başkurtçadaki bu işleyiş
döngüsü, sonlu durum makinelerine uygun iki seviyeli kurallarla tanıtılmış, test edilmiştir.
5. RESİM.

5. Resim’de şemada gösterildiği gibi yapım ekleri ise asıl morfemlere gelerek, yeni bir
gramatikal şekil oluşturur. Yeni gramatikal şekil demek yeni bir gramatikal anlamdır.
Bunları, sonlu durum makinalarına tanımlamak için her bir gramatikal şekli, yani morfemi,
tanımlayan birer “id” tanımlanacaktır; Örneğin: ISIM: isimlerin genel “id”sidir; SIFAT:
sıfatların genel “id”sidir; FIIL: fiillerin genel “id”sidir vb.. Yardımcı morfemlere de
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fonksiyonlarına göre IC (isim çekim eklerin genel “id”si), IY (isimden isim yapan eklerin
genel “id”si), FC (fiil çekim eklerinin genel “id”si) vb. “id”ler verilmesi gerekir (bk. 2. ve
3. Resim). Çekim ve yapım eklerinin ise, önce grulandırılmaları gerekir; HAL (ad durum
eklerinin grup id’si), IYELIK (sahiplik ekleriningrup id’si), IY_ISIM (isimden isim yapım
eklerinin grup id’si), FC_ZAMAN (bildirme kiplerinin grup id’si), ZAMIR_IYELIK
(iyelik menşeli şahıs eklerinin grup id’si) vb. olarak Grup id’lerinin de kodlanması gerekir.
Yani her gramatikal şeklin gramatikal anlamları için birer “id” oluşturacak ve bu
gramatikal şekillerin listelendiği .xml ve .txt dosyalarında bu “id”ler kullanılacaktır. (bk. 2.
ve 3 Resim).
Mesela;
байҙыҡынан (zengininkinden) kelimesi, her birisi birer gramatikal anlama sahip üç
gramatikal şekilden -yani üç morfemden- oluşmaktadır. Gramatikal anlamı, sırasıyla genel
aitlik eki ve çıkma hali ile çekimlenmiş isimdir. Yani, -ҙыҡы (-nın-ki) genel aitlik ekli бай
“zengin” kelimesinin ayırılma hali ile çekimlenmiş halidir. Sonlu durum makinesinde bu
çekimin gerçeklenmesi aşağıdaki gibi test edilmiştir ve kusursuz sonuç elde edilmiştir:
Sözcüksel : бай

ISIM(zengin)+IC_AITLIK_NUQU
+IC_HAL_AYRILMA_DAn

Yüzeysel : бай0ҙыҡы0нан

байҙыҡынан (zengininkinden)

İsimden fiil yapım eki almış тел “dil” isminin çoğul birinci şahıs görülen uzak geçmiş
zaman çekiminin sonlu durum makinesinde çekimlenmesi de test edilmiş olup aşağıdaki
gibi kusursuz şekilde gerçeklenmiştir.
Sözcüksel :тел

ISIM (dil)+IY_FIIL_A+
FC_ZAMAN_GORULEN_UZAK_GECMIS_GAn
+SAHIS_ZAMIR_BIZ_bUz]

Yüzeysel : тел0ә0гән0беҙ теләгәнбеҙ (dilemişiz)
SONUÇ
Bu çalışmada Oflazer’in uyguladığı iki seviyeli morfoloji kuralları çerçevesinde
Başkurtça’nın morfonolojik yapısı incelenmiştir. Çalışmanın neticesinde Başkurtçanın
morfonolojik yapısı, sonlu durum makinaları (FSM) için iki seviyeli kurallarla
tanımlanması mümkün olduğu ispat edilmiştir. Başkurtçanın morfonolojik yapısından
hareketle, sonlu durum makinaları için uygun imla kuralları oluşturulmuş olup, bunlar
hazır çatı üzerinde denenmiş ve başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Bu projenin nihayi hedefi
Başkurtça ve Türkçe başta olmak üzere, diğer Türk lehçeleri arasında karşılıklı elektronik
çeviri gerçekleştirmektir. Dolayısıyla Başkurtça’nın iki seviyeli morfonolojik kuralları
oluştulurken, Türkçe ve diğer Türk lehçeleri de göz önünde bulundurulmuştur. Dilin iki
seviyeli morfonolojik kurallarının çıkartılmasında, elektronik çeviri programlarına yapay
zeka kazandırılabileceği de ön görülmüştür. Çünkü sonlu durum makinelerinde, Türk
lehçelerinin iki seviyeli morfonolojisinin tanımlanmış olmasıyla kaynak ve hedef dillerdeki
kelimeler, sadece sözlükteki karşılıklarıyla eşleştirilmeyecektir;
aldığı eklerin
eşleştirilmesine, hatta fonksiyonlarının bile eşleştirilmesine imkan doğacaktır.
Çalışmalarımı sonlu durum makinasında (NUVE) test edebilmem için benimle bu yazılımı
paylaşan sayın Harun Reşit Zafer’e, bu programın online versiyonunu yapan değerli Ahmet
Eralp Küçük’e teşekkür ederim.
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Yönetsel Süreç İçerisinde X ve Y Kuşaklarının Güçlendirme İklimi ve Örgütsel
Bağlılık Algılarının İncelenmesi
İbrahim YIKILMAZ239
Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU

Özet
Günümüz yönetim ortamında; örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı tesis etmelerinde
insan kaynağı, örgüt ortamına olan bağlılığı ve sahip olduğu nitelikleri açısından büyük
önem arz etmektedir. Belirli tarihsel dönem, ortak değer ve tutumlarla ifade edilen, kolektif
düşünme tarzı olarak tanımlanan kuşaklar ve bunların farklı özellikleri, gerek yöneticiler
gerekse insan kaynakları departmanları açısından değer yaratılması sürecinde üzerinde
önemle durulması gereken hususlardandır. Ülke genelinde işgücünün yaklaşık %66 lık
kesimini oluşturan X ve Y kuşağına mensup bireyler, örgütte orta ve üst düzey yönetimde
görev yapmaktadır. Çalışmanın amacı; bu iki kuşağa mensup çalışan ve yöneticilerin;
örgütsel bağlılık ve güçlendirme iklimi algıları arasında ki farkın incelenmesidir. Bu amaca
ulaşmak adına; Kocaeli İlinde faaliyet gösteren 4 büyük ve orta ölçekli imalat
işletmelerinde görev yapan 191 kişiye, örgütsel bağlılık ve güçlendirme iklimi algılarını
ölçmek üzere anket uygulaması yapılmıştır. Verilerin analizi neticesinde; X kuşağını temsil
eden kesimin örgütsel bağlılık ve güçlendirme iklimi algılarının, Y kuşağından daha
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçların; özellikle yakın zamanda daha
fazla orta ve üst düzey yönetimde görev alacak Y kuşağının, örgütün değer ve hedeflerine
olan bağlılıklarının, performans ve bağlılık ile yakından ilişkisi bulunan güçlendirme
iklimi algılarının arttırılması yönünde alınacak tedbirlerin, örgütlerin sürdürülebilir rekabet
avantajı elde etmesinde, çalışanların yüksek performans sergilemelerinde, yenilikçi ve
yaratıcı çözümler üretmelerinde, üzerinde önemle durulması gereken bir husus olduğu
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: X Kuşağı, Y Kuşağı, Güçlendirme İklimi, Örgütsel Bağlılık
The Assessment of Enpowerment Climate and Organizational Commitment
Perceptions of X and Y Generations in Management Process
Abstract
In today's management environment; in terms of establishing a sustainable competitive
advantage; human resources have a great importance. Generations that are defined as
collective thinking style, which is expressed in certain historical periods, common values
and attitudes, and their different characteristics, should be emphasized in the process of
creating value in terms of managers and human resources departments. Individuals
belonging to the X and Y generation constituting approximately 66% of the workforce
throughout the country serve in the middle and senior management of the organization.
The purpose of the study is to examine the difference between perceptions of
organizational commitment and empowerment climate of employees and managers of
these two generations; To achieve this goal; In order to measure the perceptions of
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organizational commitment and empowerment climate, a questionnaire was applied to 191
people working in 4 large and medium-scale manufacturing enterprises operating in
Kocaeli Province. As a result of data analysis; It is concluded that the organizational
commitment and empowerment climate of the group representing the generation X are
higher than the generation Y. Results show that; measures taken to increase the perception
of empowerment climate, which is closely related to performance and commitment of the
generation Y, who will take part in more middle and high executives in the near future;
will support the organizations in achieving a sustainable competitive advantage, in
producing high performance and innovative and creative solutions.
Key Words: Generation X,
Commitment.

Generation Y,

Empowerment Climate, Organizational

1. Giriş
İşletmelerce değişen çevre şartları ve müşteri beklentilerine karşı hızlı ve sürdürülebilir
nitelikte bir cevap verilmesinde, örgütsel yaşam döngülerinin devamını mümkün kılmada,
çalışanlarının rekabette yenilik ve performans arttırıcı bir eğilim içerisinde bulunabilmeleri
ve örgütün amaçları ile özdeşleşmeleri açısından güçlendirme iklimi algısı ve örgüte olan
bağlılıkları çoğu çalışmada üzerinde önemle durulan hususlar arasında yer almaktadır.
Özellikle kolektif düşünce tarzı ve ortak davranış biçimlerine sahip bireylerden oluşan
kuşaklar ve bu kuşakların örgüt ortamında ki yönetsel uygulamalara bakış açıları, katma
değeri her alanda hissedilen stratejik insan kaynağının etkin kullanılması ve uygulanacak
yönetsel tedbirlerin bu farklılıkları gözetmesi ile mümkün olacağı değerlendirilmektedir.
Yönetsel uygulamalardan Güçlendirme; örgütsel davranış ve yönetim literatüründe oldukça
fazla ilgi çeken bir konu olmuştur. Özellikle, örgütler dünyasında ki rekabet ve bireyin iş
tatmininin sağlanması yoluyla verimlilik ve karlılık artışının sağlanmak istenmesi, konu ile
ilgili birçok makale ve kitap yazılmasına, konunun gündelik gazete ve dergilerin
gündemini işgal etmesine ve akademi insanlarının da güçlendirmenin belirleyicileri ve
sonuçları üzerine bir çok araştırma yapmasına neden olmaktadır. Güçlendirme örgütler
dünyasındaki rekabet için örgütlere yol ve yöntemler önerir ve iş dünyasında yönetim
uygulamaları ile pratik çözümler sunarken, diğer yandan insan kaynağının iş hayatındaki
tatmini, mutluluğu konusu ile de ilgilenmektedir. Güçlendirme ile ilgili yapılan çalışmalar
incelendiğinde, bazı çalışmalarda güçlendirmenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan
yönetsel koşullar ve uygulamalar üzerine odaklanıldığı (Honald, 1997; Wilkonsan, 1998,
Erstad, 1997), bazı çalışmalarda ise güçlendirme için yapılması gerekli olan faaliyetlerden
çok, bu faaliyetlerin nasıl algılandığı (psikolojik güçlendirme) üzerinde durulduğu
görülmektedir. Özellikle çalışma ortamında işgücünün yaklaşık %66 lık kesimini oluşturan
X ve Y kuşağına mensup bireylerin belli farklılıklar ve kolektif düşünme tarzlarına sahip
olduğu göz önünde bulundurulduğunda; yönetimsel uygulamalarda bu farklılıkların
uygulanacak yöntemin etkin ve verimli sonuçlar doğurmasında üzerinde önemle durulması
gereken bir husus olduğu ve karar vericilerin bu farklılıkları dikkate alarak hareket etmesi
gerektiği değerlendirilmektedir.
2. Teorik çerçeve
2.1.Kuşaklar
Kuşak kavramı birçok disiplinle bağlantılı bir kavram olup; her bir disiplinle kurduğu bağ
kadar farklı tanımlar almaktadır. Kuşak kavramı Türk Dil Kurumu’nda
(www.tdkterim.gov.tr) “Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını,
dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü
olmuş kişilerin topluluğu ve yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan
bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon'' olarak tanımlanmaktadır. Belli zaman
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periyotlarının yanında bu tanımlamaya “ortak düşünce, değer ve deneyimler”de eklenerek
daha geniş bir tanımlamanın doğru olacağı değerlendirilmektedir (Zemke vd, 2013;4).
Kollektif düşünce tarzını ifade eden kuşaklar, belirli zaman dilimlerini kapsayacak şekilde
isim almakta ve farklı yazarlarca farklı sıfatlarla tanımlanmaktadır. Howe ve Strauss
(2005); Sessiz Kuşağı 1925-1943, Bebek Patlaması Kuşağını 1943-1960, 13. Kuşağı 19611981, Milenyum kuşağını 1982-2000 ve Z kuşağını 2004–2025 olarak tanımlamaktadır.
Yine Oblinger ve Oblinger (2005); Matures (Yetişkinler) 1946'ya kadar doğmuş olan
kesim, Bebek patlamasını 1947–1964, X (Gen-Xers) kuşağını 1965 – 1980, Y kuşağını
(Gen-Y, NetGen, Millennials) 1981–1995 and Post-Milenyumları (Post-Millennials) 1995–
günümüz olarak tanımlamktadır. Zemke, Raines, ve Filipczak (2000) kuşakları; Veterans
(Gaziler) 1922– 1943, bebek patlaması (Baby Boomers) 1943 – 1960, X kuşağı (GenXers) 1960 – 1980 and Nexters 1980–1999 yıllarında arasında doğanlar olarak
tanımlanmaktadır (Oh ve Reeves, 2011). Bu kapsamda çalışma kapsamında X kuşakları
1960–1980 ve Y kuşakları da 1980–1999 yıllarını kapsayacak şekilde değerlendirmeye
alınmıştır.
X kuşağı; ''gen Xers, busters, the lost generation'' olarak da adlandırılmaktadır (Eastland
and Clark, 2015; Smither, 2015; Wiedmer, 2015). Bu kuşağın genel özelliklerini; iş ve aile
yaşamı arasında denge kurmak isteyen, uzun saatler boyunca çalışmada istekli, çoklu görev
alma ve bağımsız hareket etmede yetenekli olan, iş motivasyonu yüksek, sonuç odaklı,
stress seviyesi düşük işleri tercih eden ve mümkün olduğunca riskten kaçan, zaman
yönetimine önem veren, işin hayatlarındaki yeri üzerinde kontrol sahibi olmaktan mutluluk
duyan, kendi iradeleri ile tanımı açık bir şekilde yapılmış olan örgütsel hedeflere ulaşmayı
tercih eden bireyler olarak sıralayabiliriz (Wiedmer, 2015; Hendricks and Cope,2013,
Jianrui, 2011, Buckley vd., 2001: 81).
Y kuşakları “daha derin mana arayan, daha çok paraya önem veren, görece bağlılık
duygusu daha az olan ve iş değiştirmede şartların sağlanmasına dikkat eden, daha
katılımcı, kariyer odaklı, otoritede hiyerarşik yetkiden ziyade kendisine inanan ve güvenen
bir yönetim ve organizasyon anlayışını benimseyen, hızlı sonuçlanan hedeflere odaklanan,
kısa dönemli konsantrasyona sahip, işlerin yapılmasında destek unsuru devrede olmak
üzere özgür karar alma eğiliminde olan,” bireyler olarak ifade edilmektedir (Wiedmer,
2015, Smither, 2015; Hendricks ve Cope, 2013, Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014:176). X
kuşağı ile karşılaştırıldığında; daha sosyal ve iş yaşam dengesine önem veren bireyler
olarak ifade edilmektedir (Smither, 2015; Hendricks ve Cope, 2013). Daha fazla esnek ve
takım çalışması odaklı işlerde çalışmak isteyen ve stratejik insan kaynakları yönetiminin
önemli olduğu bir örgütsel yapı içerisinde çalışma eğilimindedirler (Dereli ve Toruntay,
2015: 4).
Özetle bu iki kuşağın karakteristik özelliklerini aşağıda yer alan tablo 1 de özetleyebiliriz
(Deneçli ve Deneçli,2012; Bejtkovský, 2016)
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Tablo 1: X ve Y Kuşağı’nın Özelliklerinin Karşılaştırılması
X Kuşağı

Y Kuşağı

Eğitim özel bir öneme sahiptir

Yüksek eğitimli bir kuşaktır.

Görece teknolojiye olan ilgi azdır.

Teknolojik gelişmelerin hızlı tırmanışta
olduğu bir dönem içine doğmuş bir nesil
olup, teknoloji teme bir araçtır.

Sonuç odaklı yaklaşım sergilerler

Süreç odaklı bir yaklaşım sergilerler.

İş motivasyonu yüksek, yaşamak için İş ve yaşam dengesi bakış açısı ile farklılaşan
çalışan ve motivasyonu kariyerinde iş tanımı ile motive olan bir nesildir.
ilerlemek olan bir nesildir.
Otoriteye örgüt ortamında saygılı

Otoriteye gönülsüz bir şekilde iş ve
işlemlerin
yürümesinde
ve
örgütsel
hedeflerin gerçekleşmesi süresinde katlanılan
bir kavram olarak bakmaktadırlar.

Sabırlı, topluma duyarlı

Bağımsızlıklarına düşkün,adaletli yönetim
beklentisine sahip

Temel değer
eğlenceli,

olarak

şüheci

ve Temel değer olarak, gerçekçi, rahat ve sosyal

İşini bir mücadele alanı olarak gören, Destekleyici ve güçlendirici liderliği
liderlikte
yönlendirici
liderliği benimseyen,
işin
başarıya
ulaşmada
benimseyen,
bitirilmeis gereken bir süreç olarak gören
Otoriter karakterli

İşbirlikçi karakterli

Genellikle işlerine sadık, kanaatkar ve Kısa dönemde yeni işler deneyebilecek,
rekabetçidirler.
girişimci, özgüvenli ve yenilikçi bireylerdir.

2.2.Güçlendirme ve Güçlendirme İklimi
Güçlendirme konusuna yapılan birçok farklı yaklaşım ve tanım ile birlikte konunun çok
boyutlu bir yapıya sahip olması, güçlendirmenin tanımlanmasını güçleştirmektedir
(Honald, 1997: 202). Güçlendirme basitçe gücün yeniden dağıtılması ile ilgilidir, fakat
uygulamada güçlendirme çalışan katılımının sağlanmasının bir yöntemi olarak görülmekte
ve yönetim tarafından çalışanın örgüte katılımını arttırmak ve bağlılık oluşturmak üzere
düzenlenmektedir. Ancak çalışan katılımının bazı formları çalışanın etkisini arttırmak için
yeni kanallar sağlasa da, çalışan katılımı otorite ve gücün paylaşımını içermemektedir.
Güçlendirme ise bireysel olmaktan çok kolektif bir yönelime sahip olup bireylerin ve daha
çok iş gruplarının doğrudan iş uygulamalarına katılımını içermektedir (Wilkinson, 1998:
44). Çalışanları çeşitli özellikler itibari ile daha güçlü hale getirmek olarak tanımlanan
güçlendirmede amaç, işi fiilen yapan kişinin uzmanlık bilgisini arttırmak, fırsatları görerek
gerekli kararları vermesini sağlayarak işe karşı tutumunu değiştirmek; yani kısacası işin
sahibi haline getirmektir. Bu nedenle güçlendirme, çalışanların kendilerini motive olmuş
hissettikleri, bilgi ve uzmanlıklarına olan güvenlerinin arttığı, inisiyatif kullanarak harekete
geçmek arzusu duydukları, olayları kontrol edebileceklerine inandıkları ve organizasyonun
amaçları doğrultusunda uygun ve anlamlı buldukları işleri yapmalarını sağlayan
uygulamaları ve koşulları ifade eder (Koçel, 2005: 415-416).
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Güçlendirme konusuna farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu yaklaşımlardan bazıların da
güçlendirmenin gerçekleşebilmesi için üst yönetime düşen görev ve sorumluluklar ile
yöneticiler tarafından yerine getirilmesi gereken faaliyetler açısından yaklaşılmaktadır
(Bowen ve Lawler 1992; Appelbaum vd., 1999; Honald, 1997; Wilkinson, 1998, Erstad,
1997). Güçlendirme konusuna yapılan bir diğer yaklaşım psikolojik güçlendirme olarak
tanımlanmakta olup, güçlendirmenin gerçekleşebilmesi için üst yönetimin neler yapması
gerektiğine değil, yapılanların iş görenler tarafından nasıl algılandığına odaklanıldığı
görülmektedir (Conger ve Kanungo, 1988; Thomas ve Velthouse, 1990; Spreitzer, 1995;
Spreitzer vd., 1997). Psikolojik güçlendirme konusuna odaklanan Conger ve Kanungo
(1988) ise; yönetsel uygulamaların güçlendirmenin gerçekleşebilmesi için gereken
şartlardan sadece bir kısmı olduğunu ve bu uygulamaların çalışanların güçlendirilmesinde
bir yere kadar yeterli olabileceğini ifade ederek, güçlendirmeyi kişinin öz yeterlilik
duyguları ile ilgili motivasyonel bir kavram olarak tanımlamaktadır. Conger ve
Kanungo’nun (1988) bu çalışmalarını temel alan Thomas ve Velthouse da (1990) benzer
bir şekilde güçlendirmede yönetim uygulamalarının yeterli olmadığını ifade ederek,
konuya alternatif bir bakış açısıyla yaklaşıp güçlendirme için etkili olan yönetim
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yerine, iş özelliklerinden kaynaklanan kişisel algılar
üzerine odaklanmaktadır. Thomas ve Velthouse’un (1990) yaptığı bu tanımlamaya benzer
bir şekilde Spreitzer’da (1995) güçlendirmeyi; anlam, yetkinlik, otonomi ve etkinin ortaya
koyduğu motivasyonel bir yapı olarak tanımlamakta ve bu dört algının bütüncül olarak,
bireyin iş rolüne pasiften ziyade aktif bir yönelimini yansıttığını savunmaktadır (Spreitzer,
1995:1443). Buna göre aşağıda tanımlanan bu dört algıdan her biri psikolojik
güçlendirmeyi sağlamaktadır (Spreitzer, 1995: 1443 1444):


Anlam (Meaning): Bir iş rolünün gerekleri ile kişinin inançları, değerleri ve
davranışları arasındaki uygunluğu ifade etmektedir.



Yetkinlik (Competence): İşe özgü kişisel etkinliği, bireyin iş aktivitelerini ustalıkla
yapmak için kendi yeteneklerine olan inancını ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle,
bireyin işini ve iş ortamını şekillendirmek istemesi ve buna yetisinin olmasıdır.



Otonomi (Choice): Bireyin faaliyeti başlatma, sürdürme ve kontrol etme gibi
konularda inisiyatif kullanabilmesidir. İş davranışları ve süreçlerini başlatma ve
devam ettirme üzerindeki otonomiyi, örnek olarak iş metotları, hızı ve gösterilen
çaba hakkında kararlar almayı yansıtmaktadır.



Etki (Impact) : Bireyin stratejik, yönetimsel ve operasyonel sonuçlara etki
yapabilme derecesidir. Otonomi bireyin kendi işi üzerindeki kontrol duygusu ile
ilgili iken, etki bireyin örgütsel sonuçlar üzerindeki kontrol duygusuna işaret
etmektedir.

Güçlendirmenin diğer bir yönü içinde bulunulan örgüt iklimi ile ilgilidir. Güçlendirme
iklimi, çalışanların güçlendirilmesini temel alan örgütsel yapı, politika ve uygulamalar ve
bu uygulamalara ilişkin paylaşılan algılar olarak tanımlanmaktadır (Seibert vd.; 2004;
Scott vd.; 2004). Güçlendirme iklimi, bilgi paylaşımı, otonomi ve takım sorumluluğuna
ilişkin uygulamalardan oluşmaktadır. Bilgi paylaşımı örgüt yöneticilerinin, işletmenin
verimliliği, finansal veriler, performans, maliyetler olduğu kadar diğer örgütsel
uygulamalara ilişkin bilgilerin çalışanlarla paylaşılması ve şeffaf bir yapının oluşmasını
içermektedir (Randolph, 1995: 19). Güçlendirme ikliminin en önemli unsurlarından birisi
olan bilgi paylaşımı, çalışanların örgüte duydukları güven düzeyini arttırarak işi
sahiplenmesini, sorumluluk almasını sağlamaktadır. Bilgi paylaşımı, diğer güçlendirme
iklimi unsurlarını kuvvetlendiren bir özelliğe sahip olup, çalışanların anlam ve yetkinlik
hislerini arttırmakta,
kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir durum yaratarak
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çalışanların kendi kendilerini yönetebilmeleri için bir potansiyel oluşturmaktadır (Bandura,
1982; Si ve Wei, 2012: 303). Yapılar ötesi otonomi unsuru, çalışanların hedef ve
sorumluluk alanlarını bağımsız bir şekilde belirleyebilmesi olarak ifade edilen yapılar ötesi
otonomi, amaç, süreç ve sorumlulukların açıkça belirlenmesi, vizyon bildirgesinin etkili
iletişimi, performansı ödüllendirme ve sürekli eğitim gibi uygulamaları içermektedir (Si ve
Wei, 2012:303). Güçlendirme ikliminin diğer bir boyutu olan takım sorumluluğu, işlerin ve
işlere ilişkin kararların takımlar tarafından alındığı, performans sorumluluğunun takımlar
üzerinde olmasıdır (Seibert vd.; 2004: 333).
Siebert ve arkadaşları (2011) güçlendirmenin sonuçları olarak; tutumsal çıktıların; “iş
tatmini, örgütsel bağlılık, iş stresi ve işten ayrılma niyeti” ve davranışsal sonuçlarını ise
“iş performansı, örgütsel vatandaşlık ve yaratıcılık” olarak ifade etmektedir. Yine Ryan ve
Deci (2000); psikolojik güçlendirmenin içsel motivasyonu artırdığını, alanda çoğu çalışma
örgütsel bağlılıkla güçlendirme algısı ve iş tatmini arasında ilişkiyi incelemiş ve özellikle
örgütsel bağlılık arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğu değerlendirilmektedir (Avolio
vd., 2004, Castro vd.,2008; Sağlam ve Ergeneli, 2003; Bhatnagar, 2005; Krishna, 2007).
Ayrıca yerel yazında; liderin güçlendirme iklimine yönelik davranışının psikolojik
güçlendirme üzerindeki sonuçlarının incelendiği çalışmada liderin “yetki verme, beceri
geliştirme, yenilikçi performans”da koçluk davranışı sergilemesinin psikolojik
güçlendirmeyi olumlu yönde etkilediği (Arslantaş, 2007), lider ile takipçisi arasında ki
etkileşimin psikolojik güçlendirmenin alt boyutlarını olumlu yönde etkilediği (Ceylan vd.,
2005), bireylerin psikolojik güçlendirme algılarının örgütsel bağlılıklarını olumlu yönde
etkilediği (Sağlam ve Ergeneli, 2003), yine psikolojik güçlendirme alt boyutlarından
anlam, otonomi ve örgütsel bağlılık arasında olumlu bir ilişkinin olduğu sonuçlarına
varılmıştır (Çekmecelioğlu ve Eren, 2007).
2.3.Örgütsel Bağlılık
Örgütlerde sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün elde edilmesinde en önemli kaynaklardan
biri olarak değerlendirilen insan kaynağı ve bu kaynağın örgüt içerisinde tutulması, onun
örgütün amaç ve hedeflerine olan uyum ve aidiyet hissi günümüz çalışma ortamında artan
bir öneme sahiptir. Bu kapsamda örgütsel bağlılık birçok çalışmaya konu olmuş bir kavram
olup; “örgütün amaç ve hedeflerini kabullenme, bunların gerçekleşmesi sürecinde istekli
olma ve bu amacı yerine getirmeye çalışan örgütün bir parçası olma” duygusu ile hareket
etme isteği (Swailes, 2002: 159) ve “çalışanın kimliğini örgütün amaçları ile tanımlaması,
gönüllü olarak çaba göstermesi, kararlara katılım ve yönetimin değerlerini
içselleştirmesi” (O’Reilly ve Chatman, 1986) olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel bağlılık
kavramı üç boyutta incelenmekte olup, bunlar sırasıyla; duygusal bağlılık; örgütün amaç ve
hedeflerine olan bağlılığı ve bunun benimsenme derecesini, devam bağımlılığı; örgütten
ayrılmaları durumunda karşılaşacakları ekonomik temelli sorunlara yönelik algı ve
değerlendirmeleri, normatif bağlılık ise; yapılan işin etik niteliğine ve buna bağlı oluşan
minnettarlık duygusu ile hareket etmelerini ifade etmektedir (Luthans, 1995: 130).
Literatürde güçlü duygusal bağa sahip olanların içsel bir istekle örgüt içerisinde
performans sergiledikleri, devam bağımlılığına sahip bireylerin uygun zaman ve koşullarda
örgütten ayrılma eğiliminde olduğu ifade edilmektedir (Yalçın ve İplik, 2005: 398, Ölçüm
Çetin, 2004: 95). Yine duygusal bağlılıkları yüksek olan çalışanların performanslarının
daha yüksek olduğu (Allen ve Meyer, 1990), devamsızlık üzerinde en belirgin faktörlerden
biri olduğu (Savery vd.,1998), işe geç kalma ile arasında olumsuz yönde bir ilişkini mevcut
olduğu (İnce ve Gül; 2005) ifade edilmektedir.
İncelenen literatür kapsamında aşağıda yer alan hipotezler geliştirilmiştir:
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H1: X ve Y kuşaklarının güçlendirme iklimi algıları arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
H2: X ve Y kuşaklarının örgütsel bağlılık algıları arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
3. Araştırma Yöntemi
Araştırmanın temel amacı; X ve Y kuşaklarının güçlendirme iklimi ve örgütsel bağlılık
algıları arasında ki farkı incelemektir. Bu amaçla Kocaeli İlinde faaliyet gösteren 4 büyük
ve orta ölçekli imalat işletmelerinde görev yapan 191 çalışan ve yöneticiye, örgütsel
bağlılık ve güçlendirme iklimi algılarını ölçmek üzere anket uygulaması yapılmıştır. Anket
iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik sorular katılımcının yaşı,
cinsiyeti, medeni durumu, eğitim düzeyi, çalışma süresi, hangi bölümde çalıştığı ve
görevini, ikinci bölüm ise; Nauman, Khan ve Ehsan (2010) tarafından geliştirilen 13
maddelik Güçlendirme İklimi Ölçeğinden ve Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen
6 maddelik Örgütsel Bağımlılık ölçeğinden adapte edilmiştir. Ölçekteki maddelere ilişkin
katılma düzeyini ifade etmek için 5’li Likert (Kesinlikle Katılmıyorum “1”, Katılmıyorum
“2”, Karasızım “3”, Katılıyorum “4” ve Tamamen Katılıyorum “5”) tipi dereceleme ölçeği
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler analiz edilmiş olup; hipotezlerin
testleri öncesinde güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Araştırma hipotezlerini
test etmek amacıyla SPSS 17.0 programından faydalanılmıştır. Araştırmanın temel
kısıtlarını zaman, maliyet ve örneklem sayısı oluşturmaktadır. Bu temel kısıta rağmen
yönetsel alanda yapılacak uygulamalarda, kara vericilerin etkin ve verimli kararlar
verebilmesinde; kuşaklar arası farklılıkların gözetilmesi noktasında bir takım olumlu
katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.
4. Araştırma Bulguları
Araştırma kapsamında öncelikle ölçeklerin güvenirlik analizleri yapılmıştır. Güçlendirme
İklimi ölçeğinin Croanbac’h alpha degeri 0,942 ve örgütsel bağlılık ölçeğinin ise 0,938
olarak oldukça güvenilir seviyelerde tespit edilmiştir. Güçlendirme İklimi ölçeği toplam
varyansın %59,346’ni (KMO değeri 0,930 ve Barlett testi sonucu 0.000 düzeyinde
anlamlıdır) ve Örgütsel bağlılık ölçeği ise toplam varyansın % 76,562’ni (KMO değeri
0,897 ve Barlett testi sonucu 0.000 düzeyinde anlamlıdır) açıklamaktadır. Örneklemin;
yaklaşık %42,6’sı 5-10 yıllık çalışma tecrübesine sahip çalışan, %82,1’i erkek, %79’u Y
kuşağına mensup çalışanlar, yaklaşık %30’nun orta ve üst düzey yöneticilerin bulunduğu
betimsel özelliklere sahiptir. Araştırmanın temel amacı olan X ve Y kuşaklarının
güçlendirme iklimi ve örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını
incelemek olup; bu amacın test edilmesi adına T testi yapılmış ve teste ilişkin anlamlı
sonuçlar aşağıda Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2:T Testi Sonuçları
Değişkenler
Örgütsel Bağlılık
Güçlendirme İklimi

N

Ort.

Ss

Sig.

Y KUŞAĞI

152

4,2303

,84570

,015

X KUŞAĞI

39

4,5812

,55128

Y KUŞAĞI

152

4,0146

,69803

X KUŞAĞI

39

4,2359

,38478

,048
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Yukarıda yer alan tabloda da görüldüğü üzere; X kuşağının güçlendirme iklimi algıları
ortalaması (x̄=4,2359), örgütsel bağlılık algısı ortalamaları (x̄=4,5812) Y kuşağından daha
yüksektir. Bulgular doğrultusunda H1 ve H2 hipotezleri kabul edilmiştir.
Sonuç ve Değerlendirme
Günümüz örgüt ortamında artan rekabet şartları, hızlı değişen teknoloji ve sürekli bir
değişim ivmesine sahip çevrede; örgütler yaşam döngülerini sürdürmek adına, bu ortama
sürekli yenilik anlayışı içerisinde yeni yönetim uygulamaları geliştirmek üzere cevap
vermektedir. Bu sürekli yenilik ve yaratıcılık gerektiren ortam, kaynakların etkin ve
verimli kullanılmasını gerektirmekte, özellikle stratejik amaç ve hedeflerin
gerçekleştirilmesi sürecinde örgütün bütün kaynakları üzerinde önemle durulmasını
gerektirmektedir. Bu cevap verme sürecinde en stratejik kaynaklardan biri olan insan
kaynağının nitelikleri, muhtemel hareket tarzları ve örgüte yönelik algıları, yönetsel
uygulamaların başarıya ulaşmasında ve etkinliğinin devam etmesinde büyük önem arz
etmektedir. Bu noktada çalışma kapsamında; yönetsel uygulamalardan, örgütlerin amaç ve
hedeflerine uyum sağlama, bütünleşme ve katılımcı anlayış ile kaynaklar ve karar almada
etkin bir role sahip olma süreci olarak özetlenebilecek olan güçlendirme kavramı
(Willkinson ve Willmott, 1996: 58, Kiernan, 1998: 151- 152, Appelbaum ve diğ., 1999:
235,, Donovan, 1994: 12), bu kavramın daha çok iş ortamı ve çalışan algısına yönelik olan
güçlendirme iklimi ve çalışanların örgüte olan bağlılıkları, örgüt ortamında halihazırdaki iş
gücünün büyük bir kısmını oluşturan X ve Y kuşağına ait bireylerin bu kavramlara olan
algılarını değerlendirilmek üzere incelenmiştir. Çalışmamızın amacı; örgüt ortamında X ve
Y kuşaklarının güçlendirme iklimi ve örgütsel bağlılık algıları arasında ki muhtemel farkın
incelenmesidir. Bu amaca uygun olarak Kocaeli İlinde faaliyet gösteren 4 büyük ve orta
ölçekli imalat işletmelerinde görev yapan 191 yönetici ve çalışan üzerinde anket yöntemi
ile toplanan veriler incelenmiştir. Toplanan verilerin analizi neticesinde; X kuşağını temsil
eden kesimin güçlendirme iklimi ve örgütsel bağlılık ortalamalarının, Y kuşağını temsil
eden kesime göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen bu
sonuç; “sonuç odaklı, iş motivasyonu yüksek, kariyerinde ilerleme hedefi olan, otoriteye
saygılı, sabırlı, sadık ve kanaatkar” özellikleri ile tanımlanan X kuşağı için, örgütsel
hedeflerle uyumlu, kaynak kullanımı ve karar almada istekli ve yenilikçi davranışlar
sergileme eğilimi kapsamında güçlendirme iklimi ve örgütsel bağlılık algıları açısından
literatürü destekler niteliktedir. Ancak burada üzerinde önemle durulması gereken husus;
“yüksek eğitimli, süreç odaklı, farklılaşan iş tanımı ile motive olan, otoriteye zorunlu
olmadıkça sıcak bakmayan, bağımsızlığına düşkün, özgüvenli, yenilikçi ve yeni iş
deneyimlerine meyilli” özellikleri ile tanımlanan Y kuşağının güçlendirme ve örgütsel
bağlılık algılarının görece düşük çıkmasıdır. Y kuşağının, örgütün değer ve hedeflerine
olan bağlılıklarının, performans ve bağlılık ile yakından ilişkisi bulunan güçlendirme
iklimi algılarının arttırılması yönünde alınacak tedbirlerin, örgütlerin sürdürülebilir rekabet
avantajı elde etmesinde, örgütteki aktörlerin belirlenen hedef ve amaçlara yönelik yüksek
performans sergilemelerinde, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmelerinde, üzerinde
önemle durulması gereken bir husus olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışma, araştırma
kapsamındaki işletmelerden elde edilen verilerle ve kullanılan yöntemlerle sınırlıdır. Bu
kapsamda elde edilen bulguların küçük bir örneklemden elde edilen verilere dayalı olması
nedeniyle; daha genellenebilir sonuçların elde edilmesi amacıyla çalışmanın farklı illerde
ve sektörlerde de uygulanması ve örneklem büyüklüğünün genişletilmesi önerilebilir.
Kaynakça
Adıgüzel, O., Batur, H. Z., Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile
ortaya çıkan yeni çalışma tarzı:Mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal

371

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182.
Allen N.J ve Meyer, J.P. (1990) “The measurement and antecedents of affective
,continuance and normative commitment to the organization”, Journal of Occupational
Psychology, 63:1-18
Appelbaum, S. H., Hébert, D., ve Leroux, S. (1999). “Empowerment: Power, Culture and
Leadership–A Strategy or Fad For The Millennium?”. Journal of Workplace Learning, 11
(7). 233-254.
Ari, G ve Ergeneli, A . (2003). Psikolojik Güçlendirme Algisi ve Bazi Demografik
Değişkenlerin Örgütsel Bağliliğa Etkisi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 21 (1): 129-149.
Arslantaş,C.C., (2007) “Güçlendirici Lider Davranişinin Psikolojik Güçlendirme
Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştirma”. Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2):227-240
Avolio, B.J., Zhu, W., Koh, W ve Bhatia, P. (2004) ”Transformational Leadership And
Organizational Commitment:Mediating Role Of Psychological Enpowerment and
Moderating Role Structural Distance”, Journal Of organizational Behavior, 25 (8): 951968.
Bandura, A. (1982). “Self-efficacy Mechanism in Human Agency”. American
Psychologist, 37(2). 122-147.
Bejtkovský J., (2016). The Employees of Baby Boomers Generation, Generation X,
Generation Y and Generation Z in Selected Czech Corporations as Conceivers of
Development and Competitiveness in their Corporation, Journal of Competitiveness, 8 (4):
105–123
Bhatnagar, J. (2005). “The Power of Psychological Enpowerment As An Antecedent To
Organizational Commitment İn İndian Mangeres” Human Resource Development
International, 8 (4) 419-433
Bowen, D. E. ve Lawler, E. E. (1992). “Total Quality-Oriented Human Resources
Management”. Organizational Dynamics, 20(4). 29-41.
Buckley, R.M., Beu, D.S., Novicevic, M.M. ve Sigerstad T. (2001). Managing Generation
Next: Individual and Organizational Perspectives. Review of Business, 22(1).
Carmen B.C., Periñan, M.V. ve Casillasi, J. C. (2008) Transformational leadership and
followers' attitudes: the mediating role of psychological empowerment, The International
Journal of Human Resource Management, 19(10):1842-1863,
Ceylan A., Özbal S., Dinç A., ve Kesgin M. (2005). Lider-Üye Etkileşimi ve Güvenin
Psikolojik Güçlendirmeye Etkileri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 50: 25-40
Conger, J. A., ve Kanungo, R. N. (1988). “The Empowerment Process: Integrating Theory
And Practice”. Academy of Management Review, 13(3) : 471-482.
Çekmecelioğlu, H. G. ve Eren, E. (2007), “ Psikolojik Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık ve
Yaratıcı Davranış Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi‟, Yönetim, 18(57): 13-25.
Deneçli, C. ve Deneçli S.(2012) Nabza Göre Şerbet, Kuşağa Göre Etkinlik: Eğlencenin
Pazarlanması ve Kuşaklar, iku.edu.tr.
Dereli, B., ve Toruntay, H. (2015). Örgütlerde Kuşakların İş Değerleri, Motivasyon ve

372

Mentorluk Kavramlarına Dayalı Yönetimi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret
Enstitüsü Tartışma Metinleri, 03(05).
Donovan, M. (1994), The Empowerment Plan, Journal For Quality And Participation,
17(4).
Eastland R ve Clark KR. (2015). Managing Generational Differences In Radiology. Radiol
Manage.; 37(3):52-56.
Erstad, M. (1997). “Empowerment And Organizational Change”. International Journal of
Contemporary Hospitality Management, 9(7): 325-333.
Hendricks JM ve Cope VC. (2013). Generational Diversity: What Nurse Managers Need
To Know. J Adv Nurs; 69(3):717-725.
Honold, L.(1997). A review of the literature on employee empowerment, Empowermment
in Organizations, Cilt 5, Sayı 4, s. 202-212.
Howe, N. ve Strauss, W. (1991), Millennials Rising: The Next Great Generation.
NewYork: Vintage Books. In Reeves, T. C. (2008): Do Generational Differences Matter in
Instructional Design?, Instructional Technology Forum, January 2008.
İnce, M. ve Gül, H.(2005)Yönetimde yeni bir paradigma:Örgütsel bağlılık. Çizgi Kitapevi,
Ankara.
Jıanruı, J, (2011). The Y Factor: Managing The New Generation Of Soldiers, Journal Of
The Singapore Armed Forces, 39(4): 53-59.
Kiernan, M. (1998), Değişime ya Uyun ya da Kaybolun, Çev: Kaan Tunçbilek, İstanbul,
Form Yayınları, No:56.
Koçel, T. (2005) İşletme Yöneticiliği, Arıkan Bas-Yay., Istanbul, 759s.
Krishna, Y.R.(2007),”Psychological Enpowerment and Organizational Commitment”, The
Icfai Journal of Organizational Behavior,6(4):26-36.
Luthans, F. (1995). Organizational Behavior (Seventh Edition). New York: McGraw-Hill
Nauman, S., Khan, A.M. ve Ehsan, N. (2010).”Patterns of Empowerment and Leadership
Style In Project Environment”, International Journal of Project Management, 28 (7): 638649.
O’Reilly ve Chatman, (1986) “ Organizational Commitment and Psychological Attachment
the Effects of Compliance, İdentification and Internalisation of Pro-social Behavior”,
Journal of Applied Psychology,71(5): 492-499.
Oblinger, D. ve Oblinger, J., Eds. (2005): Educating the Net Generation, Washington,
D.C.: Educause
Oh E., Reeves T.C. (2014) Generational Differences and the Integration of Technology in
Learning, Instruction, and Performance. In: Spector J., Merrill M., Elen J., Bishop M. (eds)
Handbook of Research on Educational Communications and Technology. Springer, New
York, NY
Ölçüm Çetin, M. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık (1.Baskı). Ankara. Nobel
Yayıncılık.
Randolph, W. A. (1995). “Navigating The Journey To Empowerment”. Organizational
Dynamics, 23(4): 19-32.
Ryan, R.M. ve Deci, E.L. (2000),” Selfdetermination Theory And The Facilitation Of

373

Intrinsic
Motivation,Social
Psychologist,55(1):68.

Develeopment,

And

Well

Being”,

American

Sağlam, A. ve Ergeneli,A. (2003),”Psikolojik Güçlendirme Algısı ve Bazı Demografik
Değişkenlerin
Örgütsel
Bağlılığa
Etkisi”,
Hacettepe
Üniversitesi
İ.İ.B.F.
Dergisi,21(1):129-149.
Savery, L., Travaglione A., and Firns, I.G.J. (1998)”The Links Between Absenteeism And
Commitment During Downsizing”, Personal Review, 27(4): 312-324
Scott, E.S., Silver, S.R., Randolph, W.A., (2004). “Taking Empowerment To The Next
Level: A Multiple-Level Model Of Empowerment, Performance, And Satisfaction”.
Academy of Management Journal. 47: 332–349.
Seibert, S. E., Silver, S. R., ve Randolph, W. A. (2004). “Taking Empowerment To The
Next Level: A Multiple-Level Model Of Empowerment, Performance, And Satisfaction”.
Academy Of Management Journal, 47(3): 332-349.
Seibert, S. E., Wang, G. ve Courtright, S.H. (2011), “Antecedents and Consequences of
Psychological and Team Empowerment in Organizations:A Meta-Analytic Review”.
Journal Of Applied Psychology, 96(5):981.
Si, S. ve Wei, F. (2012). “Transformational And Transactional Leaderships, Empowerment
Climate, And İnnovation Performance: A Multilevel Analysis In The Chinese Context”.
European Journal of Work and Organizational Psychology,21(2): 299-320.
Smither S. (2015). Facing Generational Differences: Understanding is Key. Vet Team
Brief.; 45-47;
Spreitzer, G.M. (1995). “Psychological empowerment in the workplace: dimensions,
measurement, and validation”. Academy of Management Journal, 38(5):1442- 1465.
Spreitzer, G.M. (1997). “Toward a common ground in defining empowerment”. Research
in Organizational Change and Development, 10, 31-62.
Swailes,S.(2002), “Organizational commitment: A critique
of the construct and
measures”, International Journal of Management Reviews ,4(2): 155-178
Thomas, K. W. ve Velthouse, B. A. (1990). “Cognitive Elements Of Empowerment: An
“interpretive” Model Of İntrinsic Task Motivation”. Academy Of Management Review,
15(4): 666-681.
Wiedmer T. (2015). Generations Do Differ: Best Practices İn Leading Traditionalists,
Boomers, And Generations X, Y, And Z. Delta Kappa Gamma Bull.;82(1):51-58.
Wilkinson, A. (1998), "Empowerment: Theory and Practice", Personnet Review, 27 (l):
40-56
Wilkinson, A. ve Willmott, H. (1996), Quality Management Problems and Pitfalls: a
Critical Perspective, İnternatonal Journal of Quality-Reliability Management, 13(2).
Yalçın, A. ve İplik, F. N. (2005). “Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik
Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma:
Adana İli Örneği”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1): 395412.
Zempke, R., Raines, C., Filipczak, B., (2013).Generations at Work : Managing the Clash
of Boomers, Gen Xers, and Gen Yers in the Workplace, 2nd Ed., Amacom, USA,

374

Bilişim Sektöründe Mesleki Gelişim Olanaklarinin İş Değiştime Tutum ve
Davranışlarına Etkileri
İbrahim YIKILMAZ 240
Ayşe GÜNSEL 241
Kubilay KARA
Özet
XXI. yy.`ın yükselişteki sektörü olarak bilişim; değişim ve gelişimin derin bir şekilde
hissedildiği sektörlerin başında olup; bilişim sektörü çalışanları da çalıştıkları sektörün bu
hızlı değişim ve gelişim gösteren doğasına ayak uydurabilmek üzere mesleki anlamdaki
gelişimlerini sürdürmek yönünde şiddetli bir ihtiyaç hissetmektedir. Bilişim sektörü
çalışanlarının, küresel iş gücü piyasasında iş bulabilme imkanları, diğer sektörlere nazaran
çok daha yüksek olup; bu küresel piyasada yer bulabilmenin önemli bir unsuru da mesleki
gelişimlerini sağlamaktan geçmektedir. Bu kapsamda bilişim sektöründe çalışmakta olan
kişilerin mesleki gelişim kavramına verdikleri önem, iş hayatlarına ve iş değiştirme tutum
ve davranışlarına olan etkisinin incelenmesi ile bilişim firmalarının şirket içi mesleki
gelişim imkânlarını yeni bir bakış açısıyla gözden geçirmelerine katkıda bulunmak
amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında farklı grupların temsil edilebilmesi için yaş, tecrübe,
çalışılan pozisyon gibi kriterlerin eklenmesi ile bilişim sektörü çalışanları üzerinde saha
çalışması gerçekleştirilmiştir. 67 adet bilişim sektörü çalışanından toplanan anketler,
istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Bulgular, bilişim sektörü çalışanlarının mesleki
gelişim imkanlarını kariyer basamaklarında ilerlemenin önemli bir unsuru olarak
gördüklerini; dolayısıyla da işe devam yahut iş değiştirme noktasında karar verirken
mesleki gelişim olanaklarının ücret beklentilerden daha önemli bir kriter olduğunu gözler
önüne sermektedir. Dolayısıyla bilişim sektörü özelinde çalışanlarının mesleki gelişim
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayan firmaların, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını
sağlamakta büyük zorluklar yaşaması beklenmektedir. Bunun aksine eğitim ve gelişime
olanağı sağlayan bir örgüt kültürüne sahip olanların ise sürdürülebilir rekabet avantajı elde
etmede ve bu avantajın belirleyici aktörlerinden olan nitelikli insan kaynağının örgüt
ortamında tutabilme noktasında daha başarılı olacakları düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilişim Sektörü, Mesleki Gelişim Olanakları, İş Değiştirme Tutumu
The Effect of The Career Development Opportunities on The Career Move
in The it Sector
Abstract
Informatics as the rising sector of the 21st century; IT employees also feel a strong need to
improve themselves in order to keep up with this dramatic change and developmental
nature of the sector they work in. They are more likely to find jobs in the global labor
market than in other sectors; An important factor in finding a job facility in this global
market is to ensure professional development. In this context, in this study, it is aimed to
examine the effect of the importance of informatics sector employees to the concept of
professional development on their business life, career move and to contribute to the
review of informatics companies' internal professional development opportunities with a
new perspective. In order to represent different groups within the scope of the study, the
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study was carried out on the informatics sector employees by adding criteria such as age,
experience and working position. The questionnaires collected from 67 employees from IT
sector were subjected to statistical analysis. The findings show that informatics sector
employees consider their professional development opportunities as an important element
of career progression; Therefore, while deciding whether to work or change the job,
professional development opportunities are more important than wage expectations. It is
thought that having an organizational culture that enables education and development will
be more successful in achieving a sustainable competitive advantage and having qualified
HR.
Keywords: IT Sector, Career Development Opportunities, Career Move
Giriş
Dünya Bankası`nın (2001) yılında yayınladığı raporda Dijital Devrimin ekonomi üzerinde
yarattığı etkinin çeyrek milenyum öncesinde sanayi devriminin yarattığı etkiden daha
şiddetli olduğu, bu yeni ekonominin lokomotif sektörünün bilişim sektörü olduğuna
değinilmiştir. Türkiye’de bilgi toplumuna dönüşüm çabaları, 2003’te “e-Dönüşüm Türkiye
Projesi” dâhilinde yürütülmeye başlanmış, 2006-2010 dönemleri arasında ilk bilgi toplumu
çalışma planı ve stratejisi çalışmaları uygulanmaya başlanmıştır (ÇSGB, 2014, s.1).
Bilginin yayılmasıyla ilerleyen refah, serbest ticaretin etkisi ile dünyanın her alanına
yayılan bir sektör olmuş, özellikle Türkiye 2000’li yıllardan itibaren iktisadi, toplumsal ve
siyasal anlamda köklü bir değişiklik ve dönüşüm içerisine girmiştir. Gelişen ekonomilerin
21. yüzyılda geldikleri son nokta olan “sanayi-sonrası toplum”, “bilgi toplumu” ya da
“bilgi ekonomisi” şeklinde farklı isimler ile ifade edilmekte olup, bilgi topluluklarına
dönüşmenin en büyük işaretlerinden birisi, istihdam yapısındaki değişimler olmuş ve yeni
gelişimlerde sanayi sektörlerinin istihdam içerisindeki payında azalma, hizmet ve bilgi
sektörlerinin oranlarında ise artma gözlemlenmiştir (Atik ve Tombak, 2012, s.138). Bu
değişim Bilişim Sektörü kapsamındaki bilgi çalışanı olarak da ifade edilen insan
kaynağının üstüne dikkatleri çekmektedir. Katma değeri yüksek olan insan kaynağı ve bu
kaynağın örgüt ortamında örgütsel bağlılık ve aidiyet hissedecek şekilde istihdamı,
rekabetin ve örgütlerin yaşam döngülerini devam ettirmelerinde önemli bir hal almıştır.
Gelişen teknoloji ile birçok iş ve işlemin sanal ortama taşınması, buna bağlı dijital güvenlik
ve hizmette kalitenin sağlanması gibi yine birçok unsur, bilişim çalışanlarının gelecekte de
artan bir önem ve sayıya ulaşacağı sonucunu beraberinde getirmektedir. Yine sektördeki bu
hızlı değişim ve dinamizm, bilişim alanında çalışan kişiler üzerinde bir baskı
oluşturmaktadır. Çalışanlar, bir yandan mevcut görev ve sorumluluklarını yerine getirirken
diğer yandan da kendilerini sektördeki gelişmeleri takip etmek zorunda hissetmektedirler.
Ayrıca yeni teknolojilerin benimsenip, uygulanması için kurumlarında ön ayak olma
ihtiyacı duymaktadırlar. Bu da çalışanların iş hayatına bakış açısını değiştirmekte, mesleki
gelişim imkânlarının, çalışanların memnuniyetinde önemli bir yer tutmasına neden
olmaktadır. Özellikle bilişim firmalarının en büyük kaynağı ve zenginliği çalışanlarıdır.
Bu yüzden alanında tecrübe sahibi ve yetkin çalışanların motivasyonunun ve firmaya olan
bağlılıklarının yüksek tutulması işletmeler açısından çok önemlidir. Yüksek ücret ve unvan
gibi araçların, çalışan motivasyonunu ve bağlılığını sağlamak için tek başlarına yeterli
olmadığı zaman içerisinde deneyimlenmekte olup, bu çalışma ile bilişim firmalarındaki
çalışanların mesleki gelişim kavramına verdikleri önem incelenmiş, mesleki gelişim
olanaklarının iş değiştirme tutum ve davranışına olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.
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1.Teorik Çerçeve
1.1.Bilişim Kavramı
Bilişim; İngilizcedeki” informatics”, Fransızcadaki “informatique” kelimelerinin karşılığı
olarak kullanılmaktadır (Türk Dil Kurumu, Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu;
2018). Yapısal bakımdan bilgi ve iletişim kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş gibi
görünse de gerçekte farklı bir kökten gelen devinimsel bir kelimedir. Türkçedeki “bilgi”
kelimesinin, İngilizcedeki “information” ya da Fransızcadaki “enformassions” kelimelerini
tam olarak karşılamasada, bu kelimeler bilgi kavramını ifade etmekte, Türkçede bilgi
kelimesini bu kapsamda karşılayan tek bir kelime bulunmamakta ve bu nedenle anlam
itibariyle devingen olmayan “knowledge” kelimesi de aynı kategoride değerlendirilip
“bilgi” diye tercüme edilmektedir (Kelleci, 2003: 1). İlk kez 1969 yılında bilgisayar
kelimesinin de içinde bulunduğu bir çeviri döneminde türetilen bilişim kelimesi,
devinimsel bilginin kolay ve hızlı bilgi erişim düzeni içerisinde kullanıldığı uygulamalı bir
bilimin adı olarak türetilmiş, ardından 1981 yılında bilişim terimlerinin kavramsal
çerçevesini düzenlemek amacıyla çıkarılan Bilişim Terimleri Sözlüğü’nde ayrıntılı bir
tanımı verilmiştir. Bu tanıma göre Bilişim: “İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal
alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik
makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi” olarak
kavramsallaştırılmaktadır. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin
islenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek
inceleyen uygulamalı bilim dalı. Disiplinler arası özellik taşıyan bir öğretim ve hizmet
kesimi olan bilişim bilgisayar da içeride olmak üzere, bilişim ve bilgi erişim dizgelerinde
kullanılan türlü araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili konuları da
kapsamaktadır. Bilgisayarın merkezde yer aldığı kapsamlı bir alana hitap eden bilişim;
bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, bilgisayar iletişimi ve tüm bunların sistemsel
bütünleşmesi olarak da tanımlanabilir. Kullanıcı ve bilgisayar birimi arasında bilgi
iletişiminin sağlanabildiği bilişim sisteminde; kullanıcı ile bilgisayar arasında diyalog
kurulmakta ve kullanıcı kendisine ulasan bilgilerle ilgili sorular sorup, yanıtını
alabilmektedir.
1.2. Bilişim Sektörünün Tarihsel Gelişimi ve Dünyada Bilişim Sektörü
İnsanlık tarihi kadar eski olan hesap yapma ve ya bilgi işlem çalışmalarının kökeni, 2000
yıl öncesine kadar dayanmakla birlikte, çağdaş olarak birinci nesil programlanabilen
bilgisayar olan “ENIAC”’ın 1943’ te tamamlanmasıyla hız kazanan dijital dünya, değişim
sürecine ve bilgi işlemeye değişik bir boyut kazandırmıştır (Wang ve Ledley, 2013: 3-4).
IT devrimi yahut Dijital Devrim şeklinde isimlendirilen süreç, II. Dünya Savaşı’nın
bitimiyle teknolojide yaşanan ilerlemelerle hızlanmış, 1983’de bilgisayarın Time
Dergisi’nde “yılın adamı” şeklinde seçilmesi ile ortaya çıkan süreç, insanoğlunun tarihinde
en önemli olaylardan birini başlatmıştır. Bilgisayar kullanımına 90’lı yıllarla beraber
kurumsal firmalarda, çalışma süreçlerinin sürdürülmesi ile başlanmış, ABD’ de olmak
üzere pek çok ülke teknolojilerinin, iktisadi büyümenin yapı taşı olması da aynı
dönemlerde gerçekleşmiştir (Kayrak, 2012:146). Dünya ekonomisinde küreselleşmeyle
beraber gerçekleştirilen çalışmaların özelliği ve çalışan iş gücünün nitelikleri de değişim
göstermektedir. Özellikle bilgi, iletişim ve hizmet sektöründe son yüzyılda oluşan yeni
çalışma şartları ve bu şartları oluşturan kaynaklar, insan kaynağının hazırlanması ve
kullanımında yeni bakış açıklarını da beraberinde getirmiştir (Tatlıdil ve Xanthacou
2002:2).
Tablo 1’de Dünya genelindeki Bilişim harcamaları yer almaktadır. 2012 yılı verilerine
göre donanım harcamaları 665 milyar dolar, veri merkezi sistemleri harcamaları 141
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milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İş yazılımları harcamalarının 279 milyar dolar, bilişim
hizmetleri harcamalarının 878 milyar dolar, Telekom hizmetleri harcamalarının da 1,655
milyar dolar olarak gerçekleştiği yine tablo 1’den anlaşılmaktadır (Kayrak, 2012, s.65).
Tablo 1: Dünya Genelindeki Bilişim Harcamaları

(Miyar $)

2012
(%)

2013 Yılı
Beklentileri
(Milyar $)

2013 (%) Yılı
Beklentileri

Donanım

665

9,0

718

7,9

Veri Merkezi
Sistemleri

141

1,9

146

3,7

İş Yazılımları

279

3,5

297

6,4

IT Hizmetleri

878

1,5

918

4,5

0,
4

1,688

2,0

2,1

3,766

4,1

2012

Telekom
Hizmetleri

1,655

Toplam IT
Harcamaları

3,618

-

75’in üzerinde ülkede, 21 farklı sektörde faaliyet gösteren 2.252 kamu kurumu ve özel
firmalardan alınan bilişim yatırımları ve insan kaynakları verileri temel alınarak Gartner
tarafından uygulanan araştırmaya göre, çalışan başına yapılan IT harcama tutarları 2010’
da ortalama olarak 12.000 $ düzeyinde olduğunu belirtmektedir (Kayrak, 2012, s.159). Bu
veriler, bilişim sektörünün dünya ekonomisi içersindeki gelişim ve önemli payının altını
çizmekte ve gelecekteki önemine de ışık tutmaktadır.
1.3.Türkiye’de Bilişim Sektörü
Bilişim sektörü dünyadaki gelişimlere paralel olarak ülkemizde de değer kazanmakta ve
büyümektedir. Sektörün önemine “2015-2017 Orta Vadeli Programında” vurgu yapılarak
“Kamu yatırımlarında, Kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim,
sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama
sektörlerine öncelik verilecektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Türkiye’ de bilgi toplumuna
dönüşüm çabaları, 2003’ te “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” dâhilinde yürütülmekte olup,
2006-2010 dönemleri arasında ilk bilgi toplumu çalışma planı ve stratejisi çalışmaları
uygulanmaya başlanmıştır (ÇSGB, 2014, s.1).
Türkiye’ de bilişim yatırımlarına bağlı TÜİK bilgileri Tablo 2’ de yer almıştır. Tablo 2’ de
yer alan bilgilere göre toplam olarak 212 projenin proje tutarı 6.927.224 bin TL, 2012
yılında yapılan toplam yatırım ise 2.484.328 bin TL’ (www.bilgitoplumu.gov.tr)dir.
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Tablo 2: 2013 Yılı Türkiye Kamu Bilgi ve IT Yatırımları Özet Tablosu
Sektör

Proje Sayısı

Proje Tutarı
(Bin TL)

Tarım

10

531.544

2012 Yılı
Yatırımı
(Bin TL)
135.266

Madencilik

11

57.309

45.268

İmalat

8

66.602

66.602

Enerji
Ulaştırma ve Haberleşme
Turizm

14
21
0

245.952
958.016
0

59.971
216.563
0

Eğitim

17

2.611.487

1.610.425

Sağlık

4

293.171

52.868

Diğer Kamu Hizmetleri

139

3.619.566

1.400.406

224

8.383.647

3.586.369

Genel Toplam

Kaynak: (Kamu BİT Yatırımları, 2013)
BT sektörünün alt dallarını donanım, yazılım, IT hizmetleri, iletişim ve Telekom
ekipmanları oluştursa da değer zinciri içerisinde diğer sektörlere pek çok yönü ile etki
etmektedir. Oluşturduğu bu ekosistem ile ekonomik anlamda istihdama ve vergi gelirlerine
lumlu etkileri olmaktadır. Bu etkiyi Şekil 1’ deki gibi açıklamak mümkündür.

Şekil 1: Bilişim Sektörünün Türkiye' de Ekonomik Büyümeye Etkisi
Kaynak: (YASED, 2012:4
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Türkiye Bilişim Derneği (2017:5-18)’nin belirttiği gibi teknolojinin en çok karşılaştığımız
somut çıktılarından aktif sosyal medya hesapları 42 milyona yükselirken, mobilde aktif
sosyal medya hesapları da 36 milyon ulaşmış olup, bu verilere dayanarak bilişim
teknolojilerinin toplumun hemen hemen her kesimine ulaştığını ve topluma direkt etki
ettiği söylenebilir.
Bilişim sektörünün büyümesi çeşitli kurumlar ve devlet tarafından desteklenmekte, bu
alanda dünya ile rekabet edebilir hale gelmemiz için çalışmalar yürütülmektedir. Örneğin
Türkiye Bilişim Derneği 2016 Ulusal Bilişim Kongresi’nde bilişim sektörünün stratejik
sektör olarak tanımlanması, bilgi teknolojileri stratejisinin büyüme stratejisinin ayrılmaz
bir parçası olarak kabul edilmesi, Türkiye’nin tamamının genel teknoloji geliştirme bölgesi
ilan edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştur (Türkiye Bilişim Derneği, 2017:5-18)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik planında “Girişimciliğe, yenilikçiliğe ve
yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı ekonomik yapısıyla, Avrasya’nın mal ve
hizmet üretim üssü haline gelen ve dünyanın en gelişmiş on ülkesi içinde yer alan bir
Türkiye’nin oluşumunda öncü olmak” vizyonunu ortaya koymuş, bu bağlamda Türkiye
Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. (Türkiye Cumhuriyeti Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2017: 15-18)
Ülkemiz sahip olduğu genç ve dinamik nüfus yapısı sayesinde büyük bir avantaja sahip
olup, bu avantaj genç nüfusun bilimsel, sorgulamaya ve araştırmaya özendirici bir sistem
ile eğitilmesi durumunda bir anlam ifade edecek, ülkemiz ancak bu sayede bilişim
alanındaki potansiyelini kullanma imkânı bulabileceği değerlendirilmektedir.
Yazılım mühendislerine yönelik bir site olan HackerRank’in kodlama becerilerine göre
dünyanın en iyi programcılarına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede; Türkiye 77,5 puan
alırken, listenin başında yer alan Çin 100 ve Rusya 99,9 puan almışlardır (Trikha, 2017:1).
Bu şüphesiz ki ülkemizin sahip olduğu potansiyeli geliştirmesi gerektiğinin bir
göstergesidir.
1.4.Bilişim Sektörü ve Çalışan Profili
Geçmiş dönemlerde akademik, askeri ve ticari alanlarla sınırlı olan bilişim kavramı
günümüzde, internetin de yaygınlaşmasıyla hayatımızın hemen hemen her alanına girmiştir
ve hatta bu alanların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle bilgisayarın ve
internetin olmadığı bir ticari hayatı düşünmek artık mümkün değildir.
Günümüzün sert rekabet koşullarında firmaların etkinliği, çevikliği ve sundukları hizmetin
kalitesi büyük oranda kullanılan bilişim ürünlerine bağlıdır. Çünkü büyük çapta verinin
depolanması, analiz edilmesi ve sonuçlara mobil cihazlar gibi ortamlardan da
erişilebilmesi, işlem hızını ve yapılan işlemin kalitesini artırmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumunun (2018) Meslek gruplarına ve cinsiyete göre bireylerin
bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin 2013-2018 yıllarını kapsayacak şekilde yürüttüğü
araştırmaya göre; bilgisayar ve internet tüm meslek kollarında oldukça yaygındır ve yıldan
yıla artış gösterdiği aşağıda yer alan şekil 2 ve 3’de özetlenmiştir;

380

Bilgisayar Kullanımının Artışına İlişkin Değerlendirme
Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar
Elementary occupations
Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar
Plant and machine operators, and assemblers
Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar
Craft and related trades workers
Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
Skilled agricultural, forestry and fishery workers
Hizmet ve satış elemanları
Service and sales workers
Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar
Clerical support workers
Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel
meslek mensupları…
Profesyonel meslek mensupları
Professionals
Yöneticiler
Managers

Bilgisayar kullananlar
Computer users
Bilgisayar kullananlar
Computer users

0
20
40
Bilgisayar kullananlar
Computer users
Bilgisayar kullananlar
Computer users

60
80
100
Bilgisayar kullananlar
Computer users
Bilgisayar kullananlar
Computer users

120

Şekil 2: Bilgisayar Kullanımının Artışına İlişkin Değerlendirme

İnternet Kullanımının Artışına İlişkin Değerlendirme
Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar…
Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar…
Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar…
Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri…
Hizmet ve satış elemanları…
Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar…
Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı…
Profesyonel meslek mensupları…
Yöneticiler…
0
İnternet kullananlar
Internet users
İnternet kullananlar
Internet users

20

40

İnternet kullananlar
Internet users
İnternet kullananlar
Internet users

60

80

100

İnternet kullananlar
Internet users
İnternet kullananlar
Internet users

Şekil 3:İnternet Kullanımına İlişkin Değerlendirme

120
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Özellikle mobil teknolojilerin yaygınlaşması sahada çalışmakta olan meslek gruplarının
bile bilişim teknolojilerinden faydalanmalarına imkân sağlamıştır.
Bilişim alanındaki hızlı değişim ve bu değişimin hayatın her alanında artan bir şekilde
uygulanması ile büyük bir öneme sahip olmakta ve bu değişime ayak uydurmaya çalışan
işletmelerin çoğu, bilişim ihtiyaçlarını kendi organizasyonları içerisinde karşılayamamakta,
dış firmalardan hizmet satın almaktadır. Bu artan önemi ile dünya geneline bakıldığında
bilişim firmalarının çok büyük karlar elde ettiklerini, marka değerlerini artırdıklarını
aşağıda yer alan tabloda görmekteyiz:
Tablo 3: Dünya çapındaki en değerli firmalar (Brand Finance, 2018:9)
Sıralama

Marka Değeri
(Milyon Dolar)

Marka

Bilişim
Firması
mı?

2017
3

2018
1

Adı
Amazon

Ülke
ABD

2017
106,396

2016
69,642

2018
150.8

Evet

2
1

2
3

Apple
Google

ABD
ABD

107,141
109,47

145,918
88,173

146.3
129.91

Evet
Evet

6

4

58,619

92.289

Hayır

5
6
7
8
9
10

G.
Kore
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
Çin

66,219

9
4
5
7
8
10

Samsung
Group
Facebook
AT&T
Microsoft
Verizon
Walmart
ICBC

61,998
87,016
76,265
65,875
62,211
47,832

34,002
59,904
67,258
63,116
53,657
36,334

89.684
82.422
81.163
62.826
61.480
59.189

Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır

En değerli 10 markadan 7’si yazılım, donanım, telekomünikasyon, dijital pazarlama gibi
alanlarda hizmet veren firmalardır.
Türkiye deki çalışan profilinden bahsetmek gerekirse; sayısal alanların çoğunda olduğu
gibi bilişim alanında da çalışan erkeklerin sayısı kadınların sayısından oldukça fazla
olduğu ve yine yapılan bir anketin sonuçlarına göre; çoğunlukla üniversite mezunu ve
bilgisayar bilimleri alanında bir lisans programında eğitim görmüş oldukları
değerlendirilmektedir (Taylan, 2017)
Fakat çoğu iş kolunda belli bir bölümlerden mezun olmak kanuni bir zorunluluk iken
yazılım sektöründe böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Örneğin bir inşaat firmasında
belli görevleri sadece mimarlık fakültesinden mezun olan kişiler yürütebilmekteyken ve bu
kişilerin Mimarlar Odasına kayıtlı olması gerekirken, Bilişim sektöründe bu tip bir
zorunluluk bulunmamaktadır. Üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun kişiler hatta
üniversite mezuniyeti olmayanlar da sektörde iş imkânı bulabilmektedir. Ayrıca
üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan kişilerin sadece diploma sahibi olması çoğu
zaman işveren açısından yeterli görülmemektedir. Çalışanlar Microsoft, Cisco, PMP gibi
özel kuruluşların verdiği sertifikaları almaya yönlendirilmekte bazı pozisyonlar için bu
sertifikalar ön koşul olarak kabul edilmektedir.
Kendisini geliştirmiş, ilgili pozisyon için tecrübesi veya sertifikası olan çalışanlar iş bulma
sürecinde ciddi avantajlar elde etmektedir. Hatta bu yüzden üniversitelerdeki lisans
programlarının gerekliliği bile sorgulanabilmektedir (Gül ve Sonmez, 2014). Tüm bu
sebeplerden ötürü bilişim sektöründe çalışanlar arasındaki rekabet ve iş bulma kaygısı
oldukça yüksektir. Bilişim teknolojilerinin hızla ilerlemesi ve önceden tahmin
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edilemeyecek yönlerde değişmesi, çalışanlarda bir öğrenme sürecini zorunlu kılmakta ve
çalışanlar üzerinde baskı oluşturmaktadır.
1.5.Mesleki Gelişim Kavramı ve Önemi
Mesleki gelişim TDK’ye göre “belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere
dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için
yapılan, kuralları belirlenmiş iş”tir. (Türk Dil Kurumu, 2017). Mesleki gelişim ise
mesleğin daha etkin ve başarılı şekilde icra edilebilmesi için gereken bilgi ve becerilerin
kazanılmasıdır.
Günümüzde teknolojik gelişmeler çoğu mesleki bilginin ve pratiğin değişmesine sebep
olmakla birlikte, bazı durumlarda geçmişte doğru kabul edilen bilgi ve uygulamaların
yanlış olduğu ortaya çıkmakta bazen de yeni üretilen bilgi ve imkânlarla iş süreçleri
değişebilmektedir. Bu nedenle mesleki gelişim iş hayatı boyunca devam eden ve süreklilik
arz eden bir kavramdır.
Mesleki gelişim sürecinde; meslek ile ilgili teknik bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik
aktivite ve çabalar çoğunlukla eğitim programları şeklinde karşımıza çıkmakta olup, yine
kişisel olarak bir meslekte başarılı olmak için teknik bilgi tek başına yeterli kalmamaktadır.
“İletişim becerileri, duygusal zekâ, stres yönetimi, hafızanın etkin kullanımı, olumlu
düşünme” gibi alanlarda da çaba sarf etmek gerekmektedir (Tat, 2007). Bu konular günlük
yaşantımızı, hayattan duyduğumuz memnuniyeti doğrudan etkilediği için insanlar kişisel
gelişim konusuyla iş yaşantıları dışındaki alanlar için de ilgilenmektedir. Bu konuda
yazılmış çok fazla eğitim, seminer ve kitap bulunmaktadır. Kişisel gelişim ihtiyaçları
bireylerin karakterlerine ve kişiliklerine göre değiştiği için iş hayatında alınan eğitimler
genel olarak iletişim, takım çalışması gibi grubun performansını doğrudan etki edecek
kişisel gelişim konularıyla ilgilidir. Yine Bilişim Sektöründe mesleki gelişim
incelendiğinde; öncelikle kurslar ve sertifikalar ön plana çıkmakta ve bazı sertifikalar
sınavla alınarak, belirli bir süre için geçerli olmaktadır. Bu sertifikaların yenilenmesi için
geçerlilik süresinin sonunda yeniden sınava girilmesi ya da bu süre boyunca yapılan
(seminer, proje, eğitim vb) aktivitelerin belgelenmesi istenmektedir. Yine bu kursların
uzaktan eğitim türleri de bulunmaktadır.
Bilişim Teknolojisi alanındaki hızlı gelişim ve mevcut bilgi birikiminin kısa sürede daha
da gelişerek karmaşıklaşması, klasik eğitim kurumlarından alınan diplomaların etkinliğinin
sorgulanmasına sebep olmaktadır. Çünkü eğitimli olmak ile diploma sahibi olmak her
zaman aynı anlama gelmemektedir (Sönmez, 2017). Çoğu firma işe alım sürecinde
adayların bilişim ile ilgili bir bölümden mezun olmasını beklemekte ama bu konuda katı
sınırlar koymamaktadır. Diğer yandan özel eğitim kurumlarından alınan sertifikalar, iş
tecrübesi ve referanslar en az üniversite diploması kadar önem taşımaktadır.
2.Yöntem
Keşifsel bir araştırma niteliğindeki bu çalışmada bilişim sektöründe çalışmakta olan
bireylerin, mesleki gelişim kavramına verdikleri önemi, bunun iş hayatlarına ve iş
değiştirme davranışlarına olan etkisini anlamak amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında
bilişim sektöründe 3 adet banka ilintili yazılım firmasında çalışmakta olan 67 kişi
üzerinden veri toplanmıştır. Bu kişiler seçilirken farklı gurupların temsil edilebilmesi için
yaş, tecrübe, çalışılan pozisyon gibi kriterler dikkate alınmıştır. Anket formunun ilk kısmı;
katılımcıların yaş, cinsiyet ve kıdem gibi demografik özeliklerini ölçmeye ilişkin
sorulardan oluşmakta olup; anketin ikinci kısmında ise katılımcıların mesleki gelişim
imkanlarının onların halihazırda ki iş yerinde çalışmaya devam etme kararlarını
etkilemedeki rolünün ücret olanakları ile karşılaştırıldığı üç soru yer almaktadır. Bu
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sorulara verilen cevaplar frekans analizlerine tabi tutulmakta olup; böylece BT sektörü
çalışanlarının mesleki gelişim noktasındaki algı ve beklentilerinin -özellikle de ücret ile
karşılaştırıldığında- öneminin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
3. Bulgular
Çalışmada yer alan 67 kişilik örneklem grubunda;
 Katılımcıların %32’sini kadınlar %68’ini erkekler, oluşturmakta olup, %37’si
üniversitelerin yüksek lisans programlarından birinden mezun olmuştur, diğerleri
ise lisans mezunudur.

Erkek

Lisans

32%

Yüksek Lisans
37%
68%
63%

 Katılımcılara iş hayatındaki toplam tecrübeleri sorulmuş ve verilen cevaplara göre
katılımcılar 4 gruba bölünmüştür. Bu sayede toplam iş tecrübesi ile mesleki
gelişime verilen önem arasında bir bağlantı olup olmadığı incelenmiştir. Alınan
sonuçlara göre en çok çalışan sayısının 8 ile 12 yıl aralığında olduğu tespit edilmiş
olup, katılımcıların ortalama çalışma süresi ise 8,48 yıl olarak hesaplanmıştır.
0%
6 puan ve aşağısı
21%

21%
7 puan

26%

32%

8 puan
9 puan
10 puan

 Mesleki gelişim anlamında çok iyi olanaklar sunan bir firmada
beklediğinizden daha düşük ücretle çalışmayı kabul edebilir misiniz? Sorusuna
verilen cevaplar incelendiğinde; çalışanların tamamının daha düşük ücretle
çalışmayı kabul edebileceği görülmektedir. Net bir şekilde “kabul ederim” diyen
kişilerin oranı %47 olarak hesaplanırken “Belki kabul ederim” diyen kişilerin
oranı %53 çıkmıştır.
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Mesleki gelişim anlamında çok iyi olanaklar sunan bir firmada
beklediğinizden daha düşük ücretle çalışmayı kabul edebilir
misiniz?
0%
Kubul etmem
47%
53%

Belki kabul ederim
Kabul ederim

 Mesleki gelişim anlamında çok iyi olanaklar sunan bir firmada beklediğinizden
daha düşük ücretle çalışmayı kabul edebilir misiniz? Sorusu sorulmuş ve Bu soru
ile maaş beklentisinin iş seçiminde önemli bir etken olduğu, katılımcıların büyük
kısmının yüksek ücret uğruna mesleki gelişimi geri plana atabileceği ama yine de
“Kesinlikle kabul etmem” diyen kişilerin oranının %42’lik bir kesiminde size,
yüksek ücret vererek çalıştırmanın mümkün olmadığı görülmüştür.

Mesleki gelişim olanakları çok kötü olan bir firmada yüksek
ücret benzeri sebeplerle çalışmayı kabul edebilir misiniz?
0%

42%

Kabul etmem
Belki kabul ederim

58%

Kubul ederim

 Mevcut işinizi sırf daha iyi mesleki gelişim olanaklarına ulaşmak için
değiştirmeyi düşünür müsünüz? Sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde; hiçbir
katılımcının soruya olumsuz cevap vermediği görülmüştür. Yani alınan sonuca göre
mesleki gelişim imkânları iş değiştirme kararı alınmasına etkisi %100’dür. “Belki
düşünürüm” ve “Düşünürüm” diyen katılımcı sayıları arasında çok fark
bulunmaktadır.
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Mevcut işinizi sırf daha iyi mesleki gelişim olanaklarına ulaşmak
için değiştirmeyi düşünür müsünüz?
0%
Düşünmem
47%
53%

Belki düşünürüm
Düşünürüm

Bu sonuçları işletmeler açısından ele alacak olursak çalışan bağlılığına önem veren bilişim
firmalarının mesleki gelişim kavramına önem vermek zorunda olduğu
değerlendirilmektedir.
4.Sonuç ve Değerlendirme
Araştırma bulguları, BT sektörü çalışanlarının yaş ortalamasının diğer sektörlere göre daha
düşük olduğunu göstermektedir. Çalışanlar genel olarak Y kuşağı içerisinde yer almakta ve
bu kuşağın karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. İş yerinde ve hayattan beklentileri
yüksektir, daha dinamik ve yenilikçidirler. Dolayısıyla bu gruptaki çalışanlar tarafından
mesleki gelişim konusuna büyük önem atfedilmesi şaşırtıcı değildir.
Ayrıca bilişim sektörü, günden güne genişleyen ve kendisini yenileyen bir yapıdadır. Bu
da sektörde çalışanlarda aranan bilgi ve becerilerin de hızla değişmesine sebep olmaktadır.
İş değiştirmek isteyen veya ileride iş bulma sorunu yaşamaktan çekinen çalışanlar
sektördeki yenilikleri takip etme ve hızla ilerleyen teknolojiye ayak uydurma gayreti
içerisindedirler. Diğer yandan mesleğini daha başarılı şekilde icra ederek çevreye, çalışılan
firmaya daha fazla katkı sunarak kendini daha değerli hissetmek gibi psikolojik beklentiler
de mesleki gelişim konusuna verilen değeri arttırmaktadır.
Çalışanlar mesleki gelişimleri için mesai saatleri dışında da zaman ayırmak, gerekirse
bunun için kendi bütçelerinden para harcamak eğilimindedirler. Tabi çalıştıkları
firmalardan destek görmeyi, özellikle firmanın direkt fayda sağlayacağı eğitimlerin
maliyetlerinin firma tarafından karşılanması beklemektedirler.
Araştırma sonucunda, iş değiştirme kararı alınmasında ve ücret beklentilerinin oluşmasında
mesleki gelişim olanaklarının büyük etkisi olduğu görüşmüştür. Yani çalışanlar daha iyi
imkânlar için iş değiştirmeyi ve beklediklerinden daha düşük ücretler ile çalışmayı kabul
etme eğilimindedir. Yüksek ücret gibi olumlu parametreler bile kötü mesleki gelişim
imkânlarını getirdiği dezavantajı yok edememektedir.
Bütün bilgiler ışığında çalışanlarının mesleki gelişim ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurmayan firmaların çalışan memnuniyetini ve çalışanların örgüte bağlılığını
sağlamakta büyük zorluklar yaşayacağı görülmektedir. Ürün ve hizmet kalitesinin
çalışanların bilgi ve becerisine doğrudan bağlı olduğu bilişim sektöründe firmaların en
önemli kaynaklarından biri yetişmiş iş gücüdür. Bu kaynağı kaybetmek istemeyen
organizasyonların mesleki gelişim konusuna mutlaka kaynak ayırması, çalışanlarını bu
bakımdan tatmin etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bilişim firmalarının orta ve uzun
vadede örgütsel yaşam döngülerine devam etmeleri ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı
elde etmelerinin zor olacağı değerlendirilmektedir.
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Türev Ürünlerin Kural Dışı Kullanımında Arz Yönlü Ekonomi Politikaları
Etkilerinin Değerlendirilmesi242
Dr. Deniz MACİT

Özet
1970’lerde ortaya çıkan Arz Yanlı İktisat, özellikle 1980’lerde ABD ve İngiltere’de
uygulanan, önemli iktisadi akımlardan biri olmuştur. Vergi oranlarının düşürülmesi bu
görüşte temel ekonomi politikası aracı olarak ön planda tutulmuştur. Bu görüşü savunanlar;
devletin ekonomideki yerinin küçültülmesi, özel sektör ağırlıklı bir sermaye birikiminin
sağlanması gerektiğini vurgulayarak, kuralları gevşetmeyi ve hatta deregülasyonu
savunmaktadırlar. Bu politikaların 2000’lerin başlarına kadar uygulanmasıyla birlikte
küresel ölçekte GSYİH rakamlarında ciddi artışlar gerçekleşmiştir. GSYİH’daki
iyileşmeye rağmen, bu politikaların bir sonucu olarak benimsenen finansal serbestleşme
özellikle ABD’de ve diğer birçok ülkede yaşanan finansal krizlerin nedenleri arasında
gösterilmektedir. 1980’lerden itibaren ortaya çıkan finansal serbestleşme ve denetimsizlik
küreselleşme olgusunun hız kazanmasına neden olmuştur. Küreselleşmeyle birlikte
sermayenin dolaşımındaki hızlanma ise beraberinde finansal araçların çeşitlenmesini ve
ilerleyen süreçte bunların kullanımında bankaların etik olmayan yani kural dışı satışlarını
gündeme getirmiştir. Pek çok Avrupa ülkesinde bu kural dışılıklar devam etmekte ve
bankacılık sistemini önemli ölçüde tehdit etmektedir.
Bu çalışmada Arz Yönlü politikalarla birlikte ilgi duyulan finansal sistemdeki kuralları
gevşetme ve hatta tümüyle ortadan kaldırma ile ilgili düzenlemelerden, bankacılık
sisteminin ne ölçüde etkilendiği araştırılmaktadır. Bu anlamda finansal sistemde kuralların
azaltılması hatta kaldırılmasıyla türev ürünlerin kural dışı satışlarının yaygınlaşması
arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda özellikle subprime
mortgage kredilerine yönelik türev araçların oluşturulması ve bunların etik dışı
kullanımının, Avrupa bankacılık sisteminde yaşanan ve yaşanacak krizlerin bir sebebi olup
olamayacağı araştırılmaktadır. Çalışmanın temel bulgusu olarak; 2008 finansal krizinin
temel nedeninin türev araçların kural dışı satışı olduğu ve günümüzde de bu araçların etik
dışı kullanımının Avrupa bankalarında sorunlara yol açtığı, bu sorunların ise bölgesel
olarak kalmayıp küresel ölçekte etkiler meydana getirebileceği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Arz Yönlü Ekonomi Politikası, Türev Ürünler, Kural Dışı Satış.
Evaluation of the Effects of Supply-Side Economics Policies in the Non-Use of
Derivative Products
Abstract
The Supply Side Economics, which emerged in the 1970s, was one of the most important
economic trends in the USA and England, especially in the 1980s. In this respect, reducing
tax rates has been the main economic policy instrument. Those who advocate this view;
they emphasize that the state should be reduced in the economy and that a private sectorbased capital accumulation should be ensured, and the rules advocate and even
242
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deregulation. With the implementation of these policies until the early 2000s, there has
been a significant increase in the GDP figures on a global scale. Despite the improvement
in GDP, financial liberalization, adopted as a result of these policies, has been cited as one
of the causes of the financial crisis in the US. Financial liberalization and uncontrolledness
that emerged since the 1980s caused the phenomenon of globalization to accelerate.
Together with globalization, the acceleration in the circulation of capital brought about the
diversification of the financial instruments and the unethical, irregular sales of the banks in
the use of these in the future. In many European countries, these non-rationalities continue
and significantly threaten the banking system.
In this study, the extent to which the banking system is influenced by regulations related to
loosening or even eliminating the rules in the financial system of interest, along with the
Supply Directional policies are investigated. In this sense, it is aimed to reveal the
relationship between the reduction and even removal of rules in the financial system and
the spread of the illegal sales of derivative products. Specifically, the creation of derivative
instruments for subprime mortgage loans and their unethical use are being investigated as a
reason for the crises in the European banking system. As the main finding of the study; It
was revealed that the main reason for the 2008 financial crisis was the illicit sale of
derivative instruments and that the unethical use of these tools caused problems in the
European banks and these problems could not be regionally, but could cause global
impacts.
Keywords: Supply Side Economics Policy, Derivative Products, Exceptional Sales.
GİRİŞ
1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında, Washington Uzlaşması'nın himayesinde, bir
dizi gelişmekte olan ülke finansal liberalleşmeye giden yolu başlatmıştır. Ekonomi
politikası, 1970'lerin sonlarında ulaşım endüstrisindeki kuralsızlaştırma, sermaye
kazançları üzerindeki vergide önemli bir azalma ve işsizlik tazminatının kısmi
vergilendirilmesi gibi geleneksel arz yönlü politikalar yönünde birkaç tereddütlü adım
atmıştır. Ancak, 1981'de önemli vergi yasalarının yürürlüğe girmesi arz yanlı iktisadın
merkezi unsurunu oluşturmuştur (Feldstejn, 1986: 2). Dünyadaki finansal piyasalar, vergi
reformlarının hem olumlu hem de normatif yönlerinde kilit bir rol oynamaktadır. Dış
borçlanmaya erişim olmadan, hane halkı, tüketim ve boş zamanlardan ödün vererek vergi
reformu geçişi sırasında sermaye birikimini finanse eder ve dolayısıyla geçiş
dinamikleriyle ilişkili büyük sosyal maliyetleri taşır. Buna karşılık, küresel finans
piyasaları vergi reformlarının maliyetlerini ve faydalarını uluslararası olarak paylaşma
mekanizmaları sağlar (Mendoza ve Tesar, 1998: 227). 1980–1990 arası dönemde
gelişmekte olan ülkelerin birçoğu finansal serbestleşmede amaçlanan reformları
uygulayarak, belirli bir mesafe almıştır.
Finansal serbestleşme politikalarının hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır.
Olumsuz yönlerinin başında meydana getirdiği ekonomik krizler gelmektedir. 1970’lerde
ortaya çıkan Arz Yanlı İktisat politikalarının bir sonucu olarak benimsenen finansal
serbestleşme politikaları neticesinde hızlı bir değişim içerisine giren finansal sistemlerin
çoğu 1980 sonrası gelişen bu politikalar ile ekonomik kriz sarmalına girmiştir. Sermayenin
dolaşımındaki serbestlik gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke ekonomisi için belirli bir
kırılganlığı da kapsamaktadır. Küresel ölçekteki finansal ve ekonomik krizler finansal
serbestleşme hareketleriyle gündeme gelmeye başlamıştır. Bu serbestleşme hareketleri ile
sermaye akımları gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönlenmeye başlamıştır. 1990’larda
Latin Amerika, Güneydoğu Asya başta olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkede krizler
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yaşanmıştır. Doğu Asya krizinin ardından, bu politika girişimleri ağır bir incelemeye tabi
tutulmuş ve dünya çapında politika ve akademik çevrelerde sıcak tartışmaların konusu
haline gelmiştir. Finansal liberalizmin savunucuları, sermayenin zengin ülkelerden fakir
ülkelere akmasına izin vererek, finansal liberalleşmenin ekonomik büyümeyi
desteklediğini iddia etmektedirler (Tornell ve Westermann, 2007: 1031). 1980’lerde pek
çok gelişmekte olan ülke ekonomisindeki yapısal problemlerden kurtulmak ve ekonomik
büyümeyi finanse edebilmek için serbestleşme politikaları uygulamıştır (Duman ve Lee,
2000: 15). Özellikle Neoklasik tartışmaların genelinde finansal deregülasyon ve
serbestleşmenin etkin kaynak dağılımı ve ekonomik büyümeyi arttırdığı görüşü yer
almaktadır.
1971’de Bretton Woods döviz kuru sisteminin çöküşü ile birlikte türev işlemlere yönelik
ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Türev ürünler, 2008 küresel ekonomik krizi ile birlikte en çok
tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Sermayenin dolaşımındaki hızlanma beraberinde
finansal araçların çeşitlenmesini ve ilerleyen süreçte bunların kullanımında bankaların etik
olmayan yani kural dışı satışlarını gündeme getirmiştir. Pek çok Avrupa ülkesinde bu kural
dışılıklar devam etmekte ve bankacılık sistemini önemli ölçüde tehdit etmektedir. Yaygın
genel görüşe göre bu ürünler finansal krizin şiddetini arttırmada önemli bir etken olmuştur
ve gelecek başka krizlerin de sebebi olabilecektir.
Meydana gelen çeşitli ekonomik krizler dikkatleri bu krizlerin nedenlerine ve tekrar
gerçekleşmemesi için gerekli önlemlerin alınması çabalarına yönlendirmiştir. Uluslararası
finans literatüründe oldukça tartışılan konularında başında finansal serbestleşme ile önemli
boyutlara ulaşan sermaye hareketleri gelmektedir. Sermaye hareketlerinin
serbestleşmesinin, pek çok ülke ekonomisinde büyük etkiler meydana getirdiği yadsınamaz
bir gerçektir.
1.Arz Yanlı İktisat Politikası Kuramsal Çerçeve
İktisat literatüründe uzun dönemli sorunlara değinen çalışmalar geleneksel olarak “Arz
İktisadı” olarak ifade edilmektedir. Klasik Teori’nin arza verdiği önem ve bu öneme
karşılık Keynesyen Devrimin ortaya çıkması ile arz iktisadı bir süre arka planda kalmıştır.
1930 ve 1960 arası dönemde toplam arza yönelik çeşitli çalışmalar243 yapılmışsa da bu
çalışmaların makro iktisat politikaları üzerinde etkisi sınırlı kalmıştır (Savaş, 2007: 956–
957). Arz yanlı iktisat terimi, Keynesyen iktisadın talep yönlü vurgusunun bir alternatifi
olarak ortaya çıkmıştır. 1960'larda ve 1970'lerde, ekonomistlerin çoğunun sadece talep
üzerine odaklanması ve hâsılanın potansiyel arzını artıran etkenleri göz ardı etmesinin
yanlış olduğu vurgulanmaya başlanmıştır (Feldstejn, 1986: 1). Arz yanlı iktisat görüşü
temel olarak, 1970’lerde stagflasyon olgusunun ortaya çıkmasıyla birlikte Keynesyen
görüşün geçersiz olduğunu savunan bir yaklaşım olarak doğmuştur ve Keynesyen görüşün
toplam talebe yönelik olan yaklaşımına karşı arz koşullarının daha önemli olduğunu
vurgulamıştır. Bu dönemde ortaya çıkan stagflasyonu önlemede yetersiz kalan Keynesyen
görüşler yerini arz yanlı iktisat görüşlerine bırakmıştır (Savaş, 1994: 246). Arz yönlü
iktisat yeni bir teori olarak ortaya çıkmamış aksine, Klasik iktisat Teorisi ile bilinen fakat
zamanla ihmal edilen “üretime yönelik” ilkeleri tekrar gözden geçirmeye yönelik bir
yaklaşım olarak gündeme gelmiştir (Savaş, 2007: 958). Kısacası bu yaklaşım, 1973 petrol
krizi ile birlikte sanayi ülkelerinde ortaya çıkan stagflasyon olgusu ile birlikte ortaya çıkan
görüşlerden birisidir.
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Arz yanlı iktisat görüşü özellikle ABD başkanı Ronald Reagan yönetiminin başta olduğu
dönemde uygulandığı için “Reaganomics”244 olarak da ifade edilmektedir (Bilgili, 2014:
313). Ayrıca G. Bush bu politikaları “Büyücü İktisadı” olarak tanımlamıştır (Boyes, 1984:
426). Arz İktisadı, “ekonominin üretken kapasitesini etkileyen parametreleri ele alan bir
iktisat dalıdır ve temel amacı hızlı bir büyüme ile düşük enflasyonu yan yana
gerçekleştirebilmek” olarak tanımlanmaktadır (Evans, 1983: 20).
Bu görüşün temel politika aracı vergi oranlarıdır ve bu oranların politik bir araç olarak
kullanılmasının temel öncüsü Colin Clark’tır.245 Ancak bu görüşte iktisat politikalarını
etkileyici nitelikte olamamıştır fakat 1975’de Laffer, Mandell, Wanniski ve Roberttus’un
ekonometrik araştırmaları Clark’ın görüşünü güncel hale getirmiştir ve Laffer Eğrisi olarak
bilinen bu görüş iktisat politikasında yerini almıştır (Hailstones, 1982: 115).
Temel varsayımları şu şekilde özetlenebilmektedir (Demir, 1997: 88; Ataç, 1988: 349–
350; Bilgili, 2014: 316; Ture, 1982: 15);

 Bu yaklaşımın temel argümanı yatırım ve tasarrufları arttırmak için vergi teşviklerinin
uygulanması gerektiğidir.

 Enflasyonun nedeni bütçe açığı ve yüksek vergilerdir. Dolayısıyla enflasyon ile
mücadele etmek için denk bütçe politikası izlenerek vergi oranları azaltılmalıdır. Ayrıca
enflasyonun temel bir nedeni para arzındaki artışın reel üretimdeki artıştan daha fazla
artmasıdır. Bu doğrultuda da enflasyonla mücadele için para arzındaki artışın sabit
olması ve buna uygun bir vergi politikasının uygulanmasını savunmaktadırlar.

 Vergi oranları kaynak dağılımını bozucu etki yaratmaktadır. Her vergi bazı şeylerin

maliyetini diğer şeylere göre değiştireceğinden talebin kaynaklara göre kompozisyonu
değişir ve alternatif kullanım alanları arasında değişime yol açar. Artan vergi oranları
bireylerin çalışma tercihlerini azaltarak, boş zaman tercihlerini arttırmalarına neden
olmaktadır. Aynı zamanda vergi oranlarındaki değişim iktisadi birimlerin tüketim,
yatırım ve tasarruf kararlarını da etkilemektedir.

 Artan vergi oranları kayıtdışı ekonomide de artış meydana getirmektedir. Vergi
oranlarındaki artış bazı iktisadi birimlerin ekonomik faaliyetlerini yer altı ekonomisine
yönlendirmesine neden olmaktadır. Vergi yükü ne kadar artarsa, yer altına giden
ekonomik faaliyet miktarı da o kadar artmaktadır.

 Transfer harcamaları da vergiye benzemektedir ve bu harcamadan yararlanmak isteyen
kişilerin verimli faaliyetlerde bulunma istekleri azalır.
Özetle arz yanlı iktisat görüşü; devlet harcamalarını kısarak toplam talebi sınırlandırmayı,
para arzındaki artışı azaltan, sermaye ve tasarruf birikimini olumsuz etkileyen vergileri
azaltmayı amaçlayan bir ekonomi görüşüdür.
2.Finansal Serbestleşme
Serbestleşme kavramı, ekonomideki miktar ve fiyat denetimlerinin gevşetildiği veya
tamamen bu denetimlerin kaldırıldığı uygulamalardır. Bu kavram ile hem reel hem de
finans sektöründe serbestleşme ifade edilmekle birlikte genellikle bu politikalar ile finans
244
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sektörünün serbestleştirilmesi söz konusu olmaktadır (Uygur, 1993: 1). Finansal
serbestleşe kavramı, kamu sektörünün finansal piyasalardaki doğrudan denetimlerinin
ortadan kaldırılması ile ulusal finansal piyasalarda yabancı sermayenin önündeki engellerin
kalkarak uluslararası piyasalar ile bütünleşmeyi ifade etmektedir (Eser, 2012: 4). Finansal
serbestleşme uygulamaları, sermaye hesabında serbestlik sağlanması, finansal baskı
politikalarının ve uluslararası yatırımcılara yönelik kısıtlamaların kaldırılması şeklinde
tanımlanmaktadır (Galindo vd., 2002: 1). Finansal serbestleşme uygulamaları genellikle
yabancı sermayenin ülke ekonomisine kazandırılması için finansal sistemdeki denetimlerin
ve kısıtlamaların ortadan kaldırıldığı deregülasyon kavramı ile açıklanmaktadır.
Finansal serbestleşme ile bankacılık sektörü önemli bir güç olarak ön plana çıkmıştır.
Dolayısıyla finansal serbestleşme iç ve dış serbestleşme olarak iki yönlü olarak ele
alınmaktadır. Bunlardan ilki finansal aracılar olarak bankaların serbestleşmesini, ikincisi
ise ülkenin sermaye hesabının serbestleşmesini ifade etmektedir (Duman ve Lee, 2000:7).
Dış finansal serbestleşme, yabancı sermayeye karşı fiyat ve miktar kısıtlamalarının
kaldırılması yani sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi olarak adlandırılmaktadır
(Ekinci, 1993: 187). Bu kavram en geniş haliyle ulusal finans sistemi ve uluslararası
sermaye hareketlerinde serbestleşmeyi ifade etmektedir.
2.1.Finansal Serbestleşme ve Ekonomik Krizler
Finansal serbestleşme uygulamalarının ortaya çıktığı 1980 sonrası dönemde birçok
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomisi (ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Almanya,
Meksika, Brezilya, Rusya, Tayvan, Tayland, Türkiye) bu politikalar neticesinde finansal
krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki krizler ve finansal
serbestleşme arasındaki ilişkiyi kanıtlayan birçok ampirik çalışma bulunmaktadır. Finansal
serbestleşme makro ekonomik istikrarsızlığa bağlanmaktadır. 1970’lerde meydana gelen
finansal krizler, finansal serbestleşmeden beklenen avantajların sağlanamadığına yönelik
bir kanıt olarak gösterilebilmektedir (Galindo vd., 2002: 11). Gelişmiş ülkelerde de benzer
krizler yaşanmasına karşın, gelişmekte olan ülkelere kıyasla bu krizlerin tekrarlanma oranı
daha düşük olmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler daha derin ekonomik ve finansal krizlerle
karşılaşabilmektedir (Singh, 2002: 11). Gelişmekte olan ülkelerdeki finansal serbestleşme
politikaları ile sermaye hareketliliğin büyük ölçüde arttığı 1990 dönemi, birçok gelişmekte
olan ülkede peş peşe finansal krizlerin meydana geldiği bir dönem olmuştur.246 1980
sonrası küresel ölçekte uygulanan finansal serbestleşme politikalarının önemli bir sonucu
olarak, küresel reel hâsıla oranlarında düşüşler meydana gelmiştir.247
1980–1990 arası dönemde birçok ekonomide finansal serbestleşme uygulamaları
gerçekleştirilmiş fakat bunların pek çoğu başarısızlığa uğramıştır. Bu uygulamalarla
beklenen amaçlara ulaşılamadığı gibi ekonomilerin çoğu krizlerle karşılaşmıştır. Pek çok
ülke ekonomisinde finansal serbestleşme politikalarıyla tasarruflarda azalış, sermaye
akışlarının hızlanması ile toplam talebin yükselmesi ile varlık fiyatlarında artışlar ortaya
çıkmıştır. Aşırı kur değerlemesi faizlerde artış ve sermaye girişlerinin artması Meksika’da
(1994) ekonomik krize neden olmuştur. Bu krizin temel nedeni olarak ülkeye hızla giren
yabancı sermayenin çeşitli nedenlerle ülkeden çıkması gösterilmektedir (Akdiş, 2000: 6–
7). 1997 Asya krizinin de temel nedeni ülkeye yönelik önemli miktardaki sermaye
girişlerinin varlık fiyatlarında artışlara neden olarak finansal piyasalarda yapay bir artışa
neden olmasıdır. Güneydoğu Asya krizi ile birlikte finansal serbestleşme politikalarının
uygulandığı ekonomilerde yerli paradaki aşırı değerleme nedeni ile dış ticaret açıklarının
246
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meydana geleceği ve kısa vadeli borçların önemli boyutlara varabileceği ortaya konmuş
oldu.
1990’lı yıllarda ortaya çıkan ekonomik krizler, finansal serbestleşme politikalarının
uygulandığı ülkelerde meydana gelmiştir. Dolayısıyla sermaye hareketleri ve finansal
krizler arasındaki bağlantı önem kazanarak literatürdeki çalışmalarda bu konu ile ilgili
tartışmalar yerini almıştır. Bu yıllardaki krizlerin tek nedeni finansal serbestleşme
politikaları olmasa bile bu uygulamalar neticesinde ulusal ekonomiye aktarılan yabancı
sermaye girişlerinin hız kazanması ülke ekonomilerinin makroekonomik yapılarını
etkilemiş ve finansal krizlerin yaşanması için uygun bir ortam oluşmasına neden olmuştur.
2.2.Finansal Serbestleşme Uygulamaları ve Finansal Araçların Çeşitlenmesi
Finansal serbestleşme, faiz oranı tavanları biçiminde yurtiçi finansal baskıya son veren
politikalardan, çeşitli sermaye hesabı liberalizasyonu yoluyla uluslararası sermaye
akımlarına karşı engellerin kaldırılmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede politika
tedbirlerini kapsamaktadır (Tornell ve Westermann, 2007: 1033). Finansal serbestleşme,
yabancı yatırımcılara, yerli sermaye menkul kıymetlerine ve yerli yatırımcılara yabancı
sermaye menkul kıymetlerinde işlem yapma hakkı vermektedir (Bekaer vd., 2005: 4).
Finansal serbestleşme politikaları neticesinde yasal kısıtlamaların azaltılması ya da
tamamen uygulamadan kaldırılması, finansal piyasalardaki denetimlerin azaltılması gibi
uygulamalar ile birlikte finansal araçlar çeşitlenmiştir. Bu serbestleşme süreci ile birlikte
piyasalarda birçok yeni finansal araç ortaya çıkmıştır. Bu araç çeşitliliği ile ülke riski, kredi
notu ve güvenilirlik gibi bazı yeni ölçütler de gelişmiştir. Finansal serbestleşme olgusu ile
birlikte piyasalarda yeni araçlar oluşmuştur. Bu araçlardan birisi de özellikle 2008 krizi ile
birlikte sıkça tartışılan konulardan birisi olan türev ürünlerdir.
2.2.1.Türev Ürünler
Türev ürünler, finansal risklerdeki artış ve bu risklerden kurtulmayı sağlayacak ürünlere
olan ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır (Yavilioğlu ve Delice, 2006: 66). Finansal
piyasalardaki yeniliklerin türev piyasaların gelişiminde büyük katkıları bulunmaktadır.
Türev araçların kullanımı son dönemde yaygınlaşmasına rağmen bunların ortaya çıkışı
binlere yıl öncesine dayanmaktadır. Bunlar finansal risklerden korunmak için kullanılan
araçlar olarak ortaya çıkan finansal ürünlerdir (Aubert ve Solli, 2007: 50). İlk ortaya çıkış
amaçları riskten korunma olmasına rağmen günümüzde spekülatif amaçlarla kullanılan
ürünlerdir.
Bilanço dışı işlemler genel olarak borç araçları, menkul kıymetleştirme ve türev ürünler
olarak üçe ayrılmaktadır. Bunlardan ilk ikisinin bilanço dışı işlemlerdeki paylarının azlığı
dikkate alındığında genel olarak bilanço dışı işlemlerden türev ürünler anlaşılmaktadır.
Bilanço dışı işlemler içerisinde 1980’lerden önce taahhütler ve teminat mektupları
yoğunluktayken bu dönemden sonra türev ürünlerde önemli bir artış meydana gelmiştir
(Aydın, 2000: 69). Türev ürünler finansal bir aracın değerinin bir aktif ya da endeksin
değerine bağlandığı ürünlerdir (Aydın, 2000: 67) ve bunlar çeşitli finansal varlıklar (kur,
hisse senedi endeksi, faiz, altın ve emtia gibi) üzerine düzenlenebilmektedir (Kayahan,
2009: 24).
Türev araçlar yüksek karlar sağlamaktadır ve bu karlar da pek çok bankanın spekülatif
amaçlı işlemler gerçekleştirmesine neden olarak risk önleme olan temel amacının dışında
kullanımını yaygınlaştırmıştır.
Türev ürünler ile yapılan işlemlerin risklerinin çok yüksek olduğu ve bu araçların
yaygınlaşması ile ekonomilerin risk seviyelerinin artacağı belirtilmektedir. Risk
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düzeylerindeki bu artışlar ise finansal türev araçların küresel ve ulusal etkileri sebebi ile
önemli sonuçlar meydana gelebilecektir (Sayılgan, 1998: 279–280). Ulusal etkilerin ise
yerel olarak kalmayıp küresel boyutta etkiler meydana getirme riskine sahip
bulunmaktadır.
2.2.1.1. Türev Ürünler ve Finansal Krizler
Türev ürünler ilk olarak finansal riskleri önlemek için ortaya çıkmasına rağmen
günümüzde yüksek karlar sağlamak amacıyla spekülatif olarak kullanılmaktadır. Bu
ürünlerin kural dışı kullanımlarının artması ile birlikte türev araçlar hacim olarak toplam
üretimin 10 katından fazla olmuştur.248 Türev araçların kullanımındaki bu artışın temel
nedeni yatırımcıların artan risk iştahlarıdır. Bu artışa paralel olarak kredi türevleri başta
olmak üzere pek çok yapılandırılmış ürünler ortaya çıkmıştır ve bunlar kaldıraç olanakları
sayesinde büyük kar sağlama imkânları sağlamaktadır (Işık ve Tüten, 2011: 33). 2008
finans krizinin nedeni genel olarak subprime mortgage kredilerine bağlansa da türev
araçların kural dışı spekülatif amaçlarla kullanılması da krizin temel nedenlerinden biri
olarak gösterilmektedir.
Türev araçlar 2008 krizi ile birlikte, mortgage kredilerinin geri ödemelerindeki sorunlar
nedeniyle değerini büyük oranda kaybederek, toksik varlıklar olarak tanımlanmış ve
bunları alanların ellerinde bir ateşe dönüşmüştür. Bu araçlar, dozu aşılınca bomba gibi
patlayarak, küresel bir krize dönüşmüştür. Özellikle mortgage kredilerine dayanılarak
çıkarılan türev ürünlerin sınırları aşılmış durulması gereken nokta belirlenememiştir
(Ulusoy ve Kaygusuzoğlu, 2011: 347–348). Temel kullanım amaçlarının dışına çıkılınca
da krizin sebeplerinden birisi haline gelmiştir. Finansal türev araçlar riskin kaynağı
olmayıp aktarıcısı konumundadır (Sayılgan, 1998: 283). Bundan dolayı da temel problem
türev araçlarda değil, bunların aşırı ölçüde ve hatalı kullanılmasındadır.
2008 küresel finans krizi ile birlikte bu araçlar finans literatüründe sıkça tartışılan
konuların başında gelmekte ve bu araçlar finansal krizin temel nedenlerinden biri olarak
gösterilmiştir. Küresel finans piyasalarında meydana gelen çeşitli krizler dikkatleri büyük
ölçüde türev ürünlerde oluşan bilanço dışı işlemlere yöneltmiştir.
Risk önleme amacıyla meydana gelen türev ürünler, günümüzde risk alma araçlarına
dönüşmüş ve finansal krizlerin yaratıcısı konumunda olmasa bile bu krizleri hızlandırıcı bir
rol üstlenmiştir. Önemli küresel finansal krizlerin birçoğunda türev araçların oluşturduğu
risklerin yeterince denetlenmediği düşüncesi sebebi ile bu araçların düzenlenmesi ve
denetlenmesine yönelik uygulamalar gündeme gelmiştir.
3.Türev Ürünlerin Kural Dışı Satışları Bankacılık Sektöründe Krizlere Neden
Olabilir mi?
Krizlerin ortaya çıkış nedenleri arasında temel olarak; yüksek faiz artışları, borsalardaki
çöküşler, belirsizlikler ve bankacılık sektöründeki sorunlar gösterilmektedir. Bir
ekonomide finansal krizlere sebep olan kaynaklar aynı zamanda bankacılık sektöründe de
önemli etkiler meydana getirebilmektedir. Bankacılık krizleri temel olarak aşırı kredi
yaratılması ve finansmanın sağlıksız bir şekilde gerçekleşmesinden ortaya çıkmaktadır.
Finansal serbestleşme politikaları uygulanmasından sonra bankacılık sektöründe denetim
ve düzenleme ile ilgili problemler artmaktadır.
Geçmişte meydana gelen küresel finansal krizler dikkate alındığında, bu krizlerin temel
sebebini sermaye hareketlerindeki serbestleşmeden kaynaklı, denetimsizlik ve
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kuralsızlıkların oluşturduğu görülmektedir. Serbestleşme politikaları ile hacimleri artan
türev araçlar büyük boyutlara ulaşmasına rağmen bunları denetleyecek mekanizmanın
kurulamamasından kaynaklı sorunlar gündeme gelmiştir (Işık ve Tüten, 2011: 21).
Bahsedilen bu denetimsizlik ve kuralsızlık ise beraberinde günümüzde olduğu gibi türev
araçların kural dışı spekülatif amaçlar ile kullanımını getirmiştir.
ABD 2016 yılında, Almanya’nın en büyük bankası olan Deutsche Bank’a, subprime
mortgage işlemlerine ilişkin türev araçların oluşturulması ve satışında yaptığı kural
dışılıklar sebebi ile 14 milyar dolarlık ceza kesmiştir. Bu ceza ile bankanın değeri 70
milyar dolardan 20 milyar dolara düşmüştür. Avrupalı birçok bankanın da Deutsche Bank
gibi türev araçları kural dışı kullandığı için buna benzer cezalar alabileceği durumun
ciddiyetini göstermektedir (Eğilmez, 2016).
Temel sorun bankacılık sisteminin küresel bir sistem olması nedeniyle Almanya ya da
Avrupa bankalarında yaşanacak sıkıntıların bölgesel kalmayacak olmasından
kaynaklanmaktadır. Türev ürünlerin kural dışılıklarında yaşanan bu sıkıntıların
Avrupa’dan dünyanın pek çok yerine yayılma tehlikesi bulunmaktadır. Bankacılık krizleri
önce tek tek bankalar üzerinde ortaya çıkmakta daha sonra tüm bankacılık sistemini
etkilemektedir. Dünya ekonomilerinden herhangi birinde ortaya çıkan bir kriz, uluslararası
finansal sistemde başka ülkelere hızlıca aktarılarak küresel bir krize dönüşebilmektedir.
1980’li yıllarda ortaya çıkan Arz Yönlü iktisat anlayışı, talep yönlü politikalarla ekonomik
büyümenin yeterli düzeyde sağlanamadığını temel sorunun arzı yükseltmek olduğunu
belirtmektedir. Bu görüşü savunanlara göre, arzı yükseltmenin temel yolu üretimin önünde
önemli bir engel oluşturan vergileri azaltarak, kuralları gevşetmek ya da tamamen ortadan
kaldırmaktır. 1980–1990 dönemi bu görüşün uygulamaları ile geçmiş ve dünya hâsılası
2010 yılında, 1980’lere göre yedi kat artmıştır (Eğilmez, 2016). Bu artışta Arz Yönlü
ekonomi görüşünün katkısı oldukça önemlidir. Ancak küresel hâsıladaki bu artışlar yerini
küresel ekonomik-finansal krizlere bırakmıştır. Önce 2008 ABD’de yaşanan krizin temel
nedeni türev araçların kural dışı satışı olurken, günümüzde de bu araçların etik dışı
kullanımı Avrupa bankalarında sorunlara yol açmıştır. Benzer şekilde İtalya’daki
bankaların da kredibiliteleri düşük olan şirketlere yönelik verdikleri kredilerin geri
ödenmemesinin nedeni de yine bu kural dışı satışlar olarak gösterilmektedir (Eğilmez,
2016). Makroekonomik istikrar bir denge konusudur. Kurallardaki artışlar finansal ve
ekonomik sistemin işleyişini engeller. Kuralların fazlaca azaltıldığı durumlarda da türev
ürünlerde olduğu gibi etik dışı karlar teşvik edilmiş olmaktadır.
Bankalar; ekonomideki dönüşebilme tehlikesi içerisindedir. Bundan dolayı bankaların
etkin bir şekilde denetim ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Denetim ve gözetimde
ise kaynak kullanımını etkileyen, fiyat mekanizması aracılığıyla enflasyonist baskıları
derinleştirebilen, ekonomideki resesyonist baskıları arttırabilen finansal aracı kurumlardır.
Herhangi bir bankada yaşanabilecek önemli bir sorun, küresel bir bankacılık krizine
ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik amaçların ön planda tutulması gerekmektedir.
Bankacılık sektörü yapısı itibari ile çeşitli riskler barındırmaktadır ve bu risklerin
artmasında finansal türev araçlar önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle denetim ve
gözetim uygulamalarında bankacılık sektörünün maruz kaldığı risklerin yönetiminde
uyulması gereken kuralların da belirlenmesi gerekmektedir.
SONUÇ
1970’lerde ortaya çıkan Arz Yanlı İktisat politikalarının temel bir sonucu olarak uygulanan
finansal serbestleşme politikaları sonucunda hızlı bir değişim yaşayan finansal sistemlerin
çoğu 1980 sonrası ekonomik kriz sarmalına girmiştir. Arz yönlü iktisat politikalarının
önerdiği uygulamaların günümüzdeki küresel krizlerin başlıca sorumlusu olduğu
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belirtilmektedir. Küresel ölçekteki finansal ve ekonomik krizler finansal serbestleşme
hareketleriyle gündeme gelmeye başlamıştır. Bu serbestleşme hareketleri ile sermaye
akımları gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönlenmeye başlamıştır. 1990’larda birçok
gelişmekte olan ülkede krizler yaşanmıştır. Bu krizlerin ardından, politika girişimleri ağır
bir incelemeye tabi tutulmuş ve dünya çapında politika ve akademik çevrelerde sıcak
tartışmaların konusu haline gelmiştir. Yaşanan bu çeşitli finansal krizlerin neticesinde
özellikle gelişmiş ülkelerde arz yanlı deregülasyon görüşlerinin aksine regülasyonlar
gündeme gelmiştir.
Türev araçlar yeni bir oluşum olmamasına rağmen bu araçların karmaşık hale gelmesi,
çeşitlenmesi ve hacimlerindeki büyük miktarlardaki artışlar bunlara daha çok önem
verilmesini gerekli kılmıştır. Finansal serbestleşme uygulamaları neticesinde ortaya çıkan
finansal türev ürünlerde son on yılda olağan üstü artışlar gerçekleşmiştir. 2008 küresel
finans krizinin nedenlerinden biri olarak da mortgage kredilerine dayalı türev ürünlerin bu
büyük miktarlardaki kullanımı gösterilmektedir. Türev araçların temel kullanım nedeni
riskten korunma olmasına rağmen spekülasyon amacıyla da kullanılabilen araçlar olması
bakımından tehlike yaratabilmektedirler. 2008 yılında ABD’de yaşanan krizin temel
nedeni olarak türev araçların kural dışı satışı gösterilirken, günümüzde de bu araçların
kural dışı kullanımının Avrupa bankalarında sorunlara yol açtığı vurgulanmaktadır. Benzer
şekilde İtalya’daki bankaların da kredibiliteleri düşük olan şirketlere yönelik verdikleri
kredilerin geri ödenmemesinin nedeni de yine bu kural dışı satışlar olarak gösterilmektedir.
Herhangi bir bankada yaşanabilecek önemli bir sorun, küresel bir bankacılık krizine
ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik amaçların ön planda tutulması gerekmektedir.
Bankacılık sektörü yapısı itibari ile çeşitli riskler barındırmaktadır ve bu risklerin
artmasında finansal türev araçlar önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle denetim ve
gözetim uygulamalarında bankacılık sektörünün maruz kaldığı risklerin yönetiminde
uyulması gereken kuralların da belirlenmesi gerekmektedir.
Meydana gelen çeşitli ekonomik krizler dikkatleri bu krizlerin nedenlerine ve tekrar
gerçekleşmemesi için gerekli önlemlerin alınması çabalarına yönlendirmiştir. Türev
araçların, 2008 krizinin büyümesinde önemli etkisi bulunmaktadır. Bu araçlar gelişmiş ve
gelişmekte olan birçok ülke ekonomisinde önemli bir gözetim ve denetim eksikliğine sahip
bulunmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için öncelikle risk algılayışı geliştirilmeli
ve risk kültürünün oluşturulmasına yönelik gerekli adımlar atılmalıdır. Denetimsizliğin ön
planda olduğu ekonomik düzendeki finansal piyasaların sağlıklı işleyişinin önündeki
engellerin kaldırılması gelecekte yeni krizlerle karşılaşılmaması açısından gereklidir.
Piyasadaki kural dışılıkların kaldırılması için gerekli düzenlemeler yapılmalı, serbest
piyasanın işleyişini etkilemeden kural dışı davrananlara karşı gerekli yaptırımlar
uygulanmalıdır.
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Özet
Giderek daha fazla karmaşık hale gelen ve belirsizliğin arttığı ekonomik ortamda
işletmeler var olabilmek için daha fazla üretken, verimli, etkin ve karlı olabilmenin
yollarını ararken diğer yandan da bu özelliklere sahip ekonomik ortamdan etkilenen
bireyler de işletmelerin başarılı olma arayışlarını negatif yönde etkileyecek davranışlar
sergileyebilmektedir. Bu çalışmada motivasyon ile üretkenlik karşıtı iş davranışları
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada yapılan işin niteliğinden
kaynaklanan ve kişinin başarma arzusuna dayalı olan içsel motivasyon unsuru ile yapılan iş
sonucunda örgütten alınan ücret, tefi, yan ödemeler gibi sonuçlara dayalı olan dışsal
motivasyon türünün bireysel ve örgütsel üretkenlik karşıtı iş davranışlarını etkileyip
etkilemediği ve bu etkinin ne yönde olduğu incelenmektedir.
Çalışma kapsamında Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 328
katılımcıdan anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırma sonuçları,
motivasyon faktörünün çalışanların üretkenlik karşıtı iş davranışlarını etkilediğini
göstermektedir. Özellikle içsel motivasyonun hem bireysel hem de örgütsel üretkenlik
karşıtı iş davranışlarını negatif yönde etkilediği görülmektedir. Araştırma sonuçları
bireylerin sahip oldukları motivasyon türünün iş yaşamında çok belirleyici olduğunu
göstermek açısından oldukça önemlidir. Buna göre çalışanların bir işi yapmaktan ve
başarmaktan dolayı duydukları kişisel haz ve tatmini ifade eden içsel görev motivasyonu,
çalışanların, başkalarıyla dalga geçmek, ırksal söylemlerde bulunmak, başkalarına küfür
etme, tacizde bulunma ve kaba olma gibi davranışlar olarak örneklendirilen bireysel
üretkenlik karşıtı iş davranışlarını azaltıcı bir etkide bulunmaktadır. Araştırmada elde
edilen bir diğer önemli sonuç ise, dışsal motivasyonun bireysel üretkenlik karşıtı iş
davranışları arttırıcı bir etkisinin olduğuna ilişkindir. Bu da bize işin doğası dışında
meydana gelen dışsal ödüllerin işi yaparken doğrudan tatmin sağlamadığını bu nedenle
üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerinde arttırıcı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu
çalışma özellikle motivasyon konusu bağlamında içsel ve dışsal motivasyon ayrımı
yapıldığında içsel motivasyonun bireyler üzerinde güçlü etkileri olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Dışsal Motivasyon, İçsel Motivasyon, Üretkenlik Karşıtı İş
Davranışları.
GİRİŞ
Son zamanlarda örgütsel başarıya katkı sağlayan etmenler arasında motivasyon kavramı
araştırmacılar tarafından ilgi odağı konumuna gelmiştir. Motivasyon kavramı örgütsel
davranış literatüründe interdisipliner ve kompleks konular arasında sayılmakta olup
işverenler, optimal düzeyde motivasyon sağlanması ve yüksek düzeyde verimlilik elde
edilmesi için motivasyon kavramının önemle üzerinde durmaktadırlar. Ayrıca örgütsel
davranış literatüründe işgörenlerin örgüt menfaatlerini kasıtlı olarak gözardı etmesi olarak
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ifade edilen üretkenlik karşıtı iş davranışları konusu dikkat çekmektedir. Üretkenlik karşıtı
iş davranışları; bir örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilen hem örgüte hem de örgüt
üyelerine zarar vermeye yönelik yapılan davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Martinko
vd. 2002:37). Örgütü zarara uğratmak için kasıtlı olarak yapılan bu davranışlar, sapkın
davranışlar (Robinson ve Bennet, 1995), negatif davranışlar (Hafidz, 2012) olarak
görülmekte olup bu davranışların nedenleri ve sonuçları araştırmacılar tarafından
irdelenmektedir.
Genel olarak yönetim ve örgütsel davranış alanyazınında çalışanların örgütsel etkinlik ve
verimliliğe katkı sağladığı kabul edilen iş tatmini (Schneider & Snyder,1975;Saari &
Judge, 2004), örgütsel bağlılık (Porter et.al, 1974; Meyer et.al, 2001; Marcıori & Henkin,
2004), örgütsel vatandaşlık davranışı (Organ, 1988), örgütsel özdeşleşme (Riketta, 2005)
ve örgütsel sadakat (Hirshman, 1970) gibi tutum ve davranışlar üzerine yoğunlaştığı
görülmektedir. Ancak, örgütün işleyişine, amaç ve hedeflerine engel olabilecek örgüt
üyeleri tarafından benimsenen tutum ve davranışlarla da karşılaşmak mümkündür. Örgüt
üyeleri tarafından sergilenen bu tür davranışların bazen isteyerek ve kasıtlı olarak
gerçekleştirildiği görülmektedir. Hem örgüte hem de örgüt üyelerine kasıtlı zarar verme
olarak kabul edilen üretkenlik karşıtı iş davranışların ortaya çıkmasında etkili olan örgütsel
ve kişisel bazı parametrelerin rol oynadığı görülmektedir. Alanyazın incelendiğinde;
örgütsel adalet, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve ‘beş büyük faktör’ olarak
bilinen kişilik kuramının üretkenlik karşıtı iş davranışlarının sergilenmesinde belirleyicilik
özelliği taşıdığı düşünülmüş ve bu değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir
(Demircioğlu & Özdemir, 2014).
Bu çalışmada ise, işgörenlerin üretkenlik karşıtı iş davranışları sergilemelerinde
motivasyon faktörlerinin belirleyici olup olmadığı incelenmiştir. Motivasyon
faktörlerinden içsel ve dışsal motivasyonun üretkenlik karşıtı iş davranışlarını etkileyip
etkilemediği ve bu etkinin yönünün ne olduğu araştırılmaktadır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1. ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI
Son zamanlarda örgütlerin sıkça karşılaşmaya başladığı sorunlardan birisi örgüt üyelerinin
üretkenlik karşıtı iş davranışları sergilemeleridir. Örgüt üyelerinin kasıtlı olarak örgütü
zarara uğratmak amacıyla yapmış oldukları bu davranışlar, örgütün amaç ve hedeflerine
engel oluşturacak niteliktedir. Örgütlerde meydana gelen negatif davranışları ifade etmek
için farklı terimler kullanılmasına rağmen; hırsızlık, sabotaj, kişiler arası saldırganlık, iş
yavaşlamaları, zaman ve/veya materyal israf etme ve dedikoduların yayılması gibi yollarla
işgörenlerin örgüte ya da örgüt üyelerine zarar vermeyi amaçlayan tüm davranışları,
üretkenlik karşıtı davranış kapsamında değerlendirilmektedir (Penney ve Spector, 2002:
126). Üretkenlik karşıtı iş davranışları, genellikle işgörenlerin örgüt içerisinde ve sosyal
çevresinde karşılaştığı hayal kırıklıkları, kızgınlıkları ya da örgüte karşı hissettiği olumsuz
duygulara bağlı olarak meydana gelmektedir (Doğan ve Kılıç, 2014:273).
Üretkenlik karşıtı davranış konusu üzerinde çalışan pek çok araştırmacı bu kavramı farklı
biçimlerde tanımlamaktadırlar. Sackett (2002)’e göre, üretkenlik karşıtı iş davranışları,
örgüt üyelerinin meşru menfaatlerine aykırı düşen ve örgütü kasıtlı olarak zarara uğratmak
için yapılan davranışlar şeklinde ifade ederken Robinson ve Bennet (1995), sapkın
davranışlar olarak adlandırdığı üretkenlik karşıtı iş davranışlarını, örgüt kurallarını ihlal
etmeye, örgüt üyelerinin huzurunu bozmaya veya her ikisini de birlikte gerçekleştirmeye
yönelik gönüllü olan davranışlar şeklinde ifade etmektedirler. Holinger ve Clark (1982),
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üretkenlik karşıtı iş davranışlarını, örgütün biçimsel kurallarını ihlal eden davranışlar
olarak tanımlamaktadır. Spector ve Fox (2005) ise, hem örgüte hem de örgütte çalışan
yönetici pozisyonundaki çalışanlara, çalışma arkadaşlarına ve müşterilere zarar vermek
amacı güdülerek gerçekleştirilen bilinçli ve gönüllü davranışlar olarak ifade etmektedirler.
Yapılan tanımlar doğrultusunda üretkenlik karşıtı davranışların, ortak noktası bu
davranışların örgüte ve örgüt üyelerine zarar veren, bilinçli ve meşru menfaatler
doğrultusunda gerçekleştirilen negatif davranışlar olduğu görülmektedir (Hafidz, 2012:
220).
Alan yazında özellikle üretim karşıtı iş davranışlarının neden kaynaklanabileceği bir merak
konusu teşkil etmekte ve bu açıdan üretim karşıtı iş davranışlarının belirleyicileri
incelenmektedir. Bu bağlamda, Lau ve diğerleri (2003), üretkenlik karşıtı davranışların
belirleyicileri dört ayrı başlık altında değerlendirmektedirler. İlk olarak işgörenlerin
kendisinden kaynaklanan faktörleri ele almış, üretkenlik karşıtı davranışın oluşmasında
işgörenin, yaşının, cinsiyetinin, medeni durumunun etkili olduğunu, ailevi
sorumluluklarını, işten aldığı doyumu, işe yönelik algılarını ve işgörenlerin tutumlarını
(alkol, madde bağımlılığı eğilimi) kişisel faktörler kapsamında değerlendirmişlerdir. İkinci
olarak birey dışındaki örgüt kaynaklı üretkenlik karşıtı davranışlara sebep olan istihdam
koşullarının yeterli olup olmaması, örgüt iklimi ve örgütün fiziksel koşullarına yer
vermişlerdir. Diğer bir belirleyici olarak ise işin niteliğinin önemi üzerinde durmuş,
yapılan işin ne olduğu, iş arkadaşları ile anlaşabilme durumuna yer vermiş, son olarak ise
bağlamsal faktörler olarak iklim ve nüfus yapısını ele almışlardır. Marcus ve Shuler
(2004), üretkenlik karşıtı davranışların belirleyicilerini iki boyut altında
değerlendirmektedirler İlk boyutta davranışın kişisel faktörlerden mi yoksa durumsal
faktörlerden mi kaynaklandığını belirten bireysel-durumsal boyuttur. Diğer boyut ise,
kontrol-motivasyon boyutudur. Marcus ve Shuler (2004), çalışmasında fırsatlar (durumsalkontrol), bireylerin üretkenlik karşıtı davranış sergileme çabasını, arzu edilen sonuca
ulaşmak için olumsuz sonuçları kolaylaştırması durumu olarak ele almaktadır. İç kontrol
(bireysel- kontrol), üretkenlik karşıtı davranışın meydana gelmesine engel olan bir takım
kişisel özelliklerin varlığıdır. Tetikleyiciler ise, (durumsal-motivasyon), bireyleri, dışsal
olayların bir tepki niteliği olarak üretkenlik karşıtı davranış gerçekleştirmesi olarak ifade
edilmektedir. Eğilim (bireysel-motivasyon) ise, kişilik özelliklerinden kaynaklanan,
bireylerin heyecan arayışına girerek üretkenlik karşıtı davranış sergilemeye itilmesi
durumu olarak ifade edilmektedirler.
Örgütsel davranış literatüründe üretkenlik karşıtı davranışların sınıflandırması konusunda
fikir birliği bulunmamaktadır. Üretkenlik karşıtı davranış hakkında ilk kapsamlı çalışmaları
bulunan Hollinger ve Clark (1983), bu kavramı iki boyutta incelemiştir. Bu boyutlar,
mülkiyete karşı sapkın davranışlar ve üretime karşı sapkın davranışlardır. Spector vd.
(2006) ise, üretkenlik karşıtı davranışları 5 boyut olarak değerlendirmektedirler. Bu
boyutlar, kötüye kullanma, üretimden sapma, sabotaj, hırsızlık ve geri çekilme olarak
sınıflandırılmaktadır. Bennett ve Robinson (2000)’un ise, üretkenlik karşıtı davranışları;
bireylerarası ve örgütsel olarak iki farklı şekilde sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu
araştırmada üretkenlik karşıtı davranışlar Bennett ve Robinson tipolojisine göre ele
alınacaktır.
Bireylere yönelik üretkenlik karşıtı iş davranışları işgörenlerin bireyler-arası ilişkilerine
bağlı olarak, çalıştıkları örgütün örgütsel değer ve inançlarına ters düşerek, kendi
menfaatlerini, örgüt menfaatlerinden üstün tutmaları sonucu ortaya çıkmaktadır (Demirel,
2009:123). Bireye yönelik üretkenlik karşıtı iş davranışları; başkalarıyla dalga geçmek,
ırksal söylemlerde bulunmak, başkalarına küfür etme ve kaba olma gibi davranışları
içermektedir (Mount, vd. 2006:594)..Örgüte yönelik üretkenlik karşıtı iş davranışları ise
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terfi ve ödül sisteminin adil olmadığı, kayırmacı izlenim uyandıran uygulamalara fazlaca
yer verildiği, örgütsel güven ve örgütsel adalet algısındaki azalma sonucunda ortaya
çıkmaktadır. (İyigün ve Çetin, 2012: 17)
2. MOTİVASYON
Motivasyon; bireyin belirli amaçlar doğrultusunda harekete geçmesini sağlayan
unsurlardan oluşan döngüsel süreç (Greenberg, Baron,2000:130), bir hedefe ulaşma
doğrultusunda gösterilen çaba, hedefe odaklanma ve hedef doğrultusunda kararlılık
gösterme (Langton , Robbins, 2007:107) anlamına gelmektedir. Bireysel açıdan
motivasyon, kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi istek ve arzuları ile
davranmaları ve çaba göstermeleri süreci iken (Koçel, 2007: 483), örgütsel açıdan
motivasyon ise, işgörenlerin ihtiyaçlarını tatmin edecek bir iş ortamı meydana getirerek
işgörenin harekete geçirilmesi ve isteklendirilmesi süreci şeklinde ifade edilmektedir.
(Can, 1999: 173).
Motivasyon süreci karmaşık ve hassas bir süreç olup; iki ögesi içinde yani güdülenen ve
güdüleyen bireyler için karşılıklı gereksinimlerin karşılanması ve bunların ortak bir
noktada buluşması ile başarılı bir sonuca ulaşmaktadır. Bu iki öge lider ve izleyenler yani
çalışanlardır (Tınaz, 2009: 14). Motivasyon, bireyi harekete geçiren gücün kaynağı
açısından içsel ve dışsal olmak üzere iki önemli boyutta ele alınmaktadır. İçsel
motivasyonda esas olan işin kendisidir. Bu anlamda içsel motivasyon işin doğasından ve
içeriğinden kaynaklanmaktadır. Bireyi motive eden iş iddialı, kompleks, çekici özelliklere
sahip olup, kişi tarafından yapılmaya değer, belirli bir çekiciliğe sahip bir iştir. Bu
özelliklere sahip işler, bireyi motive ederken aynı zamanda yaratıcılığını da arttırmaktadır
(Çekmecelioğlu, 2002). Aynı zamanda bireyi içsel olarak motive eden bu iş bağımsızlık
içeren, işe katılım, sorumluluk, çeşitlilik, yaratıcılık, kişinin yeteneklerini ve becerilerini
kullanma fırsatları veren bir iştir (Mottaz,1985: 366).
İçsel motivasyon tutkuya, ilgiye, insanın bir işi yapma arzusuna dayanmaktadır. Örneğin
laboratuar ortamında çalışan bir bilim adamının kan pıhtılaştırma projesi üzerinde
çalışmasını sağlayan şey onun hemofiliye yönelik duyduğu derin ilgi, zoru başarma
duygusu ve hiç kimsenin çözemediği bir sorunu çözme arzusudur. Yapılan araştırmalar
yaratıcılıkta motivasyonun çok önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir
(Çekmecelioğlu, 2002).
Newstrom & Davis ( 2002) göre, içsel ve dışsal motivasyon arasındaki fark yapılan işin
içeriği ile işin bağlamı arasında ki farka benzemektedir. Başarmak, sorumluluk gibi
faktörler çoğunlukla işin kendisi, işi yapanın performansı vs. ile ilgili olan motivasyon
faktörleridir. Ücret, terfi vb. unsurlar ise işin bağlamı ile yani, işin çevresi ile ilişkilidir.
Dolayısıyla, içsel motive ediciler bir kişinin işi yaparken hissettiği içsel ödüllerdir. Bu
nedenle, içsel motivasyonda iş ile ödüller arasında doğrudan ve hızlı bir bağlantı vardır. Bu
durumdaki bir kişi kendi kendisini motive ediyor demektir. Dışsal motive ediciler ise, işin
doğası dışında meydana gelen dışsal ödüllerdir. İşi yaparken doğrudan tatmin sağlayan
unsurlar değildirler. Bunlar; emeklilik planları, sağlık sigortası veya izinler gibi dışsal
uyarıcılar olabilmektedir. (Özdaşlı, Akman, 2017, 73). Bu anlamda dışsal motivasyon,
bireyin çevresinden gelen etkileri içermektedir. Bir çalışanın performansından dolayı ücret
alması, ikramiyeler, terfi etmesi ve yöneticisi tarafından takdir edilmesi gibi dışsal ödüller,
çalışanın motivasyonunu artırır.
Dışsal etkenlerin motivasyonu arttırmadaki rolü önemli olmakla birlikte, içsel etkenler
olmadan dışsal etkenler çoğu zaman gerekli motivasyonu sağlayamaz (Ersarı, Naktiyok,
2012,84). Bu bağlamda, yöneticilerin en çok kullandığı dışsal motivasyon aracı paradır.
Para insanları yaratıcı olmaktan alıkoymaz ama insanlar kendilerine rüşvet verildiğini ya
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da kontrol edildiğini hissederse paranın olumlu bir etkisi olmayacaktır. İnsanlar işlerini
sıkıcı ve rutin buluyor ve iş onları motive etmiyorsa para işe yaramayacaktır (Amabile,
2000,17)
Ryan ve Deci (2000) dışsal motivasyonu bazı sonuçlar elde etmeye yöneltilmiş faaliyetleri
içeren yapı olarak tanımlamaktadır. Dışsal motivasyon, belirlenmiş standartlara uyma ve
zorlama gibi özellikleri içerdiğinden bireysel özerkliğini kaybetmesi ve içsel motivasyonu
negatif yönde etkilemek gibi özelliklere sahiptir (Legault, 2016:2). Ödül ya da ceza söz
konusu olduğunda dışsal motivasyondan bahsedilebilmektedir. Dışsal motivasyon
dışarıdan gelir. Bu motivasyon türü bireyin arzu edilen bir şeyi yapmak yada korktuğu bir
şeyden kaçmak için davranmasına neden olur (Amabile, 2000, 16). Bu motivasyon türünün
başlangıçta içsel motivasyonu düşük bireylerin içsel motivasyonunu yükselttiği, içsel
motivasyonu yüksek bireylerin ise motivasyonunu düşürdüğüne yönelik bulgular
bulunmaktadır (Nickerson, 1993).
3. METODOLOJİ
Motivasyon kavramının (içsel-dışsal motivasyon) üretkenlik karşıtı iş davranışları (bireye
yönelik-ÜKİD, örgüte yönelik- ÜKİD) üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak
yapılan bu araştırmada, öncelikle örneklem ve araştırmada kullanılan ölçeklerle ilgili
bilgiler verilmiş ve araştırma tasarımına ilişkin hipotezler sunulmuştur. Daha sonra
araştırma örnekleminden elde edilen verilerle, araştırma modeline ilişkin analizler
yapılmıştır. Değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları ve regresyon katsayılarının
belirlenmesi ile hipotezler test edilmiştir..
3.1.Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın ana kütlesini Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren özel işletmeler
oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 328 katılımcıdan geri dönüş
sağlanan anketler ile analiz gerçekleştirilmiştir.
3.2. Araştırmada kullanılan ölçekler
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır
Ölçme formunun ilk bölümünde araştırmaya katılan hedef kitleye yaşı, cinsiyeti, medeni
durumu ve eğitim durumu bilgilerine ulaşabilmek amacıyla 4 soruluk demografik bilgi
formu hazırlanmıştır. İstenilen bilgilere dair maddeler seçenekler halinde sunulmuş ve
kendilerine uygun olan seçeneğin işaretlenmesi istenmiştir.
İkinci bölümde Üretkenlik karşıtı iş davranışlarını ölçmek için Bennett ve Robinson (2000)
tarafında geliştirilen “Kişilerarası ve Örgütsel Sapkınlık Ölçeği” (Interpersonal and
Organizational Deviance Scale) kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ilk 7 ifade örgüt üyelerine
(bireylere) zarar vermekte yönelik davranışları ifade ederken sonraki 12 ifade örgüte zarar
veren davranışları ifade etmektedir. Ölçek yer alan ifadeler “hiç bir zaman” dan “her gün”e
kadar uzanan beşli likert ölçeğinde verilmektedir (hiçbir zaman=1,yılda bir veya iki
kere=2, ayda bir veya iki kere=3, haftada bir veya iki kere=4, hergün=5).
Üçüncü bölümde ise, içsel ve dışsal motivasyonu ölçmek için Özdaşlı ve Akman (2012)
tarafından Amabile (1985), Amabile vd.(1994) ve Dündar vd. (2007)’den esinlenerek
oluşturdukları içsel ve dışsal motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ilk 11
ifade bireylerin içsel motivasyon düzeylerini ölçerken sonraki 11 ifade bireylerin dışsal
motivasyon düzeylerini ölçmektedir. Ölçekte yer alan ifadeler “hiç isteklendirmez” den “
çok yüksek derecede isteklendirir”e kadar uzanan beşli likert ölçeğinde verilmektedir (Hiç
isteklendirmez=1, Az isteklendirir=2, Orta derecede isteklendirir=3, Yüksek derecede
isteklendirir=4, Çok yüksek derecede isteklendirir=5).
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3.3. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen hipotezler şu şekildedir.
H1: İçsel motivasyon, a) Bireysel-ÜKİD b) Örgütsel- ÜKİD üzerinde istatistiksel olarak
negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H2: Dışsal motivasyon a) Bireysel-ÜKİD b) Örgütsel- ÜKİD üzerinde istatistiksel olarak
negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
4. BULGULAR
Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik yapılan betimsel istatistik
analizinin özeti Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo 1.Katılımcıların Demografik Profiline İlişkin Betimsel Analizler
Demografik özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
20 yaş ve altı
Yaş
20-29 yaş arası
30-39 yaş arası
40-49 yaş arası
50 yaş ve üzeri
Medeni Durum
Evli
Bekar
İlkokul
Lise ve dengi
Eğitim durumu
Önlisans
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
Toplam

Frekans
175
153
2
142
130
46
8
196
132
2
33
45
171
59
18
N :328

Yüzde ( %)
53,4
46,6
0,6
43,3
39,6
14,0
2,4
59,8
40,2
0,6
10,1
13,7
52,1
18,0
5,5
100

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların %53,4 ü kadın, %46,6’sı erkek’tir.
Katılımcıların %0,6’sı 20 yaş ve altı; %43,3’ü 20-29 yaş arası; %39,6’sı 30-39 yaş arası; %
14’ü 40-49 yaş arası; %2,4’ü ise 50 yaş ve üzeri yaş grubundan oluştuğu görülmektedir.
Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde ise %59,8’inin evli, %40,2’sinin bekar
olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları ise %0,6’sının ilkokul; %10,1’inin
lise ve dengi; %13,7’sinin önlisans; %52,1’i lisans; % 18’i yüksek lisans; %5,5’i ise
doktoradır.
Araştırmada kullanılan üretkenlik karşıtı iş davranışları ve motivasyon ölçeklerinin
güvenirlik analizi bulguları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
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Tablo 2.ÜKİD Ölçeğinin Güvenirlik Analizi Bulguları
Cronbach alpha ( α)

Madde adedi

Bireye yönelik-ÜKİD

0,711

5

Örgüte yönelik- ÜKİD

0,887

8

Toplam ÜKİD

0,875

13

Tablo 2’de üretkenlik karşıtı iş davranışları ölçeğinin güvenirlik analizi bulguları
sunulmuştur. Tabloya göre bireye yönelik-ÜKİD boyutunun cronbach alpha değeri 0,711,
örgüte yönelik-ÜKİD boyutunun cronbach alfa değeri 0,887 olarak bulunmuştur.
Alanyazında bu değerler yüksek derecede bir güvenirliğe işaret etmektedir. ÜKİD
ölçeğinin cronbach alpha değeri ise 0,875 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 3.Motivasyon Ölçeğinin Güvenirlik Analizi Bulguları
Cronbach alpha ( α)

Madde adedi

İçsel Motivasyon

0,929

10

Dışsal Motivasyon

0,898

10

Toplam Motivasyon

0,937

20

Tablo 3’te motivasyon ölçeğinin güvenirlik analizi bulguları sunulmuştur. Tabloya göre
içsel motivasyon boyutunun cronbach alpha değeri 0929, dışsal motivasyon boyutunun
cronbach alfa değeri 0,898 olarak bulunmuştur. Alanyazında bu değerler yüksek derecede
bir güvenirliğe işaret etmektedir. Motivasyon ölçeğinin cronbach alpha değeri ise 0,937
olarak tespit edilmiştir.
Ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır
Faktör analizi sonucunda üretkenlik karşıtı iş davranışı ölçeğinin Kaiser-Meyer-Olkin
örneklem değeri 0,890; Barlett’ Küresellik Testi değeri 2082,902 ve p<0,05 anlamlılık
düzeyinde gerçekleşmiştir Motivasyon ölçeğinin Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değeri
0,945; Barlett’ Küresellik Testi değeri 4774,634 değeri ve p<0,05 anlamlılık düzeyinde
gerçekleşmiştir. Açımlayıcı faktör analizinin özeti aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.
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Tablo 4.Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı Faktör Analizi Sonuçları
İfadeler

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

1)İş yerinde birileriyle dalga geçmesi
3)İş yerinde etnik, dini ya da ırkçı söylemlerde
bulunulması
4)Çalışma ortamında birilerine kötü söz söylenilmesi,
hakaret edilmesi
5)İş yerinde birilerine eşek şakası yapılması
10)İş gereği harcadığı paradan daha fazlasını geri
alabilmek için makbuz / fiş / fatura / alındı belgesi üzerinde
oynama yapılması
9)İş saatlerinde çalışmaktan çok hayal kurmaya zaman
harcanılması
11)Çalışma ortamında, kabul görenden fazla veya daha
uzun mola alınması
12)İzin almadan işe geç gelinmesi
13)İş ortamını kirletilmesi/dağıtılması
14)Yönetici talimatlarını uygulanmaması/ ihmal edilmesi
15)Bilinçli olarak, gereğinden yavaş çalışılması
18)İşinde az çaba harcanılması
19)Fazla mesai almak için işi bilerek uzatılması

Bireye
Yönelik
ÜKİD
,507
,641

Örgüte
Yönelik
ÜKİD

,716
,770
,668

,540
,807
,777
,778
,782
,770
,862
,534

Tablo 4’te üretkenlik karşıtı iş davranışlarının hangi boyutlardan oluştuğunu belirlemek ve
ölçme aracının geçerliliğini tespit edebilmek için yapılan analiz sonuçları sunulmaktadır.
Faktör analizi sonucunda faktör yükleri 0,50 nin altında kalan maddeler ve faktör yükleri
aynı boyutlarda toplanan maddeler ölçekten çıkarılmış (2, 6, 7, 8, 10, 16, 17) ve ölçeğin iki
boyutlu yapısı sınanmıştır.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tablo 5.Motivasyon Faktör Analizi Sonuçları
İfadeler
İçsel
Motivayon
1) İşimi tam olarak yapabilecek yetki ve güce sahip
,816
olmak
2) işimi yapmak ve işimde başarılı olmak
,768
3)İşimi gerektiğinde genişleterek şirketime katma değer
,701
katabilme
4) yaptığım işin kişisel yetenek ve becerilerime uygun
,759
olması
5) Yaptığım işin saygın bir iş olduğuna inanmak
,807
6) yaptığım işle ilgili sorumluluk sahibi olmak
,872
7) Yaptığım isin önemli bir is olduğuna inanmak
,865
8) mesleğimin gereklerini bağımsız bir şekilde yerine
,715
getirebilmek
9)Mesleğimle ilgili konularda müşterilerimin
,675
sorunlarına çözüm üretebilmek
11)Almış olduğum eğitim sonucu edindiğim bilgileri
,647
uygulayabilme imkanımın olması
12) Başarılı çalışmalarımdan dolayı ödüllendirilmem
13) Başarılı çalışmalarımdan dolayı prim ödenmesi
14) Özel yaşantımla ilgili olarak istediğimde işyerinden
uzaklaşma imkanımın olması
15)Mesleğimde kariyer yapma imkânımın olması
16) meslektaşlarımdan daha iyi olduğum zaman
üstlerim tarafından farklılaştırılmak
17) Kendi işimin patronu olmak
18) Esnek çalışma saatlerimin olması
19) Modern fiziksel koşullara sahip bir iş yerimin
olması
21) Yaptığım işten aldığım ücret miktarı
22) Mesleğimde mesleki dayanışmanın olması

Dışsal
Motivasyon

,702
,858
,596
,623
,678
,767
,761
,641
,714
,550

Tablo 5’te motivasyon ölçeğinin hangi boyutlardan oluştuğunu belirlemek ve ölçme
aracının geçerliliğini tespit edebilmek için yapılan analiz sonuçları sunulmaktadır. Faktör
analizi sonucunda faktör yükleri 0,50 nin altında kalan maddeler ölçekten çıkarılmış
(10,20) ve ölçeğin iki boyutlu yapısı sınanmıştır.
Araştırmada yer alan değişkenlere ilişkin elde edilen verilerin ortalama ve standart
sapmaları ile korelasyon katsayıları Tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 6.Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri
1
2
3
4

Değişkenler
İçsel Motivasyon
Dışsal Motivasyon
Bireysel –ÜKİD
Örgütsel- ÜKİD
Ortalama
Standart Sapma

1
1
,704(**)
-,235(**)
-,274(**)
4,36
0,67

2

3

1
1
-,215 (**)
-,242 (**) 619(**)
4,08
1,83
0,83
0,77

4

1
1,66
0,64
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** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
Tablo 6’ya göre bireye yönelik-ÜKİD ve örgüte yönelik-ÜKİD ile içsel- dışsal motivasyon
arasında 0.01 anlamlılık düzeyinde düşük derecede negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir Korelasyon analizi sonucunda elde edilen bilgi ışığında, işgörenlerin içsel ve
dışsal motivasyonun artması hem bireye hem de örgüte yönelik sergilenen üretkenlik
karşıtı iş davranışlarının azaldığını göstermektedir.
İçsel ve dışsal motivasyonun, bireye yönelik ÜKİD ve örgüte yönelik ÜKİD üzerindeki
etkisini ölçmek amacıyla değişkenler regresyon analizine tabi tutulmuştur. İçsel ve dışsal
motivasyon bağımsız değişken, bireye yönelik-ÜKİD ve örgüte yönelik-ÜKİD bağımlı
değişken olarak ele alındığı hipotezin analiz sonuçları
aşağıdaki tablolarda
gösterilmektedir.
Tablo7. Katılımcıların İçsel Motivasyon ve Dışsal Motivasyon Düzeylerinin
Bireye Yönelik-ÜKİD Üzerindeki Etkilerini Gösteren Regresyon Analizi
Bağımsız değişkenler

Beta

t

sig

İçsel Motivasyon

-,0150

-1,75

0,04

Dışsal Motivasyon

0,175

1,92

0,04

Bağımlı değişkenler: Bireye yönelik- ÜKİD, R2:,0,10 F:9,67, sig: 0,00

Tablo 7’deki ilk regresyon analizinde içsel ve dışsal motivasyon bağımsız değişkenleri,
bireye yönelik-ÜKİD ise bağımlı değişkeni oluşturmaktadır. Analiz sonuçları, regresyon
modelinin bir bütün olarak anlamlı olduğunu (F= 9,67 sig < 0,05) ve çalışanların bireye
yönelik-ÜKİD üzerindeki değişimin %10’unu açıkladığını göstermektedir. Sonuçlar,
hipotezler açısından incelendiğinde çalışanların bireye yönelik-ÜKİD ile içsel motivasyon
(β=-0,0150; p< 0,05), arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde,
bireye yönelik-ÜKİD ile dışsal motivasyon (β=0175; p< 0,05) arasındaki ilişkilerin anlamlı
ve pozitif yönde olduklarını göstermektedir. Sonuç olarak analizden elde edilen bulgularla
H1a, kabul edilirken, H2a reddedilmektedir.
Tablo8.Katılımcıların İçsel Motivasyon ve Dışsal Motivasyon Düzeylerinin
Örgüte Yönelik-ÜKİD Üzerindeki Etkilerini Gösteren Regresyon Analizi
Bağımsız değişkenler

Beta

t

sig

İçsel motivasyon

-,145

-7,8

0,034

Dışsal motivasyon

0,055

0,70

0,21

Bağımlı değişkenler: Örgüte Yönelik- ÜKİD, R2:,0,09 F:9,67, sig: 0,00
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Tablo 8’deki regresyon analizinde içsel ve dışsal motivasyon bağımsız değişkenleri, örgüte
yönelik- ÜKİD ise bağımlı değişkeni oluşturmaktadır. Analiz sonuçları, regresyon
modelinin bir bütün olarak anlamlı olduğunu (F= 9,67 sig <0,05) ve çalışanların örgütselÜKİD üzerindeki değişimin %9’unu açıkladığını göstermektedir. Sonuçlar, hipotezler
açısından incelendiğinde çalışanların örgüte yönelik-ÜKİD ile içsel motivasyon (β=-0,145;
p< 0,05), arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ancak, H2b’de belirtilen bireye yönelik-ÜKİD ile dışsal motivasyon
(β=0,055; p>0,05) arasındaki ilişki desteklenmemiştir. Sonuç olarak analizden elde edilen
bulgularla H1b kabul edilirken H2b reddedilmektedir.
SONUÇ
Bu çalışmada motivasyon ile üretim karşıtı davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Çalışmada yapılan işin niteliğinden kaynaklanan ve kişinin başarma
arzusuna dayalı olan içsel motivasyon unsuru ile yapılan iş sonucunda örgütten alınan
ücret, tefi, yan ödemeler gibi sonuçlara dayalı olan dışsal motivasyon türünün bireysel ve
örgütsel üretim karşıtı iş davranışlarını etkileyip etkilemediği ve bu etkinin ne yönde
olduğu incelenmektedir. Bu kapsamda Doğu Marmara bölgesinde faaliyet gösteren
işletmelerde çalışan 328 katılımcıdan anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir.
Verilerin analizinde IBM SPSS STATISTİCS 17 paket programı kullanılmış ve
değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon ve çoklu regresyon
analizlerinden yararlanılmıştır.
Araştırma sonuçları, motivasyon faktörünün çalışanların üretkenlik karşıtı iş davranışlarını
etkilediğini göstermektedir. Özellikle içsel motivasyonun hem bireysel hem de örgütsel
üretkenlik karşıtı iş davranışlarını negatif yönde etkilediğini göstermektedir. Öte yandan
dışsal motivasyonun çalışanların bireye yönelik üretkenlik karşıtı iş davranışlarını
etkilemediği, örgüte yönelik üretkenlik karşıtı iş davranışlarını ise pozitif yönde etkilediği
görülmektedir. Araştırma sonuçları bireylerin sahip oldukları motivasyon türünün iş
yaşamında çok önemli olduğunu ve onların işe karşı olan tutum ve davranışlarını
göstermek açısından oldukça önemlidir. Buna göre çalışanların bir işi yapmaktan ve
başarmaktan dolayı duydukları kişisel haz ve tatmini ifade eden içsel görev motivasyonu,
çalışanların, başkalarıyla dalga geçmek, ırksal söylemlerde bulunmak, başkalarına küfür
etme, tacizde bulunma ve kaba olma gibi davranışlar olarak örneklendirilen bireysel
üretkenlik karşıtı iş davranışlarını (Mount, vd. 2006:594) azaltıcı bir etkide bulunmaktadır.
Dolayısı ile içsel motivasyona önem vermek, içsel motivasyonu yüksek bireyleri örgüt iş
ortamında ön plana çıkarmak, takdir etmek, yükseltmek ve daha karmaşık, önemli işlerde
görevlendirmek bir yandan üretkenlik karşıtı iş davranışları azaltarak pozitif bir iklimin
yaratılmasını sağlayacak ve beraberinde verimlilik ve üretim artışı sağlayacaktır.
Çalışanların sergiledikleri bireysel üretkenlik karşıtı iş davranışları ilk planda örgüt
bireylerine sergilenmiş gibi görünse de aslında kızgınlık/düş kırıklığına kapılan
çalışanların bu davranışları misilleme davranışı niteliğinde olan şiddet, taciz, hırsızlık ve
sabotaj gibi üretkenlik karşıtı davranışların sergilenerek örgüte yönelik zarar verici
eylemlerde bulunulmasına neden olabilecektir. Araştırmamızda elde edilen bir diğer
önemli sonuçta, dışsal motivasyonun örgütsel üretim karşıtı davranışları arttırıcı bir
etkisinin olduğuna ilişkindir. Bu da bize işin doğası dışında meydana gelen dışsal ödüllerin
işi yaparken doğrudan tatmin sağlamadığını bu nedenle üretkenlik karşıtı iş davranışları
üzerinde arttırıcı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu çalışma özellikle motivasyon
konusu bağlamında içsel ve dışsal motivasyon ayrımı yapıldığında içsel motivasyonun
gerçekten bireyler üzerinde güçlü etkileri olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile işin yapısı,
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işin düzenlenmesi, iş ile ilgili otonomi verilmesi, geri besleme verilerek kişinin
yönlendirilmesi gibi unsurların yöneticiler tarafından kullanılabileceğini ve içsel
motivasyonun negatif davranışları engelleme gücü olduğunu göstermektedir.
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Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Bartın İli Kamu Hastaneleri Birliği
Örneği
Doç. Dr. Alper AYTEKİN1249
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN250
Arş. Gör. Ahmet AYAZ251

Özet
Günümüzde bilgiye sahip olan, barındıran ve kullanan toplumların diğerlerine göre daha
ileride olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bilgi Güvenliği teknolojinin ürünü olmayıp bir
süreci kapsamaktadır. Bilgi güvenliği kapsamında çeşitli işlemlerin risk yönetimi
metoduyla seçilmesi, uygulanması ve sürekli olarak ölçülmesi gerekmektedir. Kurum ve
kuruluşlarda oluşturulan ve işlenen bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği korunmak
zorundadır. Aksi halde elde edilen bilgiler yetkisiz kişilerin eline geçerek saldırı veya
sabotaj sonrası zarar görebilmektedir. Bu durum ise hem kurum hem de çalışanlar için
zaman, imaj ve mali kayıplara yol açabilmektedir.
Bu çalışmada amaç, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurumlarda uygulanma
noktasında başvuracağı yöntemler ve TS IEC ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
hakkında bilgiler verilmiştir. Örnek olarak Bartın İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliğinde uygulanacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin içeriği, kurumun gizlilik
politikalarına riayet edilerek sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, bilgi güvenliği, ISO.
Abstract
Nowadays, it is an inevitable fact that societies with knowledge, host and use are more
advanced than others. Information Security is not a product of technology and covers a
process. Within the scope of information security, various transactions must be selected,
implemented and continuously measured by risk management method. The confidentiality,
integrity and accessibility of information created and processed in institutions and
organizations must be protected. Otherwise, the information obtained may be damaged by
unauthorized persons after the attack or sabotage. This situation can lead to time, image
and financial loss for both institutions and employees.
The aim of this study is to give information about the methods to be applied at the point of
application of Information Security Management System in the Institutions and TS IEC
ISO 27001 Information Security Management System. For example, the content of the
Information Security Management System to be implemented in the General Secretariat of
Bartın Public Hospitals Association is presented in accordance with the Company's privacy
policies.
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1. Giriş
Günümüz de kamu kurum ve kuruluşları değişen dünyanın yeniliklerine ayak uydurmak
zorunda kalmış ve farklı yatırım alanlarına yönelir olmuşlardır. Söz konusu bu yatırım
alanlarından biri de bilgi teknolojileridir (Arslan ve Yılmaz, 2010: 17). Gelişen
teknolojinin her alanda olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine de
yansıması ile birlikte bilgi ve bilgi teknolojilerinin kullanımını artık bir ihtiyaç olmaktan
çıkmış adeta bir zorunluluk haline gelmiştir(Aytekin vd.,2018). Özellikle de rekabet
piyasalarında önemli bir güç unsuru olarak nitelendirilen bu durum kurumların geleneksel
çizgilerini de değişikliğe uğratmıştır (Aytekin, 2018).
Günümüz dünyasında, bilgi yoğunluğunun artmasıyla birlikte kendini gösteren karmaşıklık
aynı zamanla belirsizlik durumunu da beraberinde getirmektedir. Genel olarak değişik
biçimlerde ortaya çıkan karmaşıklık ve belirsizlik durumları bilginin elde edildiği
kaynağında tam ve kesin olmadığı hallerde daha karmaşık bir hal alabilmektedir (Şen,
2004: 7). Bilgi, varlıklarımızın içinde en çok ihmal edilen fakat kurumlar açısından en
önemli varlıklardan biridir. Önemi her geçen gün artan bilgi kavramı güvenlik sorunun
beraberinde getirmektedir. Bilgi güvenliği kavramı, bilginin bütünlüğünün korunmasıdır.
Doğantimur’a (2009, 7-8) göre; kurumlar da bilgi güvenliği kapsamın da zamanında
yapılmayan işlemler daha sonrası için artan maliyet ve sorunlara neden olmaktadır. Kişiler
için bilgi güvenliği önemli olurken kurumsal bilgi güvenliği daha da önemli hal
almaktadır.
Günümüzde bilgiye sahip olan, barındıran ve kullanan toplumların diğerlerine göre daha
ilerilerde olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı kurum ve kuruluşlarda
etkin bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması konusunda bilgi vermek ve
örnek oluşturmaktır. Çalışma da ilk olarak bilgi güvenliği, kurumsal bilgi güvenliği, bilgi
güvenliği standartları kavramları açıklanarak Bartın devlet hastanesinin örneği
incelenmiştir.
2. Kurumsal Bilgi Güvenliği
Vural’a (2007, 40) göre; sürekli olarak bilgiye erişilebilirlik söz konusu olduğunda önemli
unsurlardan biriside bilgi güvenliği olmaktadır. Elde edilen bilginin işleneceği zamana
kadar gizliliğinin sağlanması, değişikliğe uğramadan varlığın koruması, bozulmaların
önlenmesi ve en önemlisi de yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için yapılan
çalışmaların genel adına bilgi güvenliği denmektedir. Kısacası bilgi güvenliği, alıcı ile
gönderici arasındaki iletişimin sorunsuz olarak yürütülmesi işlemidir. Kurumsal bilgi
güvenliği, kurumlarda kullanılan bilgilerin tespit edilmesiyle başlayıp bu bilgilerde
herhangi bir tehdit unsuru olup olmadığının tespit edilmesi eğer varsa bunları belirleyip
güvenlik önlemlerinin alınmasıyla ilgi işlemlerin tamamını kapsamaktadır.
Bilgi
güvenliği sürecinde dünya genelinde birçok çalışma yapılmaktadır. Yüksek derecede
kurumsal bilgi güvenliği sağlamak amacıyla standartlaşmalar yapılmaktadır. Standartlaşma
konusunda başta İngiltere olmak üzere dünya genelinde çok sayıda çalışmalar vardır. BS7799 standardından ilk defa İngiltere bahsedilmiş ve daha sonra ISO tarafından
benimsenerek dünya genelinde ilk olarak ISO-17799 daha sonra ISO-27001:2005 olarak
yayınlanmıştır.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (BGYS); alt ve üst yönetimce desteklenerek
süreçlerin, insanların, bilginin ve sistemlerin güvenliğini sağlayan mekanizmalardır. BGYS
ile riskler minimum seviyede tutularak ve kurum - kuruluşlar için önemli bilgiler
korunmaktadır. Thow-Chang, Siew-Mun ve Foo’a (2001, 5-8) göre; Kurumsal bilgi
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güvenlik politikalarının oluşturulması, BGYS kurulması ve devam ettirilmesi için kapsam
belirlenme, risk yönetimi, denetim kontrollerinin seçilmesi, uygulanabilirlik
beyannamelerinin hazırlanması adımları yerine getirilmelidir.
3. Kurumsal Bilgi Güvenliği Politikası
Kalman’a (2003, 36-37) göre; kurum ve kuruluşlar için uyulması gereken güvenlik
politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında kurum ve kuruluş yardımcı olan
gerekli kuralların tamamıdır. Bilgi güvenliği için uyulması gereken kuralları içeren ve
kurum - kuruluşlarda erişim yetkisine sahip kişilerin uyması gereken kuralları tanımlayan
belgeler kurumsal bilgi güvenliği politikası olarak isimlendirilmektedir. Kurumsal bilgi
güvenliği politikası 7 bölümden oluşmaktadır. Kurumsal Güvenlik Politikası içerisinde
bulunması gereken bölümler Tablo 1’de özetlenmiştir(Vural ve Sağıroğlu, 2008).
Tablo 1. Güvenlik Politikası Kısımları
Bölüm Adı

İçeriği

Genel Açıklama

Politikayla ilgili gerekçeler ve buna bağlı risklerin
tanımlamasını kapsar.

Amaç

Politikanın yazılmasındaki amaç ve neden böyle bir
politikaya ihtiyaç duyulduğunu içermektedir.

Kapsam

Belirlenen güvenlik politikasının ilgili gruplarını ve
içeriğindeki bilgiyi belirlemektedir.

Politika

Kurum ve kuruluşlarda uygulanacak olan kuralları
içermektedir.

Cezai Yaptırımlar

Güvenlik politikasının uygulanmasında görülen ihlaller
karşısında
uygulanacak
cezai
İşlemlerden
bahsedilmektedir.

Tanımlar

Politika ile ilgili teknik terimler açıklanmaktadır.

Düzeltme
Tarihçesi Politika içerisinde yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin
sebeplerini ve değişim tarihlerini içermektedir.
(Revizyon Listesi)
Kaynak: (Url-1).

4. İyi Bir Güvenlik Politikasının Özellikleri
İyi bir güvenlik politikasının özellikleri aşağıda yer almaktadır.


Sistem kullanıcılar tarafından kolay uygulanabilir olmalı,



Politika kuralları kullanıcı ve yöneticiler acısından yaptırım gücü olmalıdır,



Politikaların uygulanabilmesi için idari ve teknik yetkiler verilmelidir,



Politika kapsamında yönetici ve kullanıcıların yetki ve sorumlulukları net olarak
tanımlanmalıdır.



Uygulanacak güvenlik politikası uygulama aşamasında kişisel hakların korunması
konusu net olarak açıklanmalıdır.
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5. Bilgi Güvenliği Standartları

Şekil 1. Bilgi güvenliği standartlarının tarihçesi.

Bilgi güvenliği konusundaki ilk belge İngiliz Standartlar Enstitüsü (British Standards
Institute-BSI) tarafından ilk bölümü BS–7799 olarak isimlendirilen belge BS7799–1
standardı olarak 1995 yılında ikinci kısmı ise BS7799–2 olarak isimlendirilen standart
1999 yılında yayınlanmıştır. ISO tarafından ISO/IEC–17799 ismiyle kabul edilen belgeye
2000 yılında BS7799–1 adında birtakım düzeltme yapılarak dünya genelinde kabul edilen
bir standart haline getirilmesidir. BS-7799-2 isimli belgeye 2002 yılında İngiliz standart
enstitüsü tarafından kabul edilip üzerinde birtakım düzenlemeler yapılarak yayınlanmıştır.
ISO/IEC–17799 standardına 2005 yılında ISO tarafından eklemeler yapılarak ISO/IEC–
17799:2005 adıyla yeniden yayınlanmıştır. 2002 yılında ikinci düzeltmelerin yapıldığı
BS7799-2 adlı belgeye 2005 yılında yeniden düzenlemeler gelerek ISO/IEC:27001
standardını olarak yeniden yayınlamıştır( Vural ve Sağıroğlu, 2008).
5.1.İngiliz Standartları
İlk kez 1995 yılında oluşturulan ve ikinci bölümü ise 1999 yılında yayınlanarak oluşturulan
BS–7799, bilgi varlıklarının gizlilik, doğruluk ve erişilebilirliğini güvence altına almak için
uygulanması gereken güvenlik denetimlerini düzenleyen ve belgelendiren iki aşamalı
İngiliz standardıdır. 10 bölüm içerisinde yer alan 36 kontrol ve 127 alt kontrol
maddesinden oluşan bir standarttır. İngiliz Standart Enstitüsü ve BOC, BT, Marks &
Spencer, Midland Bank, Nationwide Building Society, Shell, Unilever ve diğer bazı
şirketlerin katılımıyla BS – 7799 standardı hazırlanmıştır. BS–7799 standardı teknik ve
idari bölümlerden oluşmaktadır(Vural ve Sağıroğlu, 2008).
1. Güvenlik politikası, yönetici konumundaki kişilerin bilgilendirilmesi ve katılımının
sağlandığı bölümdür.
2. Güvenlik organizasyonu, kullanıcı erişimine açık olan bilgilerin güvenliğinin
sağlanması, gerekli görülen yerlerde düzenlemelerin yapıldığı bölümdür.
3. Varlık sınıflandırması ve denetimi, işletme için önem arz eden bilgiler için uygun
koruma seviyesinin belirlenip uygulandığı bölümdür.
4. Erişim kontrol, erişimi açık olan bilgiler için yetkilerin verildiği ve diğer kişiler için
erişimin engellendiği bölümdür.
5. Uyum, kurum ve kuruluşlardaki güvenlik standartlarının uyumlu şekilde
yönetilmesine yardım eden ve sistem hatalarının en aza indirilmeye çalışıldığı
bölümdür.
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6. Personel güvenliği, insan kaynaklı hataların ve araçların yanlış kullanılmasından
kaynaklanan risklerinin azaltılması için çalışılan bölümdür.
7. Fiziki ve çevresel güvenlik, işyerine izinsiz erişimlerin engellenmesi ve kurum ve
kuruluşlar için önemli olan bilgiye yetkisiz erişime karşı korunmasıdır.
8. Sistem bakım ve idamesi, bilgi güvenliğin sağlanması amacıyla kullanıcı verilerinin
kaybedilmesini, değişmesini veya hatalı kullanımının önlenmesi için hazırlanan
bölümdür.
9. İletişim ve işletim yönetimi, bilgi işlem merkezlerinin çalışırlığının kontrol edildiği
ve sistem arızalarının giderildiği bölümdür.
10. İş süreklilik yönetimi, kurum ve kuruluşların karşılaştıkları olumsuzlukların
giderilmesi ve kritik işlemlerin devamlılığının sağlandığı kısımdır.
5.2. ISO/IEC Standartları
Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu, Uluslararası Standartlar Organizasyonunun
(International Organization for Standardization-ISO) 1906 yılında başlattığı ve 1947
yılında uluslararası alanda ticari (ISO) ve elektroteknik (IEC) standardizasyonun
sağlanması için, İsviçre’nin Cenova şehrinde kurulan bir komisyondur. Komisyon dünya
genelinde geçerli olacak standartları ISO ve IEC (Joint Technical Committee-JTC) birlikte
teknik çalışma grupları ile birlikte oluşturmuştur.
5.2.1. ISO/IEC 17799 Standardı
ISO/IEC 17779 standardı ISO BS–7799 ilk bölümü olarak 2000 yılında gözden geçirilerek
yeniden yayınlanmıştır. ISO/IEC 17779 standardı 1995 yılında yayınlanan BS – 7799
standardı ile benzer bir içeriğe sahiptir. Bilgi güvenliği yönetimi, bilgi teknolojisi ve
güvenlikle ilgili uygulamaları içeren, kurum ve kuruluşlarda bilgi güvenliğinin başlaması,
uygulanması ve iyileşmesiyle ilgili kurallar içeren standart son halini 2005 yılında
ISO/IEC 17799:2005 adıyla almıştır.
5.2.2. ISO/IEC 27001 Standardı
ISO/IEC 27001, BGYS ihtiyaçları için oluşturulan standarttır. Bu standart bilgi güvenliği
yönetiminin gereksinimlerini ortaya koymaktadır. Düzenli olarak maruz kalınan tehditlerin
tanımlanmasına ve bu tehditleri en az seviyeye indirilmesi için yardımcı olur. ISO/IEC
27001 standardı 2013 yılında revize edilerek ISO/IEC 27001:2013 olarak yeniden
yayınlanmıştır. Standart bilgi güvenliği konusundaki tehditler hakkında kurum ve
kuruluşları bilgilendirmektedir.
5.3.Türk Standartları
Türkiye Bilişim Derneği’ne (2005) göre Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Türkiye için
bilgi güvenliği standartlarıyla ilgili çalışmaların ve belgelendirmelerin yapıldığı kurumdur.
ISO/IEC 17799:2000 standardının Türkçeye çevirerek 2002 yılında yayınlanan standarttır.
Bu standart ile etin bir bilgi güvenliği yönetim sistemi sağlanması esas alınmıştır. Standart
bilgi güvenliği konusundaki riskleri tespit ederek uygun prosedür ve politikaları devreye
sokmaktadır. Bu standart üst yönetimin gereksinimlerini karşılamakla birlikte dünya
genelinde kabul görmüş tek standarttır.
6. Belgelendirme
Bilgi güvenliği yönetim sistemleri ile kurum ve kuruluşlar için hassas sayılabilen bilgilerin
korunmasını sağlamaktadır. Vural ve Sağıroğlu’na (2008) göre BGYS’de belgelendirme,
kurumsal bilgi güvenliğinin standartlara uyumlu bir şekilde yönetildiğine dair otoriteler
tarafından verilen sertifikasyonlar aracılığıyla yapılmaktadır. Belgelendirme ile kurum ve
kuruluşlar karşılaşılan güvenlik riskleri hakkında bilgi sahibi olmakta, bu risklerin
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yönetimi hakkında bilgi sahibi olmakta, kontrol noktalarını tespit ederek belirli risklerin
önüne geçebilmektedir. Kurum ve kuruluşların bu belgeye sahip olmaları tam anlamıyla
güvenlik sevilerine sahip olduğu anlamına gelmemekle birlikte uygulamada da tam
anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün olmamaktadır(Vural ve Sağıroğlu, 2008).
Aşama 1: ISO/IEC 27001:2013 standardına göre kurum ve kuruluşlarda BGYS’ nin
kapsamı ve sınırları tam olarak belirlenmelidir. Belirlenen kapsam ise üst yönetim
tarafından benimsenmektedir.
Aşama 2: Belgelendirme için hazırlanan kurum ve kuruluşlar süreçlerin kontrol
edildiği uyumluluk denetimlerinin yapılması için belirlenen sertifikalandırma kurumuna ön
başvuru yapması gerekmektedir.
Aşama 3: Belgelendirmenin bu aşamasında oluşturulmuş olan maliyet ve zaman
çizelgesi üst yönetim tarafınca onaylanarak denetimi gerçekleştirecek firmaya resmi
başvurunun yapılması gerekmektedir.
Aşama 4: Belgelendirmeyi gerçekleştirmesi için yetkilendirilen kurum tarafından
hazırlanan bilgi güvenlik politikası, güvenlik prosedürleri ve planları kontrol edilmelidir.
Aşama 5: Belgelendirme ile ilgili olarak yetkilendirilen firma kurum veya
kuruluşların hazırlamış olduğu dokümanların denetiminin gerçekleştirildiği aşamadır.
Aşama 6: İlk beş aşamayı başarılı bir şekilde tamamlayan kurumlara üç yıl boyunca
geçerli olacak bir sertifika verilmektedir.
7. Sonuç
Bu çalışmada, kurumlar için önemli bir unsur olan kurumsal bilgi güvenliğinin
sağlanmasında önemli olan unsurlar incelenmiştir. Üst düzeylerde güvenlik sağlayabilmek
için kurum ve kuruluşların bilgi güvenliği açısından hangi standartları uygulaması
gerektiği ve risk içeren tehditler için önlemlerin bilinmesi önemlidir. Kurumlar için tespit
edilen tehditler ve bu tehditlerin ortadan kaldırılması için gerekli işlemler belirlenip test
edilmesi önemli bir unsuru oluşturmaktadır.
BGYS standartlarının kurum ve kuruluşların örgüt yapılarına göre uyarlanması, anlatılması
ve önemli bilgilerin yönetilmesine yardımcı olması için önem arz etmektedir. BGYS
kavramı hayatımıza ilk defa 1998 yılında girmiş ve önemi her geçen gün artmıştır.
Kurumsal bilgi sistemlerinde BGYS, yüksek seviyede güvenlik sağlamak amacıyla
birtakım işlemleri yerine getirerek riskleri en aza indirmektedir. Böylelikle kurumlar
karşılaşılan felaketlere karşı önlemlerini almakta ve riskler minimum düzeye indirilerek
olumsuz etkiler karşısında tedbirler alınmaktadır.
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Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Geleceği
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Özet
Günümüzde kamu ve özel kuruluşları belgelerini yönetmek için bilgi teknolojilerinden
faydalanmaktadır. Kuruluşlardaki önemli iş süreçlerinin çoğu ve kuruluşlardaki anlaşma,
sözleşme, iş formları gibi bilgiler belge akışına dayanmaktadır. Elektronik Belge Yönetim
Sistemi belgelere ve belge işlemeye yeni teknolojiler uygulayarak verimlilik ve performans
artışı sağlamaktadır. Bu makalede kuruluşlarda belge akışını daha hızlı hale getiren
elektronik belge yönetim sisteminin gelecekteki durumu tartışılmıştır. Bartın Üniversitesi
EBYS uzmanları ile mülakat gerçekleştirilmiş ve mülakattan elde edilen bilgiler ile
Elektronik Bilgi Yönetim Sisteminin gelecekteki durumu ortaya çıkarılmış ve önerilerde
bulunulmuştur. Bu çalışma elektronik bilgi yönetim sistemi kullanımında yaşanan
aksaklıkları giderme ve gelecekte elektronik belge yönetim sisteminin durumunun ortaya
çıkarılması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimler: Elektronik Belge Yönetimi, Elektronik Belge Paylaşımı, Elektronik
Kayıt Sistemi
Abstract
Today, public and private institutions use information technologies to manage their
documents. Most of the important business processes in organizations and organizations
such as agreements, contracts, business forms are based on the document flow. The
Electronic Document Management System provides efficiency and performance
improvements by applying new technologies to documents and document processing. This
article discusses the future status of the electronic document management system which
makes document flow faster in organizations. An interview was conducted with Bartın
University EMS experts and the information gathered from the interview and the future
status of the Electronic Information Management System were revealed and
recommendations were made. This study is important in terms of eliminating the problems
in the use of electronic information management system and in revealing the status of
electronic document management system in the future.
Keywords: Electronic Document Management, Electronic Document Sharing, Electronic
Record System
1. Giriş
Bilgi teknolojileri, son yıllarda özellikle internet ve kişisel bilgisayarlarımız da dahil olmak
üzere hayatımızın tüm alanlarında etkin olarak kullanılmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte
artan bilgi yoğunluğu kuruluşlarda birtakım sorunları beraberinde getirmektedir. Bu
sorunların en temelinde işletmelerin elde ettikleri bilgileri nerede, ne zaman ve nasıl
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kullanılacağını bilmemeleri yer almaktadır. Kuruluşlar bu gibi sorunların çözümü için
bünyelerine bilgi teknolojilerini dahil etmişlerdir. Bilgi teknolojilerindeki meydana gelen
hızlı gelişmeler ile çok miktarda veri üretilmekte ve üretilen bu bilgiler doğru yer ve
zamanda kullanılması için hazır halde bulundurulmaktadır (Yücel, Aytekin, Tüminçin, &
Ayaz, 2018).
Günümüzde bilgi, kuruluşlar için önemli bir değer olarak kabul edilmektedir. Kuruluşların
rekabet koşullarına ayak uydurabilmesi ve yönetim düzeyinde karar almanın doğru ve
yerinde olmasını sağlayabilmesi, doğru formlar üzerinde güncel bilgilere, doğru noktada ve
kısa zamanda erişebilmeleri bilgi çağı ile zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle kuruluşlar
bünyesinde bulundurdukları bilgi ve belgeleri en etkili şekilde hizmete sunmaları
gerekmektedir. Dolayısıyla günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan bilgi sistemlerinin belge
yönetimi ile entegre edilerek oluşturulan yeni sistemin tüm kuruluşlarda standart bir
şekilde uygulanması sağlanmalıdır (Odabaş, 2009).
Elektronik Belge Yönetim Sistemi, yönetimsel çalışmayı desteklemek için mümkün olan
en iyi performans düzeyine ve sonuçlara ulaşmak için farklı elektronik kayıt türlerini
koruyarak ve entegre ederek yönetim sürecini iyileştirmek ve kolaylaştırmak için
teknolojiyi kullanmanın bir yoludur. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), farklı
kuruluşlardaki farklı yönetimsel çalışmaları desteklediği için en popüler e-yönetim
hizmetlerinden biridir. Ayrıca, iç ve dış yönetimsel işlemlerin etkinliğini ve verimliliğini
artırmak için kullanılmaktadır (Hung, Tang, Chang, & Ke, 2009).
Bu çalışmada, Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) önemi, kurumlarda
yapılandırılması ve gelecekteki durumu hakkında önerilerde bulunulmuştur.
1. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Faydaları
Elektronik belge yönetimi, dijital araçlar üzerinde meydana getirilen veya günümüzde
daha yaygın olan geleneksel belgelerin dönüştürülmesi ile elektronik belgelerin
özelliklerini kaybetmeden kaydedilmesini, saklanmasını, dijital araç ya da yazılım
bağımlılığı olmadan farklı platformlara iletilmesini veya dönüştürülmesini, ayıklama-yok
etme işlemine uyulmasını ve uzun süre saklanma ihtiyacı olan arşiv belgelerinin yine aynı
ortamlar içinde değerini kaybetmeden muhafaza edilmesini sağlayan unsur ve uygulamalar
bütünüdür (Odabaş, 2009).
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Şekil 1: Elektronik Belge Yönetim Sistemi Bileşenleri (Özdemirci, Bayram, Torunlar,
Saraç, & Yalçınkaya, 2013)
Elektronik Belge Yönetimi birçok fayda sağlaması ile beraber organizasyona oldukça özgü
bir sistemdir. EBYS’nin faydalarını taktik ve stratejik faydalar olarak iki kategoride
incelemek mümkündür. Taktik faydalar çoğunlukla elle tutulan ve gerekçelendirilmesi en
kolay olan faydalardır. Bununla birlikte, taktik faydalar kısa ömürlüdür ve bir kuruluşun
taban çizgisinde önemli ölçüde etki etmez. Taktik faydaların örnekleri, depolama alanı ve
ekipmanında bir tasarruf ve kâğıt maliyetlerinde bir azalma sağlamasıdır. Stratejik faydalar
ise taktik faydalara göre daha kolay ölçülen faydalardır. Bununla birlikte, stratejik faydalar
en altta ve uzun vadede etkilemektedir. Stratejik faydalar ise; artan rekabet avantajı,
personel için daha kısa eğitim süreleri, personelin verimliliğin artmasıdır (Knowles, 1995).
2. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kurumlarda Yapılandırılması ve
Karşılaşılan Sorunlar
Teknolojinin gelişmesi birçok sektörde bilişim sistemlerinin kullanımını artırmaktadır.
Bilişim sistemlerinin işletmelerde kullanılması hem müşteri memnuniyetinde artış hem de
yönetimsel faaliyetlerde büyük kolaylıklar sağlamaktadır (Yücel, Aytekin, Ayaz, &
Tüminçin, 2018). Kamu ve özel sektörlerde bilişim teknolojilerinin artan kullanımı
elektronik ortamda, geleneksel ortama oranla daha çok belgenin üretilmesi ve depolanması,
ayrıca üretilen belge sayısındaki sürekli artış daha büyük ve daha düzenli sistemlerin
kullanılmasına sebep olmaktadır. Elektronik ortamın sunmuş olduğu üstünlüklerden
faydalanmak amacıyla Türkiye’de kurumların daha çok elektronik belge kullanması,
küreselleşme etkisiyle de bu alanda uluslararası standartlara uygun işlem yapma ihtiyacı ve
değişime uyum sağlaması amacıyla devletin yapmış olduğu düzenlemeler ile yayımladığı
planlar ve mevzuat, kurumları EBYS kullanmaya zorlamaktadır. EBYS bir uygulama
yazılımı olmasının yanı sıra kurumda insan kaynağı, evrak yönetim süreçleri ve iş süreçleri
ile entegre durumdadır. Dolayısıyla Elektronik Belge Yönetim Sisteminin bir kurumda
yapılandırılması için; iş süreçlerinin gözden geçirilmesini, kurum şemasında ve kurum
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kültüründe değişimin ortaya konmasını ve teknolojik bir altyapının oluşturulmasını
gerektirmektedir. EBYS’nin bir kurumda yapılandırılması sürecinde karşılaşılan sorunlar
aşağıda maddeler halinde verilmektedir (Önaçan, Medeni, & Özkanlı, 2012).


Kurumda çalışan personelin kâğıt üzerinde çalışmaktan vazgeçmeme isteği
nedeniyle personel direncinin ortaya çıkması
 Kurum üst yönetiminin işlerin kâğıt üzerinde yapılabileceğini talep etmesi
üzerine Elektronik Belge Yönetim Sistemini kuruma dahil etmemesi
 Belge yönetimi iş süreçlerinin tanımlanmamış olması
 Yapılandırma sürecinde kurum personelinin görev ve sorumluluklarının tam
olarak belirlenmemiş olması sonucu ortaya çıkan rol çatışması
 EBYS yazılımının yeterince hızlı çalışmaması, yazılımsal sorunların ortaya
çıkması ve kullanıcı dostu olmaması
 Elektronik ortamda yapılan işlemlerin geleneksel (kâğıt ortamında) olarak
devam ettirilmesi
 Yapılandırma sonrası kurumun ve personelin yaşadıkları tecrübe eksikliği
3. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Gelecekteki Durumu Üzerine Bir Öneri
Elektronik Belge Yönetim Sistemi, sadece idarelerin faaliyetlerinin elektronik ortamda
yürütülmesi ile kalmayıp, “idarelerin birbiriyle, vatandaşların idareyle, idarenin
vatandaşlarla ve bir vatandaşın diğer vatandaşlar ile arasında her türlü iş ve işlemlerinin
elektronik ortamda yürütülmesi.” şeklinde bir tanıma sahip olması kaçınılmazdır.
Dolayısıyla tanımda değişmeyen önemli nokta, “kâğıt üzerinde yapılan yazışmaların
elektronik ortamda yürütülmesi” ifadesidir. Üniversitelerde kullanılan yönetim bilgi
sistemleri, E-beyanname, E-vergi dairesi, YÖKSİS, E-devlet, E-ticaret vb. sistemler tanımı
ve adı değişen EBYS’nin alt yapısını oluşturacaktır.
EBYS tanımının daha kapsamlı bir tanım alması ile beraber, ilerleyen zamanlarda
Elektronik Bilgi Yönetim Sisteminin “Devlet Bilgi Bankası” olarak adlandırılması
muhtemeldir. Devletin desteği ve öncülüğünde Türkiye’deki tüm vatandaşlar ve kuruluşlar
“Kurum/Kişi Bilgi Bankası” adında bir sisteme sahip olacaktır.
Kuruluşların ve kişilerin faaliyetlerini kayıt altına alması ve bazı bilgilerin paydaşları ile
paylaşması kurumsal faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Devlet Bilgi Bankası adı altında
modern bir kurum veya kişi haline gelinmesi herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla
ulaşabileceği şeffaf, verimli bir sistemin varlığı ile elde edilebilir. Kurum/Kişi Bilgi
Bankasında yer alan bilgilerin “Devlet Bilgi Bankasında” saklanması ve bu bilgilerin
kurum/kişi dışında her türlü erişime kapalı olması devlet tarafından sağlanacaktır.
Kurum/Kişi Bilgi Bankasındaki bilgilerin değişmesi/güncellenmesi Devlet Bilgi
Bankasındaki bilgilerinde çevrimiçi olarak yenilenmesini sağlayacaktır.
Kurum ve kişiler ile yapılan her türlü yazışmaların takip edilmesi, elektronik belgenin
hangi tarihte, nerede, kimin teslim aldığını ve hangi aşamada olduğunu kurum/kişi bilgi
bankasında görüntüleyebilmesi ile kurum/kişilere zaman ve mekân tasarrufu sunacaktır.
Aynı şekilde kurumun adli kayıt bilgisi, diğer kurumlarla yazışmaları, E-beyannamesi, Evergi durumu, kişinin sağlık bilgisi vb. Kurum/Kişi Bilgi Bankasında saklanacak olup, bu
bankanın korsan saldırıya uğraması durumda devletin ilgili kurumu (Bilim ve Sanayi
Bakanlığı) aracılığı ile Ana Bilgi Bankasından destek verilmesi öngörülmektedir.
4. Sonuç
EBYS yazılımında elektronik belgelerin başarılı şekilde yönetilebilmesi, kurumun çalışma
şekli, organizasyon yapısı, kurumsal gereksinimlerine göre oluşturulmasına bağlı olmakla
birlikte kurumun belge yönetimi ve arşiv sisteminin başarısı ile doğru orantılıdır. EBYS
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yazılımlarının başarısı, doğru ve objektif kuramsal analiz, kurumsallaştırma süreci ve
kurumda önceden yapılmış belge yönetimi ve arşiv sistemi çalışmasına bağlıdır.
Bartın Üniversitesi EBYS uzmanları ile gerçekleştirilen mülakattan elde edilen bilgilerde
EBYS uygulama yönetimi açısından önerilerde bulunulmuştur.
 EBYS mutlaka denetlenebilir yapıda olmalıdır. EBYS uygulamasında yer alan ilgili
belgeler, bilgi güvenliği kapsamında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kurum iç
denetçileri ve kurum dışında kurumu denetlemesi gereken birimlere iletilmelidir.
 Kurumda mutlaka bilgi güvenliği politikası oluşturulmalı ya da kurumun genel
bilgi güvenliği politikası var ise buna elektronik belge yönetim sistemlerine ilişkin
konular eklenmelidir. Ayrıca kurum çalışanları bilgi güvenliği konularında
bilinçlendirilmelidir. Bilgi güvenliği ile ilgili tanıtıcı broşürler/videolar ve EBYS
uygulaması içinde ayrıntılı notlar/duyurular yer almalıdır. Öte yandan EBYS
uygulaması eğitimlerinde eğiticilerin bilgi güvenliği konusuyla ilgili açıklamalar
yapılmalıdır.
 EBYS uygulaması konusunda kurumdaki üst düzey yöneticilerin istek ve azimleri
canlı tutulmalıdır.
 EBYS uygulaması dinamik yapıda geliştirilmelidir.
 EBYS uygulamasına ilişkin eğitimlerin aday memur eğitimi ve hizmet içi
eğitimlere dahil edilmelidir. Hatta aday memur eğitimlerinde yer alan yazışma ve
dosyalama derslerinin, EBYS uygulaması üzerinden uygulamalı olarak anlatılması
aday memurların uygulamaya daha hızlı adapte olmasını sağlayacaktır.
 Personelin daha verimli çalışması açısından EBYS yazılımlarında alınan anlık
hataları engelleyecek destek ekibinin kurumda hazır bulunması önem taşımaktadır.
 EBYS uygulama yönetiminin kurumun bilgi sistemleri (insan kaynakları veri
tabanı, yönetim bilgi sistemleri vb.) ile entegre olması sağlanmalıdır.
 EBYS uygulama
geçilmelidir.

eğitimlerinde

yaşanabilecek

teknik

aksaklıkların

önüne

 EBYS uygulamalarında birimlerde görev alacak personel seçilirken yakında
emekli olacak veya geçici görevli olan kişilerden değil, EBYS uygulaması ile ilgili
iş ve işlemleri net bir şekilde birimlerindeki personele anlatabilecek, eğitim
verebilecek ve kurumda devamlı çalışabilecek kişiler arasından seçilmelidir. Buna
ek olarak, birimlerde EBYS uygulamasından sorumlu personel, EBYS
uygulamasına ilişkin olarak birimdeki personeli yönlendirme ve teknik destek
sağlama hususlarında aktif rol üstlenebilmelidir.
 Farklı yerleşkelerde birimleri olan kurumlarda EBYS uygulamasının yaygınlaşması
ve personelin sorunlarına yerinde destek verilmesi amacıyla, gerekli görüldüğü
hallerde yerleşkelerde irtibat büroları kurulabilmelidir. Geçici/sürekli irtibat
bürolarında EBYS uygulamasına hâkim, sorun çözebilecek yardım ve destek
personeli görev almalıdır.
 EBYS uygulayacak kurum ya da kuruluşta “farkındalık” yaratılmalıdır.
Kullanıcılara, kullanacakları sistemin yararı, işlerinde sağlayacağı kolaylık ve diğer
faydalar doğru ve etkili bir şekilde anlatılmalıdır. Kullanıcıların sisteme alışma
süreci çok önemlidir. Bu sürecin sağlıklı yürümesi sistemin kalıcı olması ile
bağlantılıdır. Uzun vadede sistemden yarar sağlamak kalıcılığa bağlıdır.
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İş Sürekliliği Prosedürlerine Uygun Olarak Sql Server Veritabanı Kullanan
Kurumlarda Double-Take Yazılımıyla Sunucu ve Veritabanı Replikasyonu
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Özet
Artan bilgi yoğunluğu ve her geçen gün daha da karmaşık hale gelen iş dünyasında
birtakım sorunlar yaşanmakta olup bu sorunları en az zarar ile atlatabilmek için birtakım
planlamalar yapılmadır. Bu planlara iş sürekliliği planları denmektedir. İş Sürekliliği
kavramı organizasyon, kurum ve kuruluşların değer yaratan faaliyetlerini, herhangi bir
felaket, kriz ve afet durumunda önceden belirlenen seviyede yürütebilme işlemlerine
verilen isimdir. İş Sürekliliği kavramı ilk kez 2000 yılına yaklaşırken yaşanması beklenen
ve önlem alındığı taktirde çözümlenebilen 2000 yılı sorunuyla birlikte gündeme gelmiştir.
İş Sürekliliği (Business Continuity) konusunda yazılmış ilk resmi belge ABD Genel
Muhasebe Ofis’i tarafından yayınlanmıştır (Year 2000 Computing Crisis: Business
Continuity and Contingency Planning) ve tüm dünyadaki kuruluşlara rehber olmuştur.
Günümüzde, her kuruluşun tüm yaşamsal süreçlerini kapsayan bir iş sürekliliği planı
olmalıdır çünkü, kuruluşların kapanma ya da zarar görme nedenlerinin başında yaşamsal
süreçlerindeki kesintiler gelmektedir. İş sürekliliği planları yapılarak kurum ya da
kuruluşların marka değerinin zedelenmesi engellenebilmektedir.
Bu çalışmada iş sürekliğinin genel tanımı yapılmış olup, dünya ve ülkemizdeki tarihçesine
kısaca değinilmiş ve iş sürekliliği uygulamalarından birkaçının özellikleri belirtilmiştir.
Ayrıca örnek uygulama olarak Double-Take Availability uygulaması ve MsSQL Server
Log Shipping uygulamasından örnekler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş sürekliliği, COBIT, DRC, Double-Take, SQL
Abstract
There is a growing number of problems in the business world which is becoming more and
more complicated and there are some plans to overcome these problems with the least
damage. These plans are called business continuity plans. The concept of Business
Continuity is the name given to the operations of organizations, institutions and
organizations in order to carry out the value-creating activities in a predetermined level in
case of a disaster, crisis and disaster. The concept of Business Continuity came to the fore
with the 2000 problem, which was expected to be experienced when approaching the year
2000 and could be resolved if the measures were taken. The first official document on
Business Continuity has been published by the US General Accounting Office (Year 2000
Computing Crisis: Business Continuity and Contingency Planning) and has guided
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organizations worldwide. Nowadays, there should be a business continuity plan covering
all the vital processes of each organization, because there are interruptions in the vital
processes of organizations at the beginning of the reasons for closure or damage. Business
continuity plans can be prevented and damage to the brand value of the institutions or
organizations can be prevented.
In this study, a general definition of work continuity is made and the history of the world
and our country is mentioned briefly and the characteristics of several of the business
continuity practices are mentioned. There are also examples from the Double-Take
Availability application and MsSQL Server Log Shipping as a sample application.
Keywords: Business continuity, COBIT, DRC, Double-Take, SQL
1. Giriş
21.yy dünyasında artan bilgi karmaşası beraberinde birtakım sorunları beraberinde
getirmektedir. Kurum ve kuruluşların acil durumlar karşısında ne yapması gerektiğini
önceden planlaması gerekmektedir. Bu durum iş sürekliliği kavramını beraberinde
getirmiştir. 2000’li yıllarda ABD ‘de ilk adımları atılan iş sürekliliği kavramı, ortaya çıkan
herhangi bir olumsuzluk karşısında kurumların iş süreçlerinde yaşanan kesintilerin
minimuma indirilmesini öngörmektedir. İş sürekliliği kavramı deprem, sel, ekonomik kriz,
yangın, personelin işten ayrılması vb. durumlarda kurum ve kuruluşların faaliyetlerin
devamlılığını sağlayarak acil durumlar karşısında hali hazırda bulunmasıdır. İş sürekliliği
kavramı sadece doğal afet veya önceden belirlenemeyen durumlarda değil herhangi bir
kritik öneme sahip personelin işten ayrılması durumunda da geçerlidir. İş sürekliliği
kavramı kurum ve kuruluşlarda beklenmedik durumlarda uygulanması gereken kurallar,
kararlar ve prosedürleri kapsamaktadır. İş sürekliliği planları aşağıda belirtilen maddeleri
içermektedir(url-1);






Kurum ve kuruluşlardaki yaklaşımları,
Kurum ve kuruluşlardaki meydana gelen herhangi bir kesinti karşısında ayrıntılı bir
plan,
Kurum ve kuruluşta meydana gelen hangi kritik noktalarda planların devreye
gireceği,
Kurum ve kuruluşların iletişim planları,
Kurum ve kuruluşların işleyişlerinin ayrıntıları.

Bir kurumda iş sürekliliği planının olmaması sadece o kuruma değil topluma da zarar
vereceği düşüncesinden dünya genelinde iş sürekliliği planları uygulanmaktadır. Aynı
zamanda iş sürekliliği ile ilgili bir standart oluşturularak bu alanda kurumlara eğitimler
verilmektedir. Türkiye de ise iş sürekliliği konusu 2000’li yıllarda gündeme gelerek
konuyla Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ilgilenmemektedir. AKOM iş sürekliliğinde
sadece afet durumunda yaşanan kesintileri çözmekte. Diğer durumlarda ise maalesef
ülkemizin gündeminde yer bulamamaktadır. Birçok kurum iş sürekliliği kavramında çok
uzak kalarak faaliyetlerine devam etmektedir. Kurumlar iş sürekliliği uğranacak herhangi
bir zararı ve marka değerini korumaktadır. İş sürekliliği planına sahip olmayan pek çok
firma uğradığı zarar neticesinde kapanmak zorunda kalmıştır. 2005 yılında TÜBİTAK
UEKAE tarafından ülkemizde yapılan bir araştırmada kurum ve kuruluşların %11 ‘i iş
sürekliliği planını kullanmaktadır(Dinçkan, 2008).
2. Bilgi Teknolojileri de (BT) İş Sürekliliği
Günümüzde bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin getirdiği karmaşık süreçler
beraberinde pek çok riski de getirmektedir(Aytekin ve Tüminçin, 2018). Gelişmeler ile
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birlikte iş süreçlerinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintilere kurumların
tahammülleri bulunmamaktadır. Bu çerçevede kurumların iş sürekliliği planları yapmaları
ve herhangi bir kesinti sırasında bunların devreye girmesi gerekmektedir. İş sürekliliği
planları ile birlikte bir yaşam döngüsü oluşturularak analizler, değerlendirmeler, planlar,
komiteler, politika ve prosedürler arasındaki ilişkiler tanımlanmaktadır.
3. İş Sürekliliği Standartları
Dünya genelinde iş sürekliliği çerçevesinde hem ulusal hem de uluslararası birtakım
standartlar oluşturulmuştur. İş sürekliliği yönetimi kurum ve kuruluşlarda ürün ve
hizmetlerin daha önce planlandığı gibi devamlılık ve süreklilik içerisinde sunulmasıdır.
Dünya da ve Türkiye de aşağıdaki standartlar uygulanmaktadır:








ISO 22301
Coso
Cobit
ISO 27001
BS 25999
ISO 20000
ITIL

COSO; 1992 yılında geliştirilen ve dünya genelinde kabul gören bir standarttır. Coso ile iç
kontrollerin nasıl işlemesi gerektiği anlatılmaktadır. Coso mali raporlardaki iş ahlakı, etkili
iç kontroller, kurumsal yönetimin kalitesini arttırmak ve mevzuatlara uyum sağlanması için
oluşturulmuştur. Coso modeli beş unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; iletişim, bilgi, risk
değerlendirme, kontrol ortamı ve kontrol faaliyetleridir.
COBIT; Control Objectives for Information and Related Technology’nin kısaltılmış
halidir(Url-2). Cobit ile bilgi teknolojilerinde ulaşılması gereken hedefler ortaya
konmaktadır. BT Yönetiminin kurum içerisinde sağlanması ve BT stratejilerinin iş
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönlendirilmesi, ana hedefleri içerisindedir(Url-3). Cobit
kontrol hedeflerinden oluşarak belirlenen hedeflerin BT içerisinde sağlaması gereken
uygulamaları içermektedir. Cobit aşağıdaki özelliklere sahiptir.





BT ve iş stratejiyle uyumlu olarak çalışmaktadır,
Tüm sektörler için kullanılmakta olup sektörlerin büyüklükleri önemli değildir,
İçerisinde barındırdığı süreçlerle tüm BT süreçlerini kapsamaktadır,
Cobit BT ile ilgili standartlarla uyumludur,

ISO 27001, bilgi güvenliğini, iş sürekliliğinin sağlanması, iş risklerinin en aza indirilmesi,
yatırım geri dönüşünün ve iş fırsatlarının artırılması amacıyla bilginin her türlü tehdide
karşı korunması olarak tanımlamıştır. ISO 27001’ e göre kurumlar acil durumlar için
prosedürler ve uygulamalar hazırlayarak personelini eğitmelidir (Url-4).
BS 25999, İngiliz standardı olarak organizasyonların tüm kademeleri için iş sürekliliğinde
kaynaklık yapmaktadır. Bu standart iş sürekliliği konusunda kurum ve kuruluşlardaki
personellere kaynaklık etmektedir.
ITIL, Information Technologies Infrastructure Library kısaltılması olan ITIL, kurumlardaki
BT tam olarak ve en üst düzeyde yönetmek için geliştirilmiştir. ITIL ile organizasyonlar
kültürüne, yapısına ve benimsediği teknolojiye göre süreçleri kendilerine adaptasyon
yapmaları gerekmektedir. ITIL’in servis yaklaşımını ile son yıllarda Türkiye de ve
dünyada kullanımı artmaktadır.
4. Bilgi Teknolojileri de (BT) İş Sürekliliğin Kullanılan Uygulamalar
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Küreselleşme ile birlikte organizasyonlara hizmet vermek için geliştirilen pek çok
uygulama karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamaların birkaç dakika kesintiye uğraması
organizasyonları büyük zararlara sokmaktadır. Zararlarını en aza indirmek isteyen
organizasyonlar yapı ve donanımlarına uygun hassasiyet derecesi yüksek uygulamaları
satın alma yoluna gitmektedir.
İş sürekliliğinde Rto (Recovery Time Objective) ve Rpo (Recovery Point Objective)
kavramları önem kazanmaktadır. Rto ile sistemler herhangi bir acil durumda ne kadar kısa
sürede eski halini alabileceğini, Rpo sistemdeki kesinti durumunda tolere edilebilinecek
veri kaybını belirtmektedir.
İş sürekliliği kavramında ilk öne çıkan özellik organizasyonun fiziki yapısıdır. Fiziki yapı
doğru olarak tanımlanıp buna uygun planlar yapıldığı taktirde hasar minimum seviyeye
indirilmektedir.
Double-Take Availability, uygulaması en çok tercih edilen uygulamalardan birisidir.
Çünkü bağımsız platform da sanal sunucular üzerinde çalışmaktadır. Bu uygulama gerçek
zamanlı replikasyon ve yük devretme işlemlerini yapmak için kullanılmaktadır. DoubleTake Availability ile sürekli olarak veri replikasyonu yapılarak verilerin, işletim
sistyeminin ve uygulamaların en son halinin kopyaları alınabilmektedir. Uygulamadaki
dosyaların değişen kısımlarını byte olarak replike etmektedir. Double-Take Availability IP
ağları üzerinden replikasyon yapabildiği için veri kaybını önlemek için maksimum
düzeyde koruma sağlamaktadır. Bu uygulamada kurtarılan veriler sıkıştırılarak
saklandığından performans düşmemektedir. Double-Take Availability üzerinde bulunan
diğer yazılımlar aşağıdaki gibidir:





Double-Take Recovery Now, Windows, Linux ve AIX için yüksek düzeyde
koruma sağlamaktadır. Fiziksel veya sanal ortamlarda çalışmakta ve maliyetleri
düşüktür. Veri kurtarma işlemi herhangi bir zamanda yapılabilmektedir.
Double-Take Move, Fiziksel ve sanal Windows ve AIX ortamları için kapalı kalma
süresi olmaksızın, etkin durumdayken geçiş sağlar. Özellik açısından zengindir,
kullanıcılar çevrimiçi kalırken ve çalışmayı sürdürürken saydam biçimde çalışır.
Sistemde kesintiler ve aktarma işlemler hafta sonları uygun saatlerde ayarlanarak
yapılmaktadır (Url-5).
Double-Take Share, uygulama organizasyonlar için önemli sayılan verileri doğru
zamanda kullanıcıya sunmaktadır. Double-Take Share ile organizasyonlardaki veri
ambarlarının potansiyeli göz önüne çıkarılmaktadır.

5. BT İş Sürekliliği Uygulamalarında Double-Take Kullanımı
BT uygulamalarında iş sürekliliği çalışmalarında sistemlerin kurulacağı makinelerin
özelliklerinin aynı olması gerekmektedir. Bu durum bir zorunluluk olmamakla birlikte
kullanımda kolaylık sağlaması için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Günümüzde pek
çok uygulamada veritabanı olarak sql serverler kullanılmaktadır. Double-Take Availability
uygulaması kurmadan önce fiziksel makinelere sgl server kurulması gerekmektedir.
5.1. Double–Take Availability Kurulumu
Çalışmanın bu bölümünde Double-Take Avaibility kurulum aşamalarında bahsedilecektir.
Bu uygulama diğer uygulamalar gibi setup dosyasına tıklandıktan sonra kuruluma
başlamaktadır. Daha sonra şekil1’de gösterildiği gibi Install Double-Take Availability
tıklanarak kurulum başlatılmaktadır.
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Şekil 1. Install Double-Take seçimi

Şekil 2. Install Double-Take lisans ekranı

Kurulum başlatıldıktan sonra eklenti ekranı açılmaktadır. Bu ekranda seçmek istediğimiz
herhangi bir eklenti varsa seçilerek devam edilir ve şekil 2’deki lisans penceresi açılır.
Burada ilk seçenek olan lisans anlaşmasını kabul ediyorum işaretlerek kuruluma devam
edilmektedir.

Şekil 3. Double-Take bildirim ekranı

Şekil 4. Double-Take kurulum bileşen
seçimi

Double-Take fiziksel makinelere ilk kez kuruluyorsa şekil 3’de görüldüğü üzere 14 gün
süre ile demo kullanılabileceği şayet Double-Take Move kullanılmak isteniyorsa derhal
lisans işlemi yapılması gerektiğini belirten bir bildirim ekranı ile karşılaşılmaktadır. Bu
kısmı OK tuşuna basarak geçebiliriz. Seçim işleminin akabinde şekil 4’deki ekran açılır ve
buradan Client and Server seçeneği seçilerek NEXT tuşuna tıklanır.
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Şekil 5. Double-Take lisans girişi

Şekil 6. Double-Take dizin seçimi

Şekil 5’deki ekranda lisans girişleri yapılmaktadır. Tanımlama yapıldıktan sonra şekil
6’daki ekran açılmakta ve bu ekranda ayarları değiştirmeden NEXT düğmesi tıklanır.

Şekil 7. Double-Take
tamamlanması

kurulumunun Şekil 8. Double-Take güvenlik ayarları

Tüm ayarları sırasıyla yaptıktan sonra karşımıza şekil 7’deki pencere açılmakta ve
kurulumun başarılı bir şekilde tamamlandığı bildirmektedir. Bu pencerede Finish
düğmesine tıklayarak kapatabiliriz. Kurulum tamamlandıktan sonra uygulamanın
yüklendiği bilgisayarın groups özelliğinden admin veya local admin yetkilendirmesi
yapılmalıdır.
5.2. Double-Take Uygulamalarında Bilgisayar Ekleme
Double-Take uygulamasına fiziksel makine ekleyebilmek içil şekil 9’daki pencere
açılmalıdır. Açılan pencereden ilk olarak Double-Take Manage Servers seçeneği tıklanarak
burdan Add Servers tıklanmalıdır.
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Şekil 9. Double-Take sunucu ekleme penceresi
Açılan pencereden uygulamalara eklenecek olan fiziksel makineleri IP, kullanıcı adı, şifre
ve domain adı girilerek Add butonuna tıklanır. Bu işlemin ardından ekranın sağ tarafında
ekleme yer almaktadır.

Şekil 10. Double-Take yetkilendirme servisi
Ekleme işlemleri yapıldıktan sonra eğer lisans yoksa şekil 11’deki pencere açılıp lisans
numarası yazılır.

Şekil 11. Double-Take lisanslama
6. BT İş Sürekliliği Çerçevesinde SQL Veritabanı İş Sürekliliği Uygulamaları
BT iş sürekliliği uygulamalarında en çok kullanılan veri tabanı Microsoft SQL Server’dır.
Küçük ve orta ölçekli kurumlar için lisans istemeyen sürümleri bulunmaktadır. SQL server
organizasyonların yapılarına göre farklılaşarak daha kullanışlı versiyonlar olarak piyasaya
sürülmektedir. Organizasyonların iş yüklerine göre bir modül seçip kullanılabilir. Bu
server’in iş sürekliliği için kullanıcısına sunduğu özellikler aşağıdaki gibidir;
Mirroring, mevcut makinede bulunan veri tabanının aynısını karşı makineye yükleme
işlemine verilen isimdir. Bu işlem ile senkron bir sistem oluşmaktadır. Senkron
çalışmalarda performans kayıpları yaşanmaktadır. Bu sistemi kullanmak isteyen
organizasyonlar ek yatırım maliyetlerini yüklenmek zorundadır.
High Availability Mode (Yüksek Erişilebilirlik), bu özelliği kullanabilmek için wittnes
server, principal server ve mirror server’ın kurulu olması gerekmektedir.
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High Protection Mode (Yüksek Koruma), özelliği kullanabilmek için principal server ve
mirror server ihtiyaç vardır. Bu özellik otomatik olarak devreye girmeyip devreye sokmak
için özelliği çalıştırmka gerekmektedir.
High Performance Mode (Yüksek Performans), bu özellik tamamen transaction güvenliğini
sağlamamakta fakat yüksek performans ile çalışmaktadır.
Replication, kaynaktaki verilerin hedefteki sunuculara taşınmasıdır. Kaynaktaki veriyi
hedefe toplu olarak taşıyan, kaynaktaki sadece değişen veriyi hedefe taşıyan ve kaynaktaki
değişikliği hedefe hedefteki değişikliği kaynağa taşıyan şeklinde üç şekilde replikasyon
yapılmaktadır.
Server Clustering, birden fazla sunucunun tek bir sunucu gibi çalıştırıldığı durumlardır.
Yüksek erişilebilirliğin sağlandığı sistemlerdir. Ancak failure desteği bulunmadığından çok
tercih edilmemektedir.
Sql Always On, aynı anda birçok hedef sunucu devreye girebilmektedir. Cluster
mimarisine sahiptir.
Log Shipping, transaction loğlarını hedef sunuculara aktararak burada onarılmasını
sağlayan özelliktir.
7. Sonuç
Günümüzde kurumların devamlılığı için artık olmazsa olmaz olarak kabul edilen İş
Sürekliliği, kurumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitli uygulamalarla
sağlanabilmektedir. Bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi için en üst kademeden itibaren her
bölümün kritik süreçlerini belirlemesi ve buna cevap verebilecek uygulamaları ya kendi
hazırlaması ya da hazır uygulamalardan faydalanma yoluna gitmesi gerekmektedir
(Aytekin vd., 2018).
Kurumlar İş Sürekliliği planlaması yaparken özellikle kritik iş süreçlerini belirlemelidir.
Böylece olası kriz durumunda kurumun işleyişinin devamının sağlanması için minimum
gereksinimler (Web sunucu, db sunucu, uygulama sunucu, mail sunucu vb) belirlenebilir.
Kurum merkezindeki kriz anında işleyişin devamı için sistem yedeklerinin alındığı Olağan
Üstü Durum Merkezinin konumu, şirket merkezinden uzakta olmalı (aynı şehir ya da
bölgede olmamalı), böylece bölgesel krizlerin etkisi (sel, deprem gibi) minimuma
indirgenmelidir.
Kriz anında sistemlerin çalışması için yetkili personel belirlenmeli ve eğitilmelidir. Bu
amaçlı yıllık planlı iş sürekliliği testi yapılmalı ve varsa açıklar düzeltilmelidir. İş
sürekliliği çerçevesinde kullanılan sistemler gereksinimleri karşılamalıdır. Kritik
sistemlerin tümünün çalışması durumunda cevap veremeyecek bir yedekleme ya da sunucu
sistemi mevcut kriz durumunu daha da kötüleştirebilir.
Verilerin yedeklenmesi ve replikasyonu kontrollü olmalı ve periyodik olarak yedeklenen
verilerin sağlamlığının kontrolü yapılmalıdır. Bu amaçla iş sürekliliği planlarında, planlı
recovery testleri bulunmalıdır. Kurumun yedek sunucu merkezinin veri güvenliğinin
sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır. Yedek merkeze erişim sağlayan biri (hırsız,
hacker) kuruma ait verileri ele geçirememelidir.
Kurum iş sürekliliği çerçevesinde yedek veri merkezinin de kendisinin bir parçasının
olduğunu farkına varmalıdır. Bu amaçla yukarıda verilen Double-Take örneğinde fiziksel
sunucudan fiziksel sunucuya, yine fiziksel sunucudan ODM’e veri replikasyonunun nasıl
yapılacağı, ralip ürünlerle arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmış,
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ayrıca sadece bir uygulamaya bağımlı kalınmadan Sql Server kullanan kurumlarda iş
sürekliliğinin Sql Server’in hangi modülleriyle yapılabileceği ve Sql Server 2000
versiyonuyla birlikte tüm versiyonlarda bulunan Log Shipping uygulamasının nasıl
kullanılabileceği ve örneği belirtilmiş olup en ideal iş sürekliliği planı oluşturulmaya
çalışılmıştır.
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Özet
Son yıllarda küreselleşmenin hız kazanması ile işletmelerin yanı sıra kurumlarda da çalışan
bireylerin değeri gittikçe artmaktadır. Özellikle belediyelerdeki çalışma ortamlarında örgüt
içindeki bireylerin değeri daha da iyi anlaşılmaktadır. Bu nedenle belediyelerin
bulundukları yerdeki insanlara fizyolojik ve psikolojik olarak verdikleri hizmetler
(beslenme, ulaşım, kültür, sanat vb.) göz önüne alındığında, belediyede çalışan bireylerin
örgüte olan bağlılık derecesi önem kazanmaktadır. Örgütsel bağlılık bireylerin çalıştığı
örgüte karşı hissettikleri bağın ne derece kuvvetli olup olmadığını belirler. Böylece
örgütsel bağlılığa sahip olan bireylerin, çalıştığı kuruma olan bağlılıkları o kurumun
imajını da ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeplerden dolayı belediyelerin de imajına verdikleri
önem gün geçtikçe artmakta olup, iyi bir imaja sahip olmak için örgütsel bağlılığa olan
desteklerini arttırmaları gerekmektedir.
Araştırmamızın temel amacı da verdikleri önemli hizmetler ile belediyelerdeki “Kurumsal
İmajın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini” incelemektir. Bu amaca ulaşabilmek için
araştırma verileri anket tekniğiyle elde edilmiştir. Anketler Doğu Akdeniz Bölgesinde
bulunan bir belediyede çalışan 230 personele uygulanmış. Anket verilerinin analizi SPSS
programında yapılmıştır. Analizler sonucunda kurumsal imajın örgütsel bağlılık üzerinde
olumlu etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal İmaj, Örgütsel Bağlılık.
The Effect of Corporate Image on Organizational Commitment
Abstract
With the acceleration of globalization in recent years, the value of individuals working in
enterprises as well as enterprises is increasing. The value of the individuals in the
organization is better understood especially in the working environments in municipalities.
Therefore,given the physiological and psychological services provided by the
municipalities to the people in their places of life (nutrition, transportation, culture, art,
etc.), the degree of commitment of the individuals working in the municipality to the
organization is important. Organizational commitment determines the degree to which
individuals feel strong to the organization they work with. Thus, the loyalty of the
individuals who have organizational commitment to the institution they work with also
reveals the image of the institution. For these reasons, the importance given to the irimage
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in municipalities is increasing day by day, and they need to increase their support for
organizational commitment in order to have a goodimage.
The main purpose of our research is to examine “The Effect of Corporate Image on
Organizational Commitment”. In order to reach this aim, the research data were obtained
by survey technique. The questionnaires were applied to 230 personnel working in the
municipality. The analysis of the survey data was done in SPSS program. As a result of the
analyzes, it was found that the corporate image haa a positive effect on organizational
commitment.
Keywords: Corporate Image, Organizational Commitment.
1. Giriş
Günümüzde bütün kurumlar için paydaşları tarafından nasıl algılandıkları, insanların
zihinlerinde nasıl bir izlenim bıraktıkları oldukça önem arz eden bir konudur. İnsanların
ihtiyaçlarını karşılayan, onların refah seviyesini artırmaya çalışan, huzurlu ve güvenli bir
ortamda yaşamalarını sağlayarak memnun olmalarını amaçlayan belediyeler açısından da
toplumun desteğini almak ve onlarda olumlu bir algı oluşturmak oldukça önemlidir.
Seçimle işbaşına gelen belediyeler için süreklilik arz etmek adına vatandaşları tarafından
nasıl algılandıklarına ilişkin yargılardan oluşan güçlü bir imaja sahip olmaları onlara
rekabet üstünlüğü getirecektir. Aynı zamanda güçlü ve iyi bir imaja sahip olan
belediyelerin en değerli varlıkları olan çalışanlarını da kurumun amaç ve değerlerine
bağlaması, onların kurumun üyesi olmak için güçlü bir istek duymalarını sağlaması
mümkün olabilecektir. Çünkü çalışanların örgüte bağlılıklarını etkileyerek devamsızlık, işe
geç gelme gibi olumsuz davranışların minimize edilmesinde etkili faktörlerden birisinin de
çalışanların kurumlarına dair imaj algılarının olduğu söylenebilir (Kesen ve Sipahi, 2016:
1927).
Bu çalışmada, kurumların ilişki içerisinde olduğu tüm paydaşların kurumla ilgili düşünce
ve görüşleri toplamı olarak ifade edilen kurumsal imajın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan bir
belediyede çalışan 230 kişiyle anket çalışması gerçekleştirilmiş ve anket sonucu elde
edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir.
LİTERATÜR TARAMASI
1.1. Kurumsal İmaj
İmaj, kişilerin farklı kanallar aracılığıyla elde etmiş olduğu bilgi ve verilere ilişkin
yorumlamaları ve değerlendirmeleridir. Bu kanallar arasında reklamlar, informal ilişkiler,
içinde bulunulan kültürel ortam ve sahip olunan önyargılar yer almaktadır. İmaj, sadece bir
kez sahip olunan ve sürekli sürdürülebilen bir olgu olmayıp, her bireyin zihninde yavaş
yavaş ve birikimsel olarak biçimlenen imgeler bütünüdür (Tolungüç, 2000: 23).
Kurumsal imaj, eskiden sadece kar amacı güden kurumlar için geçerli bir olguyken
günümüzde ise kar amacı gütmese bile tüm kuruluşların önem verdikleri bir kavram haline
gelmiştir. Bir kurum kurulduğu günden şimdi içinde bulunduğu zamana kadar istenilen ya
da istenilmeyen şekilde bir imaj oluşturmuştur. İnsanlarda olduğu gibi tıpkı kuruluşların da
her birinin sadece dış görünümü itibariyle değil, toplum içinde rol oynadığı faaliyetleri,
olay ve durumlara yaklaşım biçimiyle, kısacası kendi kişiliğiyle onu diğerlerinden ayıran
ve çevresindeki insanlarca diğerlerinden farklı algılanmasına neden olan bir imajı vardır.
İşte bu imaj kurumsal imaj olarak adlandırılmaktadır (Bakan, 2005: 14). Kurumsal imaj,
işgörenlerin ve hedef kitlenin kuruma bağlı kalmasını sağlamak ve bunun sürekliliğini
devam ettirmek için memnuniyeti arttırmak, kurumların ürün ve hizmetlerinin satın
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alınmasına imkan vermek, finans kaynaklarını güçlendirmek, rekabeti arttırmak, sürekli
tercih edilen olmak ve kurumun ileri de de var olmasını sağlamak için önemli bir öğedir
(Sabuncuoğlu, 2013:89).
1.2. Örgütsel Bağlılık
Mowday ve arkadaşları, örgütsel bağlılık konusunda gerçekleştirdikleri literatür taraması
sonucunda kavramın ne anlama geldiği hususunda kesin bir uzlaşmanın henüz
sağlanamadığını belirtmişlerdir (Bakan, 2011:7). İşgörenlerin bağlılığı örgütsel başarıya
ulaşmada en önemli faktör olarak ifade edilmektedir. Her kurum işgörenlerinin örgütsel
bağlılığını arttırmak istemektedir. Çünkü örgütsel bağlılık, işgörenleri problem üreten
değil, problem çözen insanlar haline dönüştürür. Kurumlar eğer refah içerisinde olmak
veya varlıklarını devamlı hale getirmek istiyorlarsa işgörenlerinin bağlılıklarını sağlamaları
gerekmektedir (İnce ve Gül, 2005: 14). Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı örgütü pozitif
değerlendirmesi ve onun amaçları doğrultusunda çalışmaya istekli olmasıdır. Bir başka
ifadeyle de, bireyin kimliği ile örgütsel kimlik arasında uyum sağlamak amacıyla örgüte
yönelik bir tutum veya yöneliştir (Sheldon, 1971)
1.3. Kurumsal İmaj ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
Kurumların işgörenlerin gözündeki değeri ve oluşturduğu kurumsal imaj işgörenlerin
çalışma istekleri ve kuruma olan bağlılıkları açısından son derece önemlidir. Hedeflenen
kurum imajının oluşmasında birinci adım kurumun aynası durumundaki işgörenlerdir.
İşgörenler, kurumu dış çevresinde bulunan rakiplerine göre temsil ederler. Bir kurumun
müşterileri kadar işgörenlerinin fikirleri, düşünceleri, rahat çalışması, sağlığı ve işgörenin
alınacak kararlara katılması son derece önemlidir. Örgütsel bağlılık işgörenin çalışmış
olduğu kuruma bağlılığının ne derece kuvvetli olduğunu belirtir. Örgütsel bağlılığı yüksek
olan bireylerin çalışmış olduğu kurumun imajının oluşmasında büyük bir payı vardır.
Yapılan literatür taramasında bu iki değişkenin birlikte ele alınıp aralarındaki ilişkiyi
inceleyen çok az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır.
Dolayısıyla bu çalışmanın literatürde bulunan boşluğu dolduracağı ve literatüre önemli
katkıda bulunacağı düşünülmüş olup aşağıda yer alan hipotezler geliştirilmiştir.
H1: Belediye çalışanlarının kurumlarının imajına yönelik algılarının örgütsel
bağlılıkları üzerinde etkisi vardır.
H1a: Belediye çalışanlarının kurumlarının imajına yönelik algıları örgütsel bağlılık
boyutlarından duygusal bağlılığı pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H1b: Belediye çalışanlarının kurumlarının imajına yönelik algıları örgütsel bağlılık
boyutlarından devamlılık bağlılığını pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H1c: Belediye çalışanlarının kurumlarının imajına yönelik algıları örgütsel bağlılık
boyutlarından normatif bağlılığı pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bu araştırmanın temel amacı, kurumsal imajın çalışanların örgüte bağlılık düzeyleri
üzerinde bir etkisinin olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Akdeniz
bölgesinde yer alan bir belediyede basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 230 çalışan
ile bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Anket soruları, ilgili literatürden türetilmiş olup, anket formunda açık ve kapalı uçlu
soruların yanında Likert tarzı önermelere yer verilmiştir. Ankette yer alan kurumsal imaj
değişkenini ölçmeye yönelik Osei vd. (2014)’nin geliştirdiği 27 sorudan oluşan ölçek
kullanılmıştır. Örgütsel bağlılık değişkenini ölçmeye yönelik ise Meyer ve Allen
(1990)’nın geliştirdiği 24 soru ve üç boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçekte yer alan
ifadelerin Türkçe çevirisi yapılıp daha sonra uzman akademisyenler tarafından kontrolü
sağlanmıştır.
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Ankette yer alan tüm değişkenler, “1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3:
Kararsızım, 4: Katılıyorum ve 5: Kesinlikle katılıyorum” şeklinde beşli Likert ölçeğine
göre düzenlenmiştir.
Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Normallik testi için Kolmogorov-Smirnov testi
uygulanmıştır. Bu test sonucunda elde edilen değer, verilerin normal dağıldığını
göstermiştir ve bu nedenle parametrik analiz yöntemlerinin uygulanmasına karar
verilmiştir. Araştırmada geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla frekans, korelasyon ve
regresyon analizleri kullanılmıştır.
4. ARAŞTIRMA MODELİ
Bu çalışmada geliştirilen hipotezler doğrultusunda araştırmanın modeli Şekil 1’de
gösterilmektedir.
H1

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
H1a
KURUMSAL İMAJ

Duygusal Bağlılık

H1b

Devamlılık Bağlılığı

H1c

Normatif Bağlılık

Şekil 1.Araştırma Modeli

5. ARAŞTIRMA BULGULARI
Araştırma değişkenlerinin güvenirliliği, literatürde yaygın olarak kullanılan Cronbach Alfa
değerleri ile ölçümlenmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere devamlılık bağlılığı hariç tüm
değişkenlerin tamamının değeri Özdamar (1999)’ın yüksek güvenilir düzey olarak
tanımladığı 0,81 ve üzerinde bulunmuştur. Devamlılık bağlılığının değeri ise Özdamar
(1999)’ın orta güvenilir düzey olarak tanımladığı 0,61 ve üzerinde bulunmuştur (Yaşar,
2014: 63).
Tablo 1.Araştırma Değişkenlerinin Güvenilirliği
Cronbach Alfa Önerme Sayıları
Değişkenler
Değeri
Kurumsal İmaj
,957
27
Örgütsel Bağlılık

,917

24

Duygusal Bağlılık

,873

8

Devamlılık Bağlılığı

,787

8

Normatif Bağlılık

,854

8
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Ankete katılanların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu gibi demografik
değişkenlere göre durumları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Frekans Yüzde
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51 yaş ve
üzeri
Gelir Düzeyi
1000 -2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001-6000
6001 ve üstü

81
149

35,2
64,8

22
57
52
54
30
11
4

9,6
24,8
22,6
23,5
13,0
4 ,8
1,8

79
65
27
32
3
24

34,3
28,3
11,7
13,9
1,3
10,5

Frekans Yüzde
Medeni
Durum
Bekar
Evli
Diğer
Eğitim
Durumu
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek
Lisans
Kurumdaki
Çalışma
Süresi
1 yıldan az
1-2 yıl arası
3-5 yıl arası
6-10 yıl
arası
11-15 yıl
arası
16 yıl ve
üstü

77
137
16

33,5
59,6
7,0

82
58
74
16

35,7
25,2
32,2
7,0

25
39
136
12
4

10,9
17,0
59,1
5,2
1,7

14

6,1

Araştırma kapsamında anketi 81 (%35,2) kadın, 149 (%64,8) erkek katılımcı yanıtlamıştır.
Katılımcılardan 77’si bekar, 137’si evlidir. Yaş dağılımlarına bakıldığında katılımcıların
çoğunluğunun 26-40 yaş aralığında (%70,9) olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim
durumları incelendiğinde %35,7’sinin lise, %25,2’sinin ön lisans mezunu, %32,’sinin
lisans ve %7’sinin de yüksek lisans mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Elde ettikleri gelirleri
açısından katılımcıların %34,3’ünün 1000-2000 TL, %28,3’ünün 2001-3000 TL,
%11,7’sinin 3001-4000 TL ve %13,9’unun 4001-5000 TL ve %11,8’inin de 5001 ve üzeri
gelir düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Yine tablo incelendiğinde katılımcıların
yaklaşık %10,9’unun 1 yıldan az, %17’sinin 1-2 yıl arası, %59,1’inin 3-5 yıl arası kurumda
çalıştıkları görülmektedir. 6 yıldan daha uzun süredir kurumda çalışanların sayısının ise 30
olup katılımcıların %13’ünü oluşturdukları tespit edilmiştir.
Araştırma hipotezleri test edilmeden önce modelde bulunan değişkenlerin birbirleri ile
ilişkilerinin istatistiksel açıdan derecesine bakılmıştır. Değişkenlere ait aritmetik ortalama
ile standart sapma değerleri ve değişkenler arası korelasyon analiz sonuçları Tablo 3 ve
Tablo 4’de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Araştırma Değişkenlerine Ait Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Değişkenler

Ort.

s.s.

1.Kurumsal İmaj

3,651

,681

2.Örgütsel Bağlılık

3,469

,637

Duygusal Bağlılık

3,489

,993

Devamlılık Bağlılığı

3,419

,701

Normatif Bağlılık

3,503

,746

Değişkenlere ait ortalama değerlere bakıldığında tüm değişkenlerin değerinin birbirine çok
yakın olduğu görülmüştür. Katılımcıların hem kurumsal imaja hem örgütsel bağlılığa dair
önermelere verdikleri yanıtlar doğrultusunda “kararsızım” seçeneğinde yoğunlaştıkları
ifade edilebilir.
Tablo 4. Araştırma Değişkenlerinin Korelasyon Değerleri
Değişkenler
Kurumsal
İmaj
Örgütsel
Bağlılık
Duygusal

Kİ

ÖB

DB

DevB

NB

1
**

1

**

, 883**

,652
,681

**

Devamlılık

,438

Normatif

,529

**

1

,809** ,571**
1
,855** ,653** ,521**

1

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.
Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre kurumsal imaj ile örgütsel bağlılık ve boyutları
arasında istatistiksel olarak p<.01 düzeyinde anlamlı ilişkiler olduğu bulgusu elde
edilmiştir. Kurumsal imaj ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkinin (r=,681) diğer örgütsel
bağlılık boyutlarına oranla daha güçlü olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar çalışma
kapsamında geliştirilen hipotezleri destekler yöndedir.
Çalışmada öne sürülen hipotezleri test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları
Tablo 5 ve 6'daki tablolarda sunulmuştur.
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Tablo 5. Kurumsal İmajın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine
Yönelik Regresyon Analizi
Değişkenler

Beta

t değeri

p değeri

Örgütsel

,652

12,985

,000

F=168,622

,000

Bağlılık

2

∆R = ,423

Çalışmada geliştirilen “H1: Belediye çalışanlarının kurumlarının imajına yönelik
algılarının örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisi vardır” hipotezini test etmek amacıyla
yapılan regresyon analizi sonucuna göre; bağımsız değişken olan kurumsal imajın bağımlı
değişkenlerden örgütsel bağlılığı %42,3 oranında anlamlı, pozitif yönde etkilediği
anlaşılmaktadır. Bu veriden hareketle H1 hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 6. Kurumsal İmajın Örgütsel Bağlılık Boyutları Üzerindeki
Etkisine Yönelik Regresyon Analizi
Değişkenler

Beta

t değeri

p değeri

Duygusal

,681
2
∆R = ,462

14,060
F=197,682

,000
,000

Devamlılık

,438
2
∆R = ,188
,529
2
∆R = ,276

7,347
F=53,975

,000
,000

9,403
F=88,415

,000
,000

Normatif

Tablo 6’da bağımsız değişken olan kurumsal imajın bağımlı değişkenler olan örgütsel
bağlılık boyutları üzerindeki etkisi açıklanmaktadır. Yapılan analiz sonuçları
doğrultusunda kurumsal imajın çalışanların duygusal bağlılık düzeylerini %46,2 oranında
açıkladığı bulgusu elde edilmiştir. Kurumsal imajın en düşük oranda (%18,8) çalışanların
örgütsel bağlılık boyutlarından devamlılık bağlılığını etkilediği elde edilen bir diğer
bulgudur. Yine kurumsal imajın yaklaşık %28 oranında normatif bağlılığı etkilediği Tablo
6’da görülmektedir. Bu sonuçlar, çalışmanın amacı doğrultusunda geliştirilen “H1a:
Belediye çalışanlarının kurumlarının imajına yönelik algıları örgütsel bağlılık
boyutlarından duygusal bağlılığı pozitif ve anlamlı olarak etkiler”, “H1b: Belediye
çalışanlarının kurumlarının imajına yönelik algıları örgütsel bağlılık boyutlarından
devamlılık bağlılığını pozitif ve anlamlı olarak etkiler” ve “H1c: Belediye çalışanlarının
kurumlarının imajına yönelik algıları örgütsel bağlılık boyutlarından normatif bağlılığı
pozitif ve anlamlı olarak etkiler” hipotezlerinin kabul edilmesini sağlamıştır.
6. SONUÇ
Kurumsal imajın örgütsel bağlılık ve boyutları üzerinde bir etkisinin olup olmadığını
incelemeyi amaçlayan bu çalışma Akdeniz bölgesinde bulunan bir belediyedeki çalışanlar
üzerinde bir anket uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda
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kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri ve başarıya ulaşmaları açısından önemli bir paya
sahip kurumsal imajın örgütsel bağlılık kavramı ile ilişkisinin genellikle eğitim
kurumlarında ve işletmelerde ele alınması, yerel yönetimlerde bu iki değişkenin bir arada
ele alındığı çalışmaya rastlanılmamış olması bu çalışmanın gerçekleştirilmesine neden
olmuştur. Bu bakımdan bu araştırmada, çalışanların kurumsal imaj algısı ile örgütsel
bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki, çeşitli istatistiksel yöntemlerden faydalanılarak analiz
edilmiştir. Sınırlılıkları olmasına rağmen çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Araştırmada yapılan korelasyon analizinin sonucuna göre kurumsal imaj ile örgütsel
bağlılık ve boyutları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu
bulgusu elde edilmiştir. Kurumsal imaj ile devamlılık ve normatif bağlılık arasında orta
düzeyde; kurumsal imaj ile örgütsel bağlılık ve duygusal bağlılık arasında yüksek düzeyde
bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Kavramlar arasındaki ilişkiyi araştıran önceki
çalışmalar incelendiğinde sonuçların diğer çalışmalarla benzerlik taşıdığı görülmüştür
(Riordan vd., 1997; Taşlıyan vd., 2013; Köybaşı vd., 2017). Ne var ki kurumsal imaj ile
devamlılık bağlılığı arasındaki ilişki açısından elde edilen sonuç, Güngör ve Şahin (2017)
ile Kesen ve Sipahi (2016)’nin yapmış oldukları çalışmaların sonuçlarıyla ters
düşmektedir. Çünkü araştırmacıların yapmış oldukları çalışmalarda bu iki değişken
arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmadığı ifade edilmiştir.
Araştırmada ele alınan bağımsız ve bağımlı değişkenler arasında korelasyonun tespit
edilmesinden sonra doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda,
kurumsal imajın en yüksek oranda duygusal bağlılık üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Yani kurumun paydaşları tarafından prestijli bir kurum olarak bilinmesi çalışanların
kurumlarıyla arasında duygusal bir bağ kurmalarına yardımcı olmaktadır. Güçlü ve iyi bir
imaj, çalışanların duygusal bağlılık düzeylerinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Kurumsal imajın en düşük oranda etkili olduğu değişken ise çalışanların devamlılık
bağlılığı olmuştur. Yani kuruma dair iyi veya kötü algıların çalışanlar tarafından diğer
örgütsel bağlılık boyutlarına oranla daha az önemsendiği söylenilebilir. Ancak yine de elde
edilen sonuç çalışanların kurumlarıyla olan ilişkilerini sürdürmelerinde çalıştıkları
kurumun imajı gibi manevi bir kaybı göze alamadıklarını ortaya çıkarmıştır.
Yapılan bu çalışma, çalışmanın yapıldığı tek bir belediye ve dönem (2018) ile sınırlıdır.
Dolayısıyla araştırma sonucunda elde edilen bulguların genelleştirilebilirliğinin sağlanması
bakımından farklı illerde ve farklı hizmet sektörlerinde de çalışmanın uygulanması ve
ayrıca örneklemin büyüklüğünün genişletilmesi gerekmektedir.
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Mehmet Akif Ersoy'un Duasını Alan Kadim Bir Dost: Mehmet İhsan Efendi

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Fidan262

Özet
Hakkında yeterince çalışma bulunmayan Mehmet İhsan Efendi, Türkiye’nin önde gelen
bilim adamlarından Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babasıdır. Yozgat’ta 1902 yılında dünyaya
gelen Mehmet İhsan Efendi, yine Yozgat’ta devrin büyük bilginlerinden ders almış ve daha
sonra ilimle meşgul olmaya devam edebilmek için Mısır’da bulunmuş alim ve fazıl
şahsiyetlerdendir. Mısır’da önemli görevlerde bulunmuş olan Mehmet İhsan Efendi 1961
yılında Kahire’de vefat etmiştir.
Bu bildiride öncelikle Mehmet İhsan Bey’in hayatı üzerinde durulacak daha sonra eğitim
ve öğretim hayatı, Mehmet Akif Ersoy’la tanışması, onunla dostluğu hakkında bilgi
verilecek ardından Türk dili üzerine düşünceleri, canından üstün tuttuğu vatan ve millet
sevgisi, Yozgat’a olan bağlılığı ve kendisinin yetiştirdiği öğrenciler tanıtılmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mehmet İhsan Bey, Mehmet Akif Ersoy, Mısır, Yozgat, Türk Dili
An old Friend Who Received the Blessing of Mehmet Akif Ersoy:
Mehmet İhsan Efendi (1902-1961)
Abstract
Mehmet İhsan Efendi, on whom there is no sufficient study, was the father of Ekmeleddin
İhsanoğlu, one of the prominent scientists of Turkey. Mehmet İhsan Efendi was born in
1902 in Yozgat and he received an education from leading scholars of the time in Yozgat.
Then he moved to Egypt to carry on his studies. Mehmet İhsan Efendi was a learned and
wise man. He held some significant duties in Egypt and died in 1961 in Cairo.
In this presentation, firstly, the life of Mehmet İhsan Efendi and then his educational life,
his acquaintance and friendship with Mehmet Akif Ersoy will be introduced. Finally,
Mehme İhsan Efendi’s thoughts on Turkish, his love for his homeland and nation and the
students taught by him will be evaluated.
Keywords: Mehmet İhsan Efendi, Mehmet Akif Ersoy, Yozgat, Turkish.
Giriş
Mehmet İhsan Efendi 1902 (1318) yılında Yozgat’ta doğdu. Babası Ağvanlı Oğullarından
Molla Mehmet’in oğlu olan Abdü’l-Aziz Efendidir. Annesi, Sultan Abdülmecit döneminde
Yozgat’a yerleşen, Dağıstanlı Oğullarından Şeyh Tayyib-Zade’nin kızı Fatma Hanımdır.
Mehmet İhsan Efendi okul öncesi eğitimini amcası Abdürre’z-zâk Efendiden alır. Daha
sonra İbtidâî ve İ‘dâdî Mekteplerini bitirip bir süre Yozgat Sultânî Mektebine devam eder.
Bu arada Yozgatta bulunan müderrislerden arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmeyi ihmal
etmez. İsmini duymuş olduğu Ezher Üniversitesine devam etmek için 1924 yılında
İstanbul’a gider. Oradan da Mısır’a vapurla gitmeye karar verir. Ancak Askerlik çağı
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gelmiş bulunduğundan beraberce birkaç defa İstanbul’a gelip gittiği yol arkadaşı ve
kendisinden dört yaş küçük olan, Yozgat Eşrâfından Büyük Şeyh Hacı Ahmet Efendinin
torunu, Abdullah Ârif Efendinin oğlu olan Şeyh-Zâde Ahmet şevki Ergin263 (1906–2002)
Efendinin Nüfus Cüzdanı ile Mısır’a gider.264Bu yolculuğu esnasında Mehmet Âkif
Ersoy’(1873–1936)la tanışır. Mısıra gidene kadar birbirleri ile sohbet ederler. Kişilik
bakımından birbirine çok benzeyen bu iki insan ileriki günlerde, birbirlerinin kader
arkadaşı olacaklardır.
Mehmet İhsan Efendi Mısır’a ulaşınca en kısa zamanda, özlemini duyduğu, bin küsur yıl
önce Kâhire’de kurulmuş olan, dünyanın en eski İslâmî İlimler Üniversitesi “El-Ezher”e
kaydını yaptırır. Bir yandan resmî ders programlarını yürütürken, diğer yandan da zamanın
meşhur hocaları tarafından verilen özel derslere devam edip onlardan icâzet-nâmeler alır.
İcazet-name; medreselerde derslerini ikmal eden öğrencilere verilen, müderris silsilesini
müteselsilen beyan eden, bu günkü diploma yerine geçen yazılı belgelerdir.
Mehmet Akif Bey vefat ettikten sonra zaman zaman hatıralarını öğrencilerine anlatır ve o
günleri yâd eder. Ulvi kurucu Bey anlatıyor: “İhsan Efendi hocamıza, tabii olarak Akif Bey
merhumla olan hatıralarını sorardık. Bir gün şöyle demişti: ”merhum Akif Bey’den çok şey
öğrendim, çok istifade ettim. Efendilik, tevazu, dürüstlük, mertlik… Hepsi O’nda tam
olarak mevcuttu. Samimiyet ve ihlâsının haddi de eşi de bulunmazdı.
Âkif Bey’in benim hakkımda söylediği samimi bir sözü vardır. Bu sözü ben bir iltifat, bir
teveccüh, Allah’ıma bir şükran vesilesi olarak anarım. Merhum, fakire müteaddit defalar
şunu söylemiştir.
“İhsan Efendi, insan medenî bi’t-tab‘dır derler. Yaratılışı itibariyle medenîdir.
İnsanlar birlikte yaşamaya, geçinmeye muhtaçtır. İnsan, insanın âşığıdır; İnsan
bedevî değildir medenîdir. Şehir hayatını daha çok sever. Buna ihtiyâcı vardır.
Ben bunu Mısıra geldikten sonra anladım…
Eğer sen olmasaydın, bu gurbet ellerde, ben ne yapardım?
Ey bana gurbet elleri on senedir âşinâ kılan İhsan Efendi, sana, bir ananın, bir
babanın, evlâdına duâsı gibi duâlar ediyorum.”265
İşte böyle, ben, Âkif’in duasını almış bir kimseyim. Bununla iftihar ederim. Allah’ıma
hamd ederim.
Yine İhsan Efendi, Âkif Bey’le geçen anılarından bahis ile şöyle anlatmıştı: “Âkif Bey,
haftada bir, Cuma günleri medreseye gelir. Âmâ Hâfız Şıh Rıfat’ın namazdan önce
mukabele okuduğu camiye gideridik. Burası bizim kaldığımız yere çok yakındı. Yürüyerek
gider geliriz. Akşama kadar medresede kalır, sohbet eder, yemek yer, çay içerdik.
Âkif Bey bu Şıh Rıfat’ın okuyuşunu çok beğenir, şöyle derdi:
“Şu kanaate vardım ki simaların insanda değişik tesirler uyandırdığı gibi,
seslerin de farklı tesirleri vardır. Bu şahsın sesinde, gözlerle görünmeyen, fakat
gönüllerle sezilen, ruhla duyulan bir cazibesi var. Sanki her seste her şahıstan
çıkan bir şua, kalbimizi yakıyor, aşkımızda heyecanlar uyandırıyor.
Bunu ben İstanbul’daki bazı hafızlarda da görmüştüm. Başta Hafız Deli
Hüseyin’in, hakikaten insanı deli eden bir sesi vardı.
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Canım ne uzağa gidiyoruz. Kur’an-ı Kerimi açalım. Bu kadar peygamber gelmiş
geçmiş, inan vahyi okurlarken, niçin insanlar, dağlar, taşlar, kuşlar onlarla beraber
ağlamışlar, Davut Aleyhisselam okurken de ağlamışlardı. Bu gösteriyor ki istisnalar var.
Şıh Rıfat Kur’an okurken aklımdan neler neler geçiyor. Ey Allah’ım! Bunları
yazsam diyorum. Ama eve gidiyorum; unutuyorum. İnşallah yazarım, yazarım derken,
geçip gidiyor.
İhsan Efendi hele bu Şıh Rıfat görme kusurlu olduğundan mıdır, manayı bilerek
okuduğundan mıdır nedir daha tesirli oluyor. Dokunaklı ayetlerde, celalli ayetlerde
ağlıyor. O’nun ağlaması bana çok dokunuyor. Gözüm belki ağlamıyor ama gönlüm
ağlıyor, kalbim yanıyor. Neler neler düşünüyorum:
Acaba diyorum: Resul-ü Zişan, bu ayetleri telakki ettiği zaman, neler hissederdi ki,
ben bu gafletimle Şıh Rıfat’tan dinlerken bu kadar huşuya bürünüyorum. Acaba Cibril-i
Emin’den yerleri gökleri saran o vahyi dinleyen Peygamber-i Zişan neler duyardı ki
acaba…
Bu hislerimi düşüncelerimi yazmak isterim, ama zihnim o kadar perişan ki kendimi
bir türlü toparlayamıyorum…”
İhsan Efendi Âkif Bey’in bu sözlerini nakledince merak edip sormuştum
“Efendim Âkif Bey bu derece mi sarsılmıştı?”
“Evet, sarsılmıştan ileri perişan haldeydi. Memleketin başına gelenler Âkif Bey’e
çok tesir etmişti. Bir de ailevî meseleler”
Bir gün Ali Yakup Bey İhsan Efendi’den bir istekte bulundu.
“Efendim Safahat’ı sadeleştirelim, diyorlar. Bunu siz yapsanız iyi olmaz mı?” Diye
soruverdi.
İhsan Efendi tebessüm etti: “Hazret; o zaman sade su olur yahu” dedi.
“İçinde tane kalmaz. Sade su beslemez. Çorbanın içinde tane olmalı… Artık bu
millet, Safahat’ı anlamayacak bir hale gelecekse; gitsin de Allah yeniden bir millet getirsin
yahu.”266
Merhum Mehmet Âkif Ersoy hazırlamış olduğu meali Mehmet İhsan Efendi’ye getirerek
fikir teatisinde bulunuyorlardı. Ta ki son şeklini alıncaya kadar. Bu şekilde Kur’an
tercümesi tamamlanır. Âkif hastalanınca hazırlanan bu mealin kimde olduğu bir sır olur.
Yıl 1961. Mehmet ihsan Efendi üçüncü defa kalp krizi geçirir. Şekeri de vardır. Hep evde
istirahat eder. O’nun yatak odası aynı zamanda çalışma odasıdır. Ama artık o odadaki
masasıyla kütüphaneyi sadece uzaktan seyredebiliyor.
Ölümünden üç beş gün önce oğlu Ekmel’i yanına çağırır ve karşısında duran çalışma
masasının kilitli sağ üst gözünü göstererek şunları söylüyor:
“ Oğlum bu dünya fanidir. Hepimiz ölümü tadacağız. Sana ben öldükten sonra
yerine getirmeni istediğim önemli bir vasiyetim var. Gördüğün şu gözde bir iki tomar
defter var. O gözün anahtarı orta gözdedir. Ben ölünce o gözü açıp oradaki defterleri
yakacaksın.”
Vefatının üçüncü günü İbrahim Sabri Bey, Osman Saraç, Ali Osman Okur267 ve Ekmel’in
de bulunduğu kimseler masanın gözünü açarlar. İki tomar halinde urganla bağlanmış okul
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defterleri görürler. Kontrol ettikleri zaman Merhum Mehmet Âkif’in yazısını tanıyan
İbrahim Sabri Bey gözyaşlarını tutamaz. Hepsinin gözleri dolar ve ağlamaya başlarlar.
Fakat bu arada masanın orta gözünde ciltli, kalınca ikinci bir defter görürler. Merhum
Mehmet İhsan Efendi kendi el yazısıyla ikinci bir nüsha hazırlamış. Sanki bu nüshayı
saklayın der gibi.
Ekmel’in küçüklüğü ve dostlarının Hoca Efendi’ye ait bir vasiyeti acilen yerine getirmek
için iyi niyetli olarak bu defterleri alarak İsmail Hakkı Şengüler Bey’in evine giderek,
büyük bir gizlilikle defterler yakılır. Bu sır senelerce gizlenir. Daha sonra bu konuda çeşitli
senaryolar üretilmeye başlayınca olayın tanıkları bu hadiseyi açıklarlar. Bu yangın üzerine
İbrahim Sabri Bey oracıkta olayla ilgili bir dörtlük telif eder.
“Yakılan Tercüme”
“O bir eserdi ki yangın denilse lâyıktı
Eğer kalaydı yakar, kül ederdi îmânı.
O bir ateşti ki sönmezdi etmeden ihrâk
Yakıldı, sönmesi kurtardı nass-ı Kur’ân’ı”. Ve böylece vasiyet yerine getirilmiş
olur.268
İsmail Hakkı Şengüler hatıralarında hocasından bahisle zaman zaman derslerimizde Türk
Dilinin önemi üzerinde dururdu. Yine bir gün Türkçeden bahis ile “dil her şeydir. Dilini
kaybeden milletler varlıklarını da yitirir.… Güzel Türkçemizi sadeleştirdiklerini sanıp bu
uydurukça kelimelerle anlaşılmaz hâle getirenler, dilimize hizmet değil, ihanet
etmektedirler. Dilimiz aslında sâde bir dildir. Yunusların, Karacaoğlanların yüzyıllar önce
kullandığı Sade dil… Zaman zaman Türkçemize giren yabancı kelimeler de yabancılığını
kaybedip Türkçeleşmiş ve dilimizi zenginleştirmiştir. Bu gün artık Osmanlı döneminin o
ağdalı edebiyat dili kullanılmıyor. Elimizde İstanbul Türkçesi denen temiz berrak bir
dilimiz var. Aynı zamanda zengin bir dil.
Zaman ve zeminin getirdiği bazı yenilikler sonucu, her lisanda değişmeler görülebilir. Ama
bu, kendi akışı içinde, dilin kendi gelişmesidir. Bir operasyona tâbi’ tutulup kuşa
benzetilmesiyle kıyaslanamaz. Zaten böyle son derece mahzurlu bir operasyonu hiçbir
milletin yaptığı görülmemiştir. Bizde yapılan bu hatanın neticesi olarak, Bu gün dedeyle
torun, hatta babayla evlat, birbirlerinin lafını anlamaz hâle geldi. Güzelim Türkçeyle
yazılan kitaplar, yarınki nesillerin anlayabilmesi için herhalde tercümeye muhtaç olacak.
Sizlerin bu gerçeği görebildiğini sanıyorum. Artık genç nesiller faydalıyı zararlıdan ayırt
edecek şuûra ermelidir. Yoksa asil Milletimiz adına üzüntümüz büyük olur.
Dil, Din, vatan, bayrak, örf ve milliyet gibi unsurlar, milletleri millet yapan unsurlardır.
Kutsal sayılır ve onlarla oynanmaz.”269 dedi.
Mehmet İhsan Efendi de vatan sevgisi o kadar ileri derecede idi ki bedenin belli bir
bölümünde, belli bir renkle dile getirilseydi, Mehmet İhsan Efendinin vücudunun neresine
bıçağı atsanız o rengi bulurdunuz. Vatan muhabbeti onun iliklerine işlemişti…
Ondaki Millet sevgisi de ayrı bir olaydı. Türk Milletinin paha biçilmesi güç bir millet
olduğuna inanmıştı. Çünkü bu millet dinîne sadıktı. Çünkü millî değerlerine bağlıydı. Ona
göre milletleri millet yapan unsurların başında din gelmekteydi. Türk’ten bahsedildiği
zaman “Müslüman Milletimiz” diye konuşurdu. Vatan ve Milletten bahsedilince çoğu
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zaman gözlerinden ılık yaşlar süzülüp o sevimli kibar sakalının uç kısmından
damlayıverirdi.
Tarihe düşkündü. Çok geniş ve güvenilir tarih bilgisine sahipti. Osmanlıya olan hayranlığı
her hâlinden belli olurdu. Bu günkü nesillere çok kısır tarih bilgisi verildiğini, gençliğin
şanlı ecdat tarihinden habersiz olduğunu üzülerek ifade ederdi.
Daha önce belirttiğimiz gibi Mısır’da kendisine yüksek düzeyde önemli görevler
verilmişti. Her ülkede olduğu gibi Mısırda da bir görevlinin normal maaş alabilmesi için
kadrolu olması gerekiyor, kadrolu olması içinde Mısır vatandaşı olması gerekiyordu. Aksi
takdirde Mehmet İhsan Efendi gibi yabancı uyruklular, görev düzeyi ne kadar yüksek
olursa olsun basit bir ücret veriliyordu. Onun için Hoca Efendi ömür boyu çok mütevazi
ücretle çalıştı. Mısır tâbiiyetine geçmesi için bir dilekçeyle başvurması yeterli idi. O zaman
kadrolu olarak en yüksek dereceden maaş alıp, çoluk çocuğuyla refah içerisinde
yaşayabilecekti. Böyle yapması için bir yandan yakınları, diğer yandan Hükümet erkânı
kendisine sık sık başvurup ısrar ettiler. Ama bu ısrarların hepsi de, yalçın kayalara çarpıp
yankılanan sesler gibi boşlukta kayboluyordu. Çünkü öyle yaparsa Milliyetini parayla,
refahla değişmiş olacaktı. Sâdece bir formalitenin yerine gelmesi içinde olsa, cebindeki
Türk-Osmanlı kimliğini atıp, onun yerine Mısır kimliğini koyacaktı ki, onun için bu bir
ardı, ölümdü.
Evet, onun bu mert tutumunda, hayatının son saniyesine kadar bir değişme olmadı.”
Bu olayı Seniye Hanım Efendi şöyle anlatıyor: “ Türkiye hasretiyle yanardı. Türkiye’ye
gitmeyi çok arzulardı. Ama bir türlü gitmezdi. Gitmesine engel teşkil eden şeyi de
açıklamazdı.
Vatan ve Millet sevgisini canından üstün tutardı. Mısır Hükümeti kendisine yüksek
görevler vermişti. Çalıştığının karşılığını tam alabilmesi için Mısır tâbiiyetine girip kadrolu
olması gerekiyordu. Ama Türklükten çıkıp başka bir uyruğa girmek onun için ölüm
demekti. Bizler onun bu tutumuna kızardık. Ne var ki eğer Türk vatandaşlığını
bıraksaymış, bu gün oğlumla ben, Türk pasaportu ile Türkiye’ye gelip birer Türk vatandaşı
olarak yaşamak şerefine eremeyecekmişiz.”270
Şengüler devam ediyor: “Dejenere olanlara, din ve milliyetini kaybedenlere çok acırdı.
Ecdadını inkâr edenler onun nazarında her şeyini yitirmiş demekti. Milliyet kavramı, vatan
mefhumu ona göre din kadar kutsaldı.
Sohbetlerinde bizlere, tarih okumamızı, Türk Tarihîni iyi öğrenmemizi öğütlerdi. Benim
Edebiyata düşkün olduğumu hesaba katarak, tahsili bitirdikten sonra Türk Atasözleri ve
Deyimleri üzerinde araştırma ve derlemeler yapmamı defalarca öğütlemişti. Ne yazık ki o
alanda bir çalışmam olamadı.
Türkiye’den söz açıldığı zaman çok duygulanırdı. Gözleri dolu dolu olurdu.271
Mehmet İhsan Efendinin son günlerini Eşleri Seniye Hanımefendi şöyle anlatıyor:
“Son günlerinde kendi evimizde sıkılmaya başladı. Evin önünden geçen işlek caddenin
gürültüsü rahatsız ediyordu. Ablam Ayşe Hanım kendilerine gidip birkaç gün kalmamız
için ısrar ediyordu. O’nun evi sakin bir semtteydi. Önünden Nil Nehri’nin bir kolu
geçiyordu. Balkon Nil’e bakıyordu. Ablamın ısrarları üzerine gitmeye razı oldu. Bir
taksiye bindirip götürdük. Değişiklik iyi geldi. Bir hafta kaldık. Ara sıra yataktan kalkıp
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evin içinde dolaşıyor, balkonda oturuyor sonra yine yatağına uzanıyordu. Bu durum bizi de
çok sevindirmeye başladı.
Vefat edeceği gün rahatlamıştı. Ama iştahı falan yoktu. Kahvaltısını doğru dürüst
yiyemedi. Nil’e bakan balkona oturdu. Bir kahve istedi. Kahveye azıcık şeker koymamı
söyledi. Pişirip getirdim, içti. İyi görünüyordu. Ablama “Artık iyiyim yatağıma çekilip
biraz istirahat edeyim” dedi, yattı bir saat kadar sonra odasına girdiğimde saat on birde ölü
buldum.”272
15.06.1961’de dünyaya gözlerini yuman Mehmet İhsan Efendi, Kahire’de bulunan “elGafir” kabristanında son Osmanlı Şeyhü’l-İslamı Tokatlı Mustafa Sabri Efendi, Türk
ulemâsından Konyalı Ali Zeki Efendi ve amcası Râsi Efendi’nin yanına defnedilmiştir.
Vefat tarihini (1381 H.) Mustafa Sabri Efendi’nin oğlu, şair İbrahim Sabri Bey şöyle
düşürmüştür:
Türkoğlu Türk bir üstâd emsali şimdi nâdir
Rıhlet ile nâ-be-mevsim bir ibret etti takrîr
Bir bir çıkıp esfele tarihi oldu sâdır
Rahmâna göçdü İhsan cennettir mücâvir.273
Anadolu’nun Bozok Yaylasında bir fidan yetişiyor. Mısır’da bu fidan gül açıyor. Bu gülün
kokusu önce Mısır Ülkesine, sonra Anadolu’ya, Balkanlara, Afrika’ya, Güney Doğu
Asya’ya ve daha sonra da tüm Orta Doğu’ya yayılıyor.
Zamanla bu gülden dünyanın çeşitli yerlerinde onlarca gülfidanı yetişiyor. Bunların her
birisi nev’i şahsına münhasır Mehmet İhsan Efendi’nin şahsında tezâhür eden, sevgilinin
gülünün kokusu gibi kokuyor. Bu gülleri koklayanlar yardan da geçiyor, vardan da
geçiyor.
Size sâdece bir gülün bir anlık kokusunu hissettirmeye çalıştım. Ne mutlu gül bahçesinde
kalanlara ve ne mutlu gül derdinde olanlara.
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Özet
Yeni bir işletme kurarken ya da işletmenin gelişimi için çalışmalarda bulunurken firma
imajı açısından önemli kriterlerden biri de lokasyondur. Şüphesiz ki bir işletmenin imajını
belirleyen pek çok faktör vardır; fakat ofis konumu bu faktörlerin başında gelir. İşletmenin
bulunduğu konum yeni iş bağlantılarında düşünüldüğünden fazla rol oynamaktadır.
Lokasyonun değerini etkileyen birçok faktör vardır, bunların başında ulaşım ve çevresel
faktörler gelir. Ancak hem sosyal ortamda hem de insanların rahatlıkla erişebildiği Google
haritalarda görülebilir olmak lokasyonun değerini daha da artıracaktır. Google My
Business yakınındaki işletmeleri arayan kullanıcıların, Google Haritalar’ı kullanarak bu
işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamaktadır.
Bu araştırmada, bir işletmenin lokasyon verilerinin etkin bir şekilde nasıl kullanabileceği
ve sonucunda görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini nasıl artıracağı pilot bir kurum üzerinde
yapılan çalışma ile örneklendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lokasyon, Google My Business, Dijital pazarlama, Sosyal Medya,
SEO
Effective Use of Corporate Location Data: A Study on Google My Business
Abstract
One of the most important criteria in terms of company image is the location when
establishing a new business or working for the development of the business. Of course
there are many factors that determine the image of a business; but the office location is one
of these factors. The location of the business is more than it considers in the new business
contacts. There are many factors that affect the value of the location, including transport
and environmental factors. However, being able to be seen on Google maps that are easily
accessible both in the social environment and people will increase the value of the location.
Google My Business allows businesses looking for businesses near Google Maps to
quickly and easily access these businesses. In this study, how a business can use its
location data effectively and increase its visibility and accessibility is exemplified by a
study on a pilot company.
Keywords: Location, Google My Business, Digital marketing, Social Media, SEO
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1. Giriş
Terim olarak Lokasyon (Location) yer, bölge, coğrafya anlamında kullanılır. Dilimizde ise
“konum bilgisi” olarak kabul görmüştür. Gelişen mobil teknolojiler ve iletişim altyapıları,
kullanıcıların internet ortamında sürekli aktif olabilmelerini ve konum bilgilerini
paylaşarak sanal gerçekliği fiziksel gerçekliğe dönüştürmelerini sağlamaktadır (Altındal,
2013). Akıllı mobil cihazlar tüm gün ve her an hayatımızın içinde olan, rahatlıkla
taşınabilen cihazlardır. İşteyken, iletişim kurarken, evde, boş zamanlarda ve her yerde
yanımızdaki en önemli araç haline gelmiştir. Akıllı telefonlar, kullanıcılar için değerli olan
her şeyle ve dünya ile etkileşime geçmek için kullanılmaktadır (Aytekin, 2018). İnsanlarla
birlikte her yere de seyahat edebilen bu cihazlar aynı zamanda, son derece güçlü “konum
bilgisi” iletme gücüne de sahiptirler. Bu da pazarlamacılar ve reklamcılar için iştah
kabartan, gözden kaçırılmaması gereken önemli bir detay haline gelmektedir. Hareket
halinde olmak, firmalara, kullanıcı alışkanlıkları hakkında önemli çıkarımlarda bulunma
imkanı sağlamaktadır. Bu ön görü, kişiselleştirilmiş teklif ve kampanyaların
hazırlanabilmesinde, hedef kitleye kullanıcı bazında daha kolay erişmek için oldukça
önemlidir.
2. Google My Business (GMB)
Google Benim İşletmem (GMB) işletmelerin Google Haritalar servisine eklenmesi ve
arama sorgularında çıkmasını sağlayan bir Google servisidir. İşletmeler Haritalara
eklenerek işletmenin bilinirliği ve bulunabilirliği arttırılabilir. Ücretsiz olan bu servis yeni
güncellemeleri ile istenilen bölgedeki insanlara erişme hizmetinde yaptığı detaylandırmalar
ile yüksek başarı sağlayan sonuçlar verir. Profil üzerinden yapılan müşteri yorumlarına geri
yanıt imkânı vermesi tekno-sosyal bir iletişime olanak sağlar. Görsel paylaşımlar ile
işletmelerin kriterleri detaylandırılabilir böylelikle kitlelere gerçekçi bir deneyimle ulaşılır,
bu uzaktan erişim hem işletmelere hem de müşterilere vakit ve nakit tasarrufu sağlar.
Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
Search Engine Optimization (SEO) yani Arama Motoru Optimizasyonu bir web sitesinin iç
ve dış faktörleri göz önüne alarak arama motorlarındaki görünebilirliği ve de aynı zamanda
ziyaretçi trafiğini arttırmak üzere yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Bir internet sitesinin
arama motorları tarafından kolayca ulaşılarak üst sıralarda görüntülenebilmesi için site
haritasının oluşturulması, site içi link ve başlık yapısının düzenlenmesi gibi birçok farklı
faktör sitenin arama motorları tarafından en iyi şekilde algılanması için sağlanır (URL-1,
2018).
Lokasyon Bazlı SEO
Yerel ya da sanal işletmelerde belli bölgelere özgü arama sonuçlarında üst sıralarda
görünmek için yapılan çalışmaların verimliliği önemlidir. Lokal SEO, standart SEO
stratejilerinden farklı olarak yerel arama sonuçlarında türevlerine oranla daha hızlı değişir
(URL-1, 2018). Günümüz teknolojisinde insanların büyük bir çoğunluğu gittikleri
mekanları, aldıkları ürünleri sosyal medya üzerinde paylaşmaktadır (Aytekin ve Yücel,
2017). Günlük faaliyetlerini sanal ortamlarda bu kadar aktif paylaşan kullanıcılar birbirleri
ile etkileşim halinde olduklarından, kullanıcı deneyimlerinin paylaşıldığı platformlarda
aynı alanda bulunan insanlara ulaşmak için lokasyon hizmetleri bir köprü görevi görür
(Yiğiterol, 2018).
3. Konum Bazlı Uygulamalar
Bulunduğumuz yüzyılda mobil cihazların gelişmesi ve bu cihazların toplumun her
kesiminde yaygın kullanılmasıyla birlikte konum bazlı bazlı uygulamalar günlük hayatın
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parçası haline gelmiştir. Bu uygulamalar kullanıcının konumuna göre gereksiz bilgileri
filtreleyerek kullanıcının yararlanabileceği bilgiyi verebilmektedir. Yol ve hava durumu,
trafik bilgisi gibi anlık bilgilere erişimi kolaylaştıran konum bazlı uygulamalar ayrıca
sosyal paylaşım siteleri üzerinden yer bilgisi verme olanağı sağlamaktadır (Altındal, 2013).
Hızla gelişen sosyal paylaşım ağları akıllı telefonların gelişen teknolojik alt yapısıyla ve
artan kullanım oranıyla birleşince, sosyal ağların mobil cihazlara taşınması da kaçınılmaz
bir sonuç olmuştur (Aytekin ve Tüminçin, 2018). Mobil telefonlar için yapılan
uygulamalar, İnternet’teki sosyal paylaşım ağlarına benzer şekilde insanların sosyal bağlar
kurmasına ve o sosyal bağları geliştirmesine yardımcı olmaktadır (Sönmez Çakır et al.,
2018a). Kullanıcılar akıllı cep telefonlarıyla bilgisayarları ile yaptıkları gibi diğer ağ
kullanıcıları ile bilgi ve kaynakları paylaşmaya devam edebilmektedirler. Ancak mobil
cihazlar, ayrıca kullanıcıların konum kaynaklı bağlantılar kurmalarına da imkân
sağlayabilmektedir (Sönmez Çakır et al., 2018b). Mobil cihazlar için geliştirilen bu
yazılımlar, genelde kullanıcıların kişisel bilgilerinin yanında, “konum bilgisini” de
paylaşabilmektedir. Bu sosyal ağlar, Facebook, Foursquare, Instagram, LinkedIn, Twitter,
Google+, Hooked ve Tumblr şeklindedir (Şahan, 2003).
Lokasyon tabanlı mobil sosyal paylaşım ağlarının atası Dodgeball’ dur. 2009 senesinde
Google tarafından varlığına son verilen bu servisin yerine Google Latitude piyasaya
sürülmüştür. Latitude, GPS teknolojisinden faydalanarak, kişilerin Google Haritalarda
belirli bir yerde kendilerini işaretlemelerini, yani yer bildiriminde bulunmalarını sağlar.
Kişiler belirli alanlarda yer işaretlemesi (check-in) yapabilirler ya da etkileşimde oldukları
kişiler eşzamanlı olarak map üzerinden kullanıcının bulunduğu yeri görebilirler.
Kullanıcılar konum bilgilerinin kimlere gösterileceği ve detaylandırmasını gizlilik ayarları
ile yapılandırabilir. Örnek olarak net şekilde bulunduğu noktanın açık adresini vermek
yerine hangi il/ilçede bulunduğu bilgisinin paylaşımını yapabilir. Mobil cihazlar haricinde
bilgisayardan da erişilebilen servisin kullanımı günümüzde halen devam etmektedir.
Günümüzde lokasyon servislerinin işletmeler için oluşturulan kısmı olarak Google My
Business hizmet vermektedir. Konum tabanlı mobil sosyal paylaşım ağlarından en popüler
olan Foursquare de Dodgeball’un kurucusu olan Dennis Crowley (2007 yılında
Google’dan ayrılmıştır) ile Naveen Selvadurai tarafından kurulmuştur (2009).
Mobil işletim sistemlerinin tamamıyla uyumlu olan ve Türkçe haricinde 10 dil desteği olan
Foursquare uygulaması aylık 50 milyonun üzerinde kişiye masaüstü, mobil web ve mobil
uygulama üzerinden hizmet vermektedir. Yakın zaman önce Foursquare 12 milyarın
üzerinde check-in ile rekoru aşmış ve Swarm uygulamasında bir günde 9 milyonu aşan
check-in ile rekor kırmıştır. Dünya çapında 105 milyonun üzerinde mekan haritada
işaretlenmiştir. Kullanıcılara ait cinsiyet oranlarının dağılımı yarı yarıyadır ve büyük
kısmını 18-34 arası yaş grubu oluşturmaktadır. Kullanıcıların yarısını dünyanın çeşitli
bölgelerinden ülkeler oluştururken, geri kalan yarının tamamını Amerika’daki
kullanıcılardan oluşur (Foursquare Support, 2013). Kullanıcı hareketlerine ait bu verilere
dayanarak Foursquare’in en güçlü lokasyon bazlı mobil sosyal paylaşım ağı olduğu
söylenebilir. Lokasyon bazlı SEO çalışmalarında Foursquare önemli bir reklam aracı
olarak kullanılmaktadır. Mekanlar veya etkinlik sahipleri kullanıcılara yaptıkları checkin’ler aracılığıyla, mekana ya da etkinliğe ait indirim, promosyon gibi fırsatları yakalama
imkanı sunar, bu gibi ödüller kullanıcıları check-in yapmaya teşvik eder. İşletmeler de bu
çift taraflı fayda sağlayan durum sayesinde reklam çalışmalarına katkı yapma fırsatı bulur
(Şahan, 2003).
Facebook 2010 senesinin Ağustos ayında Facebook Yerler (Facebook Places) ürününün
tanıtımını yapmıştır. Foursquare ve Facebook Yerler’in farkı Foursquare kullanıcıdan yeni
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bir kullanıcı adı ile üyelik açmasını talep ederken, Facebook’un ürünü tüm Facebook
kullanıcılarına açıktır. Arkadaş/sosyal çevresini gruplayan Facebook kullanıcıları konum
paylaşımı için halihazırdaki listelerini kullanırlar. 2011 Mayıs’tan itibaren 2 milyon yer
Facebook Places sayesinde dünya genelinde 10’dan fazla yer bildirimi ile kayıtlara
geçmiştir.
Dünya genelinde günlük check-in rekoru 750 bin yer bildirimi (check-in) ile Amerika’ya
(Socialbakers, 2011); Türkiye genelinde ise 327.287 yer bildirimi (check-in) ile İstanbul
Atatürk Havaalanı (IST)’ye aittir.
4. Lokasyon Verilerinin Etkin Kullanımı
Google arama motorunu ve uygulamalarını kullanan kişiler arama yaptığında Google
Benim İşletmem aracılığıyla firmaları pratik bir şekilde bulabilir. İşletmeler web sitesine
sahip olmasa bile firmalarını GMB‘a ekleyebilir. Google Benim İşletmem, içerisinden
ücretsiz site açma imkânı sunar.
Check-in ve konum ekleme özellikleri barındıran sosyal medya uygulamalarında
işletmelerin görünürlüğü için bir Google Benim İşletmem (GMB) hesabı oluşturulmalıdır.
Oluşturulan hesabın doğrulanması ardından sosyal medya uygulamalarının konumlar
listesine işletme bilgileri kayıtlanır ve kullanıcıların kullanımına sunulur (Vural ve Bat,
2010).
Etkin kullanım için yapılması gereken diğer işlemler:
 Doğru biçimlendirilmiş ve SEO uyumlu bir içerik yazılmalıdır.
 İşletme için doğru kategorilerin seçilmesi oldukça önemlidir.
 Mümkün olduğunca açık, anlaşılabilir fotoğrafların yüklenmesi gerekir.
 Girişte yerel bir telefon numarasının eklenmesi firmaya olan güveni artıracaktır.
 Web sitesinde verilen iş adresi ile uyumlu adres bilgilerinin paylaşılması gerekir.
 Yüksek çözünürlüklü bir profil resmi ve kapak resminin yüklenmesi önemlidir.
 Açılış saatlerinin ve çalışma günlerinin ekli olması şirkete güveni artıracaktır.
 Gerçek müşterilerden alınacak gerçek yorum ve değerlendirme puanları lokasyonun
değerini artıracaktır.
Zorluklar
Pazarlamada ve reklam çalışmalarında kullanıcıların konum bilgilerine erişilmesi
çalışmaların yapılacağı, reklamın hitap edeceği kitlenin belirlenmesi için kritik bir etkendir
(Yücel et al, 2018). Fakat kullanıcılar özel hayatın gizliliğini etkileyen konum bilgilerine
erişilmesi için gerekli izinleri vermeyebilir, bu durumda işletmeler için kritik önem taşıyan
bu konum bilgilerine ulaşılamaz. Bu sebeple kullanıcıların cep telefonlarından ve hangi
sosyal ağları kullanıyorlarsa bu uygulamalardan GPS verilerine erişilmesi için onay vermiş
olmaları gerekmektedir. Buna rağmen GPS sinyali zayıf olduğu zaman da konum
bilgilerine erişmek zorlaşır ve sağlıklı bir çalışma yapılmaz (Vural ve Bat, 2010).
Fırsatlar
Satış noktasına yönlendirme: Akıllı telefon (tablet vb.) kullanıcıları, aplikasyonlarda
eşzamanlı çözüm önerilerini ve anında erişebilecekleri içerikleri görmek istemektedirler.
İşletme sahipleri veya bayilik sistemiyle çalışan şirketler için, kullanıcıları en yakın satış
noktasına yönlendirmek için faydalı olacaktır (URL, 2).
İnteraktifliği artırma: Uygulamalara harita ekleme uygulamanın interaktifliği arttıran bir
etkendir. Uygulamayı kullanan kişilere uygulamanın ilgi çekici gelmesi için dijital harita
sunulması okunurluk açısından daha pratiktir, böylelikle bilgi daha zengin bir içerikle
kullanıcıya sunulur.
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Yol tarifi: Kullanıcılar navigasyon uyumlu uygulama üzerinden adres tarifi alarak
işletmelere rahat bir şekilde erişim sağlayabilir. Statik haritalı uygulamalara kıyasla,
navigasyon özellikli harita kullanan uygulamalarda yol tarifi özelliği navigasyon özellikli
uygulamaların tercih edilme oranını arttırır (Aytekin et al, 2018a; Aytekin et al, 2018b).
Arama desteği: Google’ın yaptığı bir araştırmaya göre, mobil cihaz kullanıcılarının yüzde
61’i cihazlarından yaptıkları arama sonuçlarında çıkan telefon numaralarını arayarak
işletmelere ulaşmayı seçmektedir. Kullanıcılar için ‘bas ve ara’ denen push-to-talk (bas
konuş), push-to-call (bas ara) veya click-to-call (tıkla ara) isimleri ile de kullanılan
teknoloji, konum bilgilerine göre yakınlıklarını görebildikleri hizmetler ve ürünlere
ulaşmak için tercih edilme oranı yüksek olan bir yoldur.
5. Uygulama
Çalışma kapsamında yapılan uygulama için Google My Business kullanımı adımlar
halinde gösterilmiştir.
Adım 1: Hesap Oluşturma
Google My Business hesabına sahip olmak için Google’da Google My Business veya
Google Benim İşletmem’i aratmak ile başlanabilir. Bu arama sonucunda siteye girildikten
sonra ‘Hemen Başlayın’ butonu ile pratik bir üye ol ekranı kullanıcıyı karşılamaktadır.

Adım 2: İşletme Tanıtım Bilgisi
İşletme adının oluşturulduğu ve adres bilgilerinin eklendiği ilk kısımda aynı zamanda,
işletmenin müşterilere hizmet gönderme durumuna bağlı olarak ‘Müşterilerime ürün veya
hizmet gönderiyorum’ seçeneği işaretlenebilir. İşaretlendiği takdirde isteğe bağlı olarak
adres gizlenebilir ve mağazaya sahip olmayan işletmeler için sadece bölge gözükür.
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Adım 3: Konum Bilgilerinin Girilmesi
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Adres bilgilerinin paylaşıma açılmasının ardından harita üzerinden işletmenin konumu
seçilmelidir. Hesap açma işlemlerinin yapıldığı cihaz o an işletmede bulunuyorsa GPS açıp
anlık konum kolay bir şekilde seçilir, cihaz başka bir lokasyonda bulunuyorsa da haritadan
işletmeye ait konum bulunup işaretlenmelidir.

Adım 5: Kurumun Hizmet Bölgesi ve Alanının Belirlenmesi
İşletmenin hizmet verdiği alanları kapsayan durumlar 3 şık ile sunulur ve işletmeye uygun
hizmet alanının seçimi yapılmalıdır. Müşterilere ürün veya hizmet gönderildiği durumda
hizmetin hangi alanları kapsadığı isteğe bağlı olarak detaylandırılabilir.

Adım 6: Kurum İçin Uygun Kategorinin Girilmesi
İşletmenin kullanıcılar tarafından bulunabilirliği için işletmeye uygun kategori seçimi
yapılmalıdır. Kategori bilgisi hitap edilen kitle seçiminde en iyi sonucu almak için önemli
bir etkendir.
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Adım 7: Kullanıcılara İletişim Bilgilerinin Sunulması
Müşterilerin işletmelere daha kolay ulaşması için iletişim yolu olarak telefon numarası
ve/veya web sitesi eklenebilir. Web sitesi bulunmayan işletmeler için Google Benim
İşletmem bünyesinde girilen bilgiler ile web sitesi oluşturma uzantısı bulundurmaktadır, bu
kısımdan işletmeye ait web sitesi yoksa oluşturulabilir.

Adım 8: Harita Üzerinde Konumun İşaretlenmesi
İşletmenin Google’a kullanım verilerinin analiz edilmesi için onay vermesini sağlayan
kısım kişiselleştirilmiş önerilere erişim sağlar, Google ile etkileşim halinde olan işletme
gelişmelerden haberdar olabilir.
Adım 9: Kurumun Doğrulanması
Oluşturulan hesabın sahte olmadığının doğrulanması için doğrulama kodunun alınma yolu
seçilmelidir. Google My Business posta yolu seçeneği posta kartı ile onay kodunu işletme
adresine göndermektedir fakat bu seçenek ile sonuç almak uzun sürebilir. Anlık çözüm için

459

telefon ile arama yoluyla onay kodu alınması daha pratik bir yöntemdir. Seçilen yöntemle
doğrulama kodunun alınması ardından işlemler tamamlanır.

Adım 10: İşlemleri Sonlandırma
Son butonunun tıklanması ardından Google Benim İşletmem hesabı oluşturulmuş, işlemler
tamamlanmış olur.

Sonuç
Yurt dışında bir işletmenin Google My Business’ta olmama gibi bir lüksü yoktur fakat
Türkiye’de birçok büyük restoranın bile haritada kaydı ya bulunmuyor ya da yanlış
konumlandırılmış görünmektedir. Bu durum dijital haritaları yoğun olarak kullanan kişileri
oldukça etkilemektedir. O işletme ile olan ilişkiler, ulaşamamak, varış saatini
hesaplayamamak, kaçta açıldığını ya da kapandığını bir türlü öğrenememek, yanlış adrese
gitmek gibi son derece olumsuz bir deneyime dönüşmektedir (URL-2, 2018).
Kötü kullanıcı deneyimi yaşanmasına ek olarak, eksik olan ya da doğru yönetilmeyen
Google My Business hesapları, işletmelerin SEO (arama motoru optimizasyonu) tarafında
da ciddi fırsatları kaçırması anlamına gelmektedir. Google arama sonuçlarında işletmenin
resmi adres ve telefon bilgileri ile görüntülendiği kritik bilgi kutusu, organik arama
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sonuçlarına bağlı olarak görüntülendiği için arama sayısı arttıkça da daha fazla
görüntülenmeye ve doğal olarak kullanıcılardan sürekli olarak tıklanma almaya
başlamaktadır. Tamamen organik olarak yakalanan bu etkileşimin tüm dijital
pazarlamacıların peşinde olduğu bir Google performansı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Google My Business çağımızda işletmelerin fiziksel varlığına destek olarak sanallaştırma
ve teknolojiye ayak uydurmaları için adeta zorunludur. Sosyal medyanın yaygınlığı ve
insanların alışveriş alışkanlıklarının elektronik ortamlara yönelmesi, işletmelerin kitle
erişimi için sanallaşmasını mecbur kılar. Gerçek hayatta nasıl ki yerlerin ziyaret edilip
arkadaş çevresine önerilmesi, ürünlerin kullanılıp iyi/kötü yorumların paylaşılması o
işletmeyi geliştiriyorsa; sanal dünyada da sosyal medya ve web siteleri üzerinden
kullanıcıların yaşadıkları sanal deneyim GMB aracılığıyla gerçek hayata kıyasla daha
pratik, çağımız teknolojisine uygun şekilde kullanılmaktadır. Sanal dünyada geniş kitleye
ulaşan sosyal medya uygulamaları kitleler üzerinde bir oluşumdur. Lokasyon hizmetlerinin
bölgesel alanda etkin kullanımı ile işletmeler daha tanınır hale gelecektir.
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Özet
Bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımı her geçen gün üniversitelerde artmaktadır.
Üniversiteler etkili ve verimli bir iletişim ağı oluşturmak ve rutin işlerin daha hızlı
yapılmasını sağlamak için otomasyon sistemlerini kullanmaktadır. Bu otomasyon
sistemler, üniversitelerde farklı isimler ile kullanılıyor olsa da işleyiş itibariyle aynı görevi
yapmaktadır. Üniversitelerin karmaşık yapıda olan otomasyon sistemlerinin etkin ve
ergonomik olarak kullanılması ve üniversitelerin rutin işlerinin tam zamanında
yapılmasında yazılımcı ile kullanıcı arasındaki iletişim büyük önem arz etmektedir. Bu
çalışmada Bartın Üniversitesinde kullanılan otomasyon sisteminin yazılımcı ile kullanıcı
arasındaki iletişim incelenmiştir. Uzman görüşlerinden elde edilen bilgiler yazılımcı ve
kullanıcı odaklı tartışılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma yazılımcı ve kullanıcıların
iletişim sorunlarına çözüm sağlayabilmeleri, araştırmacıların ise bu konuda bilgi ve
belgelerden faydalanabilmeleri için literatüre katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci İşleri, Otomasyon Sistemleri, Bilgi Sistemleri
Abstract
The use of information and communication technologies is increasing day by day in
universities. Universities use automation systems to create an effective and efficient
communication network and to ensure that routine work is carried out faster. Although
these automation systems are used with different names in universities, they function in the
same way. The communication between the software and the user is of great importance
for the efficient and ergonomic use of the complex automation systems of the universities
and the timely execution of the routine work of the universities. In this study, the
communication between the software and the user of the automation system used in Bartin
University was investigated. The information obtained from expert opinions were
evaluated by discussing with the user and the software. This study will contribute to the
literature so that the software and users can provide solutions to the communication
problems and the researchers can use the information and documents in this regard.
Keywords: Student Affairs, Automation Systems, Information Systems
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1. Giriş
Bilgi teknolojileri, son yıllarda özellikle internet ve kişisel bilgisayarlarımız da dahil olmak
üzere hayatımızın tüm alanlarında etkin olarak kullanılmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte
artan bilgi yoğunluğu kurum ve kuruluşlarda birtakım sorunları beraberinde getirmektedir.
Bu sorunların en temelinde işletmelerin elde ettikleri bilgileri nerede, ne zaman ve nasıl
kullanılacağını bilmemeleri yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar bu gibi sorunların
çözümü için bünyelerine bilgi teknolojilerini dahil etmişlerdir. Bilgi teknolojilerindeki
meydana gelen hızlı gelişmeler ile çok miktarda veri üretilmekte ve üretilen bu bilgiler
doğru yer ve zamanda kullanılması için hazır halde bulundurulmaktadır (Yücel, Aytekin,
Tüminçin, & Ayaz, 2018).
Teknolojinin hızla gelişmesi, ihtiyaçların değişmesi, küreselleşme, yoğun rekabet ortamı
ve nüfusun artması bilgi kavramına olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Teknolojinin insan
yaşamını önemli bir şekilde etkilemesi teknolojiye önem verilmesini zorunlu hale
getirmiştir. Bilginin toplanmasının yanı sıra güncel ve doğru bilginin, bütün içinde doğru
yere, hızlı ve zamanında sunulması gerekmektedir (Tecim & Gökşen, 2009: 2239).
Teknolojinin gelişmesi birçok sektörde bilgi sistemlerinin kullanımını artırmaktadır. Bilgi
sistemlerinin işletmelerde kullanılması hem müşteri memnuniyetinde artış hem de
yönetimsel faaliyetlerde büyük kolaylıklar sağlamaktadır (Yücel, Aytekin, Ayaz, &
Tüminçin, 2018). Günümüzde üniversiteler öğrenci ve personel işlemlerini bilgi yönetim
sistemleri aracılığıyla çözmektedir. Bilgi yönetim sistemi; verilerin saklanmakta olduğu
veri tabanı, veri girişi sağlayan ara yüzler, uygulamalar ve kullanıcıların kendilerinden
oluşmaktadır.
Üniversitelerde kullanılan bu bilgi yönetim sistemleri farklı isimlerde kullanılmasına
rağmen genel işleyiş itibariyle aynı görevi yerine getirmektedir. Bu sistemler üniversite
bünyesine dahil edilmeden önce yazılımcı ile kullanıcı arasındaki iletişimin dikkate
alınması ileride büyük sorunların önüne geçilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.
Üniversitelerin karmaşık yapıya sahip öğrenci işleri otomasyonunun etkin, verimli ve
ergonomik olarak kullanılması; iş ve işlemlerin tam zamanında yürütülmesinde yazılımcı
ile kullanıcı arasındaki iletişimin kalitesi, sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi,
karşılıklı güven ilişkisi içerisinde çalışmaya gönül vermiş bilgi işçilerinin bir araya
getirilmesiyle olur.
Bu çalışmada, Bartın Üniversitesinde kullanılan Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin
(UBYS) önemi, sistemin değişikliği halinde yönetilmesi ve yazılımın üniversite
bünyesinde yapılması veya satın alınmasının farkı gibi konulara değinilmiştir. Özellikle
yazılımcı ile kullanıcı arasındaki iletişim ve iletişimde zaman yönetimi üzerinde
durulmuştur.
2. Bilişim Sistemleri
Bilişim sistemleri, bir kurumda el ile yapılan günlük rutin işlerin bilişim teknolojileri ile
otomatik bir sistem haline getirilip uygulanması olarak tanımlanabilir (Tecim & Gökşen,
2009). Teknik bir tanıma göre ise bilişim sistemleri, bir kurumda karar alma ve kontrol
etmeyi desteklemek için bilgileri toplayan, işleyen, depolayan, dağıtan ve birbirini
tamamlayıcı bileşen olarak görev yapabilir (Laudon & Laudon, 2014). Bilişim sistemleri
yapısal açıdan üç gruba ayrılabilir. Bunlar kurum tarafından temsil edilen organizasyon
şemasına dayanan Biçimsel Bilişim Sistemi, mesleki veya kişisel gereksinimleri
karşılamak ve iş ile ilgili problemlerin çözümüne yardımcı olmak için tasarlanan Biçimsel
Olmayan Bilişim sistemi ve esas olarak iş uygulamasının ele alındığı bilgisayara bağlı olan
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Bilgisayar Tabanlı Bilişim sistemidir. Sistem analizi, çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılamak için
farklı bilgi sistemleri geliştirir. Bilgisayar tabanlı bilgi sistemi olarak toplu olarak bilinen
bir sistem sınıfı vardır ve yedi sınıfta kategorize edilir (Aytekin, 2018) (Şekil 1).

Şekil 1. Bilgisayar Tabanlı Bilişim Sistemleri (Aytekin, 2018:431)
Bir kurum stratejik düzeyde üst yönetim destek sistemlerine sahiptir. Yönetim seviyesinde
yönetim bilişim sistemleri ve karar destek sistemleri, bilgi düzeyinde ofis otomasyon
sistemleri ve operasyonel seviyede veri işleme sistemleri kullanılmaktadır. Her seviyede
sistemler, temel fonksiyonel alanların her birine hizmet etmek için uzmanlaşmıştır. Bu
nedenle, organizasyonlarda bulunan bu sistemler, satış/pazarlama, üretim, finans,
muhasebe ve insan kaynakları işlevlerinde çalışanlara veya yöneticilere yardımcı olmak
üzere tasarlanmıştır.
3. Üniversitelerde Bilgi Sistemi Kullanımı
Bilgi Yönetim Sistemleri üniversitelerin en önemli yapı taşlarından biri olduğu gibi,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarının da temelini oluşturmaktadır. Öğrenciler ilk
kayıtlanmadan başlayarak mezun oluncaya kadar ve mezun olduktan sonra bile bu sistemin
özelliklerine ihtiyaç duyar.
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tüm akademik birimlerde yürütülen eğitim öğretim,
öğrenci iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. Bu görevin büyük bir
kısmını üniversite bilgi yönetim sistemi oluşturmaktadır. Bu kapsamda sistemde öğrenciye
ait mevcut bilgilerin korunması, notların güvenliği, bağıl değerlendirme not sisteminin
doğru çalışması, ders programı ve katalog seçimi, harçların doğru hesaplanması ve banka
verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi çok önemlidir. Ayrıca, raporların
birbiriyle uyumlu olması ve doğru çalışması, YÖKSİS’e aktarılan verilerin sağlıklı olması,
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mevzuatla otomasyonun uyumlu olması, Mezun Bilgi Sisteminin oluşturulması ve
mezunların takibi öğrenci otomasyon sisteminin temelini oluşturmaktadır.
Otomasyondan alınan raporların birbiriyle uyumlu olmaması, sağlıklı bilgi elde
edilememesine ve insan gücüne dayalı çalışmaya neden olmakta; dolayısıyla iş yükünü
arttırarak zaman kaybına sebep olmaktadır. Bu nedenle üniversitelerde bilgi yönetim
sistemlerini kullanmak iş yükünü azaltmaya ve zaman kaybını önlemeyi sağlamaktadır.
4. Bartın Üniversitesinde Kullanılan Bilgi Sistemi
Bartın Üniversitesi 19 modülden oluşan, Kalkınma Bakanlığının desteklediği ve İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi ortaklığında yazılmış bir sistem olan
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini (UBYS) kullanmaktadır. UBYS içinde birçok bilgi
sistemi barındırması; sistemlerin birbiri ile entegrasyonu sayesinde aynı verinin farklı
sistemlere hatalı ve eksik girilmesinin önüne geçmektedir. Örneğin; personel bilgi
sistemine girilen öğretim elemanı bilgisinin ayrıca öğrenci otomasyon sistemine
girilmesinin önüne geçilmektedir.
Bartın Üniversitesi öğrenci işleri otomasyonunda tutulan öğrenci bilgilerinin
Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) anlık olarak aktarımı yapılmaktadır. Bu sayede
hangi öğrencinin hangi üniversitede ve hangi bölümde olduğu, devletçe karşılanacak katkı
paylarının hesaplanmasında kullanılan maliye raporları, öğrencilerin disiplin bilgileri,
yatay geçiş durumu vb. bilgiler tek bir havuzda toplanmakta şeffaf bir şekilde öğrencilerin
özlük bilgileri diğer kurumların (E-Devlet, MSB, MEB vb.) yararlanmasını sağlamaktadır.
Kurum dışı sistemler olarak tanımlanan YÖKSİS, MERNİS vb. sistemler sunmuş oldukları
web servisler aracılığı ile veri alışverişini maksimum düzeyde tutmaktadır.
Bilgi Yönetim Sistemlerinin faydalarından çok fazla şekilde bahsedilebilir. Ancak herhangi
bir kurum bilgi yönetim sistemini kuruma dahil etmeden önce kullanıcı ihtiyaçlarının ön
planda tutularak sisteme dahil edilmesi ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçları öngörmeye
yardımcı olabilir.
5. Bilgi Sisteminin Kurumda Değişikliği Halinde Yönetilmesi
Sistemin değiştirilmesi halinde, geçilecek sistemin veri yapılarının karşılaştırılması, geçiş
süreçleri ile ilgili bir yol haritasının çıkarılması, değiştirilen sistemin son kullanıcı
eğitimlerinin tamamlanmış olması gerekir. Verilerin aktarılmasından sonra aktarılan
verilerin doğruluğu ve tutarlılığı kontrol edilmeden aktif edilmemelidir. Sistem
aktarıldıktan sonra eski sisteme herhangi bir veri girilmemelidir. Ancak ilerleyen
zamanlarda karşılaşılabilecek sorunların çözümü açısından eski sistem en az bir yıl
kullanıcıların veri girmesini engelleyerek sadece görüntülenebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
6. Yazılımın Kurum Tarafından Yazılması veya Satın Alınması
Kurumlar iş yükünü azaltmak ve iş süreçlerini hızlandırmak için yazılımlara ihtiyaç duyar.
Dolayısıyla bu yazılımları kurum bünyesinde yaparak ya da dış kaynak yazılımı satın
alarak gerçekleştirir. Yazılımın üniversite tarafından yazılması üniversite tarafından
avantajlı gibi gözükse de personel teminindeki güçlükler ve temin edilen personelin
değişimi sistemin aksamasına hatta çalışmamasına sebep olabilir.
Dış kaynak yazılımı; bir kurumun, düşük ücretli bir bölgesinde iş yapan dışarıdaki
işletmelerden özel yazılım geliştirmek veya var olan eski programların bakımı için
sözleşme yapılmasının sağlanmasıdır (Laudon & Laudon, 2014:192). Yazılım satın
alınması, ticari bir kuruluş ile çalışıldığından yaptırım gücünün daha fazla olmasını
sağlayacaktır. Bir işletme ne kadar çok üniversiteye hizmet sağlıyor ise uygulamaların
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diğer üniversitelerinde talepleri ile karşılaştırma imkânı sağlayacaktır. Ancak burada
firmanın faaliyetlerini durdurması üniversiteyi telafisi güç durumlara düşürmesine neden
olabilir. Aslında bu işin Yükseköğretim Kurulu çatısı altında birleştirmek (YÖKSİS
uygulamasının geliştirilmesi) daha sağlıklı bir hale gelebilir.
7. Yazılımcı ve Kullanıcı İletişimi
Bilgi sistemleri gelişimi, bilginin başarıya entegrasyonunu gerektiren yoğun bir süreçtir.
Yazılımcılar ile kullanıcılar arasındaki doğru iletişim, başarılı bir sistem gelişimi için
beklenti ve performans konusunda fikir birliği için temel bir bileşendir (Hansen, 1999).
Yazılımcı ile kullanıcı iletişiminin, kullanıcı katılımının ve sonuçlarının
şekillendirilmesinde önemli bir rolü vardır. Kullanıcı katılımının, başarılı proje sonuçları
için genel olarak istenen bir koşul olmasına rağmen, kullanıcı katılımının açık ve doğru
iletişimi sağlamak için uygun şekilde yönetilmemesi durumunda, ortaya çıkan sistemin
kullanıcıların ihtiyaçlarına uymayacağı veya reddedilebileceği ya da gereğinden az
kullanılabileceği ortaya çıkmıştır (Gallivan & Keil, 2003).
Yazılımcı ile kullanıcı arasında iletişim kurmanın ne kadar etkili olduğunu varsaymaktan
ziyade, yazılımcı ile kullanıcı iletişiminin nasıl olması gerektiği daha önemlidir.





Kullanıcı, yazılımcı ile iletişim kurmak için mesajların (İhtiyaçlar, öneriler,
şikayetler ve diğer geri bildirimler) farkına varır.
Kullanıcı mesajları bir veya daha fazla iletişim kanalıyla yazılımcıya iletir.
Yazılımcı, kullanıcıdan gelen mesajları alır ve yorumlar.
Yazılımcı, öncelikleri belirler ve mesajların yorumlanmasına dayanarak harekete
geçer (Gallivan & Keil, 2003).

Böylelikle yazılımcı ile kullanıcı iletişiminin açık ve doğru bir şekilde olması, yazılımcının
geliştirdiği sistemin kullanıcının ihtiyacını karşılamasını sağlar.
8. Yazılımcı ve Kullanıcı İletişiminde Zaman Yönetimi
Enformasyon, alıcının bir konudaki düşüncelerini değiştirerek davranışları üzerinde bir etki
yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca enformasyon alıcısını biçimlendiren, bakış açısında ya
da anlayışında fark yaratan bir terimdir (http://enformasyon.nedir.org/, 2018).
Enformasyon, bir iletişim sistemindeki belirsizliğin azaltılmasını sağlamaktadır (Tecim &
Gökşen, 2009).
Süreç herkesin anlayacağı ve anlama konusunda aynı dili kullanacağı enformasyon
sistemine doğru akıp gitmektedir. Bu doğrultudan hareketle Bartın Üniversitesi öğrenci
işleri otomasyon sistemi uygulamasında yazılımcı ve kullanıcı iletişiminin etkin ve verimli
olarak kullanılması gerekmektedir. Bu sayede; üniversitede herkesin anlayacağı, herkes
için tek bir enformasyon oluşmakta, iletişim/etkileşim güçlenmektedir. Bu kapsamda;
kullanıcıların yazılım ihtiyacı, kalitesi ve ergonomisi istenilen düzeyde, hedeflenen verimle
alınabilmekte, iş ve işlemlerin tam zamanında yapılması sağlanmaktadır.
Öğrenci otomasyonu sisteminin uygulamasında, değişiklikler ve eklentiler yapılmasında
zamanlama önemlidir. Değişiklikler ve eklentilerde kullanıcı, yazılımcı mağduriyetlerine
neden olmamak adına amaç ve hedeflerin belirlenmesine, yazılımcı ile kullanıcı iş
birliğine, öncelikleri belirlenmiş iyi bir plana, organizasyona ve yönetime ihtiyaç
duyulmaktadır.
9. Sonuç ve Öneriler
Yazılım bir kilit ise iletişim kullanıcı ile yazılımcının anahtarıdır. Yazılımcı yapılacak olan
otomasyon modüllerinin nasıl olması gerektiğinin ve kullanıcılara hangi yönde hizmet
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vermesi gerektiğinin bilgisini kullanıcıdan aldıktan sonra hazırlanan otomasyonun amaca
uygunluğu yönünden algoritmik testlerini yapmalıdır. Aynı şekilde kullanıcı hazırlanan
otomasyonun yaptığı hizmete uygun çalışıp çalışmadığının testlerini yaparak otomasyonun
başka yerlerinin olumsuz etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeli, gerektiğinde önlemler
alınması için yazılımcı ile iletişim halinde olmalıdır. Böylelikle öğrenci işleri ve diğer
hizmetler sağlıklı bir şekilde yürütülmüş olacaktır.
Yazılımcı, tasarladığı programı hayata geçirmeye başladığında kullanıcı ergonomik açıdan
değerlendirme yaparak programın iyileştirilmesi talebinde bulunabilir. Yazılımcı bu talep
ile daha önce düşünemediği yönleri fark edip geriye doğru bir besleme gerçekleştirilmesini
sağlar. Böylece kullanıcı talep ettiği yazılımın üzerinde bir kalitede yazılımı önünde
bulmuş olur. Kullanıcıda daha önce düşünemediği yönleri fark eder ve ileriye doğru bir
besleme gerçekleştirilmiş olur. İleri ve/veya geri doğru besleme, ancak kaliteli iletişim ve
etkileşimin olduğu ortamlarda yapılabilir.
Gerek yazılımcı açısından gerekse kullanıcı açısından var olan otomasyonun kullanıcı
huzuru, mutluluğu, refahı, kolaylığı, anlaşılabilirliği ve verimini maksimum düzeyde
tutacak seviyede olması gerektiği her fırsatta ön plana çıkmaktadır. Yazılım ara yüzleri
kullanıcıların otomasyonu daha önce kullandıkları izlenimi verecek düzeyde hissettirmesi
ve menüler arasındaki geçişlerin kolaylığı, üniversite web siteleri ile otomasyonun uyumu
ve birbirine geçiş kolaylığı kullanıcı mutluluğuna etki eder ve bu durum yazılımın
ergonomik seviyesini gösterir.
Sonuç olarak bilişim sistemleri yeni jenerasyon diyeceğimiz yazılımcılarda daha fazla
algoritmik düşünceye ve beyin fırtınasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla doğru kanallar
kullanılması ve yazılımcı ile kullanıcı arasındaki iletişimin sağlıklı olması kaliteli
yazılımın ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
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Özet
İşletmelerin bilgi teknolojileri altyapılarına yatırım yapmaları kaçınılmazdır. Yeni
sistemlerin takip edilmesi ve en güncel versiyonların kullanılması ise oldukça pahalıdır.
Donanım ve yazılım maliyetleri ise bir işletmenin önemli bir maliyet kalemini
oluşturmaktadır.
Sanallaştırma, mevcut bilgisayar donanımlarının sanal makine yazılımlarıyla daha verimli
kullanılmasına neden olan ek bilgisayar bağımlılıklarından kurtulmayı amaçlayarak
maliyet ve enerji tasarrufları sağlayan yazılım çözümüdür.
Bu çalışmada örnek bir işletme üzerinde yapılan sanallaştırma çalışması hakkında bilgiler
verilmiştir. Sonuç olarak, sanallaştırma teknolojilerinin kullanılması ile organizasyon için
katlanılan maliyetlerin önemli ölçüde azaldığı, verimliliğin arttığı ve yönetilebilirliğin
kolaylaştığı görülmüştür. Sanallaştırma teknolojileri ile akıllı yatırımlar yaparak daha
düşük maliyetle kaynakların daha da verimli kullanıldığı anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanallaştırma, Bilişim, Maliyet, Teknoloji
Abstract
It is inevitable for enterprises to invest in information technology infrastructures. It is quite
expensive to follow new systems and use the most up-to-date versions. Hardware and
software costs constitute an important cost item of an enterprise. Virtualization is a
software solution that provides cost and energy savings by eliminating the need for
additional computer dependencies that make existing computer hardware more efficient
with virtual machine software.
In this study, information is given about the virtualization study on a sample enterprise. As
a result, it has been observed that the costs incurred for the organization have decreased
considerably, efficiency has increased and manageability has been facilitated through the
use of virtualization technologies. It has been understood that by making smart investments
with virtualization technologies, resources are used more efficiently at lower cost.
Keywords: Virtualization, Information, Cost, Technology
1. Giriş
Organizasyonların günümüzde her geçen gün artan bir oranda bilişim teknolojilerini
kullanım nedenlerinin temelinde verimlilikte artış sağlama amacı yatmaktadır. Günümüz
rekabet koşullarında işletmelerin sahip olması gereken hız, düşük maliyet, kalite ve
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esneklik gibi beceriler bilgi teknolojileri sayesinde edinilebilmektedir. Söz konusu bu ve
benzeri beceriler elde etmek için de bilgi teknolojilerine olan yatırımlar her geçen yıl
artmaktadır (Aytekin, 2018). Bilgi teknolojilerinin işletmelere sağladığı faydalar göz önüne
alınarak yapılan yatırımların maliyeti teknolojinin gelişmesi ile düşüş göstermesine
rağmen, sistemlerin yaygınlaşarak organizasyon içerisinde giderek karmaşıklaşması
yönetim ve bakımda zorluklarla karşılaşılmasına neden olarak genel anlamda bilgi
teknolojilerinin maliyetlerinde artışa neden olabilmektedir. Bu bağlamda bilgi
teknolojilerine yapılan harcamalar organizasyonlar için önemli derecede maliyet unsuru
haline gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin sağlamış olduğu avantajlar göz önünde
bulundurularak rekabette üstünlük sağlamak isteyen organizasyonların bilgi teknolojilerine
yatırım yapmaktan vazgeçme durumu söz konusu olmamasına karşın yapılan yatırımlardan
istenen düzeyde fayda elde edilip edilemediği araştırılmaya ve sorgulanmaya başlamıştır
(Seyrek, 2011: 702).
Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşme, organizasyonların rekabet üstünlüğü olarak
ellerinde bulunan becerilerini mevcut durumdan daha üst seviyelere çıkarması konusunda
zorlayıcı olmaktadır (Aytekin ve Yücel, 2017). Organizasyonların temel yeteneği olarak da
ifade edilen rakiplerden üstün yönleri sürdürülebilirliği sağlamakta önemli bir etken
olabileceğinden oldukça önemlidir. Bu nedenler hemen her organizasyon piyasada
tutunabilir olmak ve maliyetleri minimuma indirmek için gelişen yapıları takip etmektedir.
Son zamanlarda işletmelerin verimliliği artırma ve maliyetleri minimuma indirme
konusunda yardımcı olabilecek bir konuda sanallaştırma teknolojisi olmaktadır (Özdemir
vd., 2015: 47).
Sanallaştırma teknolojisi bilgi teknolojisinde eskiye dayanmaktadır. İlk çıktığı 1960’larda
kullanım amacı kısıtlı olmasına rağmen günümüzde verimliliği artırmak amacıyla hemen
her organizasyonda oldukça önemli olmuştur. Sanallaştırma teknolojisini kullanım amacı
başlangıçta atıl olan kaynakları geri kazanarak aynı anda birden fazla işletim sisteminin
aynı fiziksel sistemde çalışmasını sağlamak iken, günümüzde neredeyse her katmanda ayrı
olacak şekilde kullanım olanağı sağlayan sanallaştırma teknolojisi kullanılmaktadır. Bu
bağlamda her bir katmanda sanallaştırma teknolojisinin farklı çözüm olanakları sağladığı
görülmektedir (URL-1).
2. Sanallaştırma
Sanallaştırma kavramı ilk olarak 1960 yılında IBM tarafından birden fazla sistemde
çalışma imkanı veren sistem için kullanılmıştır. Sanallaştırma teknolojisi yöneticilere daha
fazla esneklik imkanı sunarak etkinliği artırmıştır. Sanallaştırma kavramının genel bir
tanımı olmamakla birlikte organizasyonun fiziksel kaynakları, ihtiyaçlar doğrultusunda
gerekli görülen durum kadar mantıksal bölümlere ayırma, sunucu sayısında ve
verimliliğinde iyileştirme sürecidir. Başka bir ifadeyle sanallaştırma tek bir makine
içerisinde birden fazla işletim sisteminin aynı anda çalışmasına olanak sağlayan bir
sistemdir. Sanallaştırma teknolojisinin çalışma mantığı incelendiğinde tek bir donanımda
kurulu temel yazılımın, bilgisayar içerisinde sanal bir makine oluşturulması sonrası diğer
misafir yazılımların çalıştırılabilmesine olanak sağlaması temeline dayanmaktadır.
Sanallaştırma teknolojisi, organizasyon verimliliğini ve esnekliğini sağlamanın yanı sıra
diğer maliyetlerinde azaltılabilmesini sağlamaktadır (Özdemir vd., 2015: 47).
Sanallaştırma, mevcut olan fiziksel donanımları sanal makineler sayesinde daha verimli
kullanılmasını sağlar. Çeşitli donanım ve yazılımlara bağımlılığı ortadan kaldırmaya
yardımcı olur. Ürün ve servis geliştirme gibi birçok maliyette büyük tasarruf sağlanmasına
yardımcı olan bir yazılımdır. Sanallaştırma sanal makinelerde kullanılan bir yazılım
çözümü olarak ilk defa Popek ve Goldberg tarafından tanımlanmıştır. Popek ve Goldberg
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sanal makineyi, gerçek bir makinenin soyutlanmış ve etkili bir kopyası olarak
tanımlamıştır. İşlevlerine göre sanal makineler 2 grupta incelenmektedir (Alparslan, 2014:
2; Rodriguez-Haro, et al., 2012: 267).

Sistem Sanal Makineleri: Bu tür sanal makinelerde fiziksel kaynaklar paylaşımlı
bir şekilde kullanılır. Tüm sanal makineler kendi işletim sistemine sahip durumdalardır.
Sanal makinelerde bir arayüz yardımıyla donanımsal paylaşımlar ayarlanmaktadır. Bu tür
sanal makineler donanım seviyesinde çalıştırılabilmekle beraber mevcut bir işletim
sisteminin üzerinde işletim sisteminin kaynakları üzerinden de çalıştırılabilir.

Proses Sanal Makineleri: Bu tip makinelerde tek bir sürecin işletilmesine olanak
sağlanır. Herhangi bir işletim sistemi üstünde modül olarak çalışabilmektedir. Bu
makinenin kullanılmasındaki asıl amaç bağımsız bir ortam oluşturarak üzerinde
çalıştırılacak programların donanım ve işletim sistemi sınırlarına göre yeni bir tasarım
oluşturulmasının önüne geçilmesidir. Bu tür makinelere Java ve .Net platformlarında sıkça
karşılaşılmaktadır. Sanallaştırma da yazılım üzerinde yüklü olan donanımı sanal
makinelerin sanal olan kaynakları olarak organize edilir ve paylaştırılır. Tüm bu
sanallaştırma yazılımları bu paylaşımı ne kadar etkin, sorunsuz yapabilirse o kadar etkili ve
başarılı sayılırlar.
IBM tarafından 2002 yılında yapılmış olan bir araştırma sonucunda dünyada pek çok
organizasyonun sunucularının yıl içerinde çoğu zaman atıl olarak yanı boş kaldığı,
masaüstü bilgisayar kullanıcılarının ise mevcut olan sistem kapasitelerinin %5’ten daha
azını kullandıkları ortaya konulmuştur (Buyukgoze, 2016: 309). Özellikle veri merkezleri
ele alındığında sunucuların satın alma bedellerine ilave olarak enerji, bakım, onarım ve
iklimlendirme tutarları eklendiğinde maliyetler oldukça artmakta ayrıca donanımların
düşük kapasitede kullanılması ile verimlilikte önem kayıplar yaşanmaktadır (Açıkgöz vd.,
2012: 305). Sanallaştırma teknolojisi ile enerji daha verimli kullanılabilecek, işgücü
ihtiyacı azaltılabilecek ve kolay yönetilebilecek olması sayesinde bu teknolojinin kullanım
oranı artmaktadır.

Sanallaştırmadan Önce

Sanallaştırmadan Sonra

Şekil 2: Sanallaştırma Öncesi ve Sonrası
Şekil 1’de fiziksel sistemlerin sanallaştırmadan önce ve sonra işleyiş durumu yer
almaktadır (URL-2). Sanallaştırma teknolojisinden önce mevcut donanımların kullanıldığı
bir işletim sistemi bulunmakta ve tüm uygulamalar bu işletim sistemi içerisinde
çalıştırılmaktadır. Sanallaştırma teknolojisinden sonra ise donanım üzerinde birden fazla
işletim sistemini aynı anda çalıştırabilmeye olanak sağlayan sanal makine monitörü
katmanı yer almaktadır. Donanım platformuna doğrudan erişime sahip bu katman
bilgisayarın içerisinde, donanım ve işletim sistemine sahip sanal bilgisayarlar
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oluşturmaktadır (Mergen, et al., 2006). Oluşturulan bu sanal bilgisayarların her birinde
farklı uygulamalar yüklenebilmekte ve tamamen birbirlerinden bağımsız olarak
çalıştırılabilmektedir (Soltesz, et al., 2007: 275).
3. Sanallaştırma Türleri
Sanallaştırma türleri artık hemen her bilgi teknolojileri birimlerinde gerek iş yükünü
hafifletmek gerekse maliyetleri minimuma indirebilmek için kullanılmaktadır.
Organizasyonlar ihtiyaçlarına göre farklı türlerde sanallaştırma yapabilmektedir.
Sanallaştırma teknolojisi 6 farklı türde kullanılabilmektedir.
3.1. Donanım (Sunucu) Sanallaştırma
Sanallaştırmanın en çok kullanılan türüdür. Çok sayıdaki sunucunun fiziksel tek bir
sunucuda çalışabilecek hale getirilmesine yönelik sanallaştırmadır. (Buyukgoze, 2016:
309). Sunucuların atıl kapasitelerinin kullanılması ile verimliliği artırmaya yönelik birden
fazla sunucunun tek bir sunucuda toplanması ve performansın artırılmasını sağlamak
amacıyla kullanılmaktadır. Sunucu sanallaştırma ile kullanım oranı ve paylaşım artmakta,
sunucuların alan olarak yayılması önlenmekte, daha az fiziksel sunucu çalışacağından
enerji tasarrufu ve bakım masrafları azalarak donanım ihtiyacı da en aza inmektedir.
Ayrıca sunucu sanallaştırması ile farklı yazılımların sadece kendi sanal ortamlarında
çalışması sağlanarak sistem güvenliğinin artırılması da sağlanabilmektedir (URL-3).
Sunucu sanallaştırma sunucu kapasitesinin yüksek verimle kullanılmasını sağlamakta ve
ihtiyaç halinde hızlı bir biçimde yeni sunucu oluşturabilmeye olanak sağlamaktadır.
Herhangi bir problem ile karşılaşılması durumunda sunucular hızlı bir şekilde yeniden
çalışabilir duruma getirilebilmektedir. Sunucu yönetiminde merkezileşme sayesinde tek bir
merkezden sunucu takibi ve raporlama gerçekleşebilmektedir (URL-4).
3.2. Masaüstü Sanallaştırma
Bilgisayarların sanallaştırılmasını sağlayarak kullanıcıların uzaktan erişimine olanak sağlar
(Buyukgoze, 2016: 309). Başka bir ifadeyle bilgisayarların sanallaştırılarak veri merkezine
taşınması sonrasında kullanıcının internet veya bir ağ üzerinden erişim sağlamasına olanak
veren sanallaştırma türüdür (URL-5).
3.3. Bellek Sanallaştırma
Bellek sanallaştırma, sanal makine başına belleğin soyutlaştırılmasını, izlenmesini ve
izolasyonunu sağlamaktadır. Belleğin sanallaştırılması, kurulu olan tüm sanal cihazlar için
ortak bir havuz oluşturmakta ve gerekli olması durumunda belleklerin birbirleri ile
paylaşıma gidebilmesine olanak sağlamaktadır. Yani belleğin ister sanal ister fiziksel
ortamda kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır (URL-6).
3.4. Depolama Sistemleri Sanallaştırma
Depolama sanallaştırması, fiziksel depolamanın mantıksal depolamalar şeklinde
bölümlenmesini ve birbirleri arasında soyutlanmasını ifade etmektedir. Verilerin sanal
depolama sistemleri ile yönetilebilmesine olanak sağlayan sanallaştırma türüdür (URL-2).
Bu sanallaştırma türü ile fiziksel depolama alanları mantıksal olarak farklı şekilde
görülmektedir. Genel olarak, pek çok fiziksel depolama ünitesinin havuz oluşturularak tek
bir depolama ünitesi şeklinde birleştirilmesidir. Diğer bir kullanım şekli ise farklı ağda
bulunan fiziksel depolama alanlarının tek depolama alanı şeklinde kullanılmasına olanak
sağlamaya yönelik mantıksal olarak birleştirilmesidir (URL-3).
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3.5. Ağ Sanallaştırma
Sistemler arasında köprü oluşturarak sanal ağlar oluşturulmasına olanak sağlayan ve
fiziksel bir ağa bağlı gibi haberleşmeye imkan veren sanallaştırma türüdür. Başka bir
ifadeyle ağ bileşenlerinin sanallaştırılmasıyla fiziksel ağ ile bağlantı kurulmuş gibi çalışma
sağlayan sanallaştırma türüdür. Daha az donanım ile daha fazla sanal ağ kurarak çalışmaya
olanak sağlar (Chowdhury, Boutaba, 2010: 863). Ağ sanallaştırması, servis sağlayıcılarının
dinamik olarak birbirinden ayrı olacak şekilde yalıtılmış sanal ağlar oluşturulabilmesine
imkan veren ağ ortamıdır. Sanal ağlar sayesinde ağ kaynakları kullanıcılar için etkili bir
şekilde paylaştırılabilmekte ve verimliliği artırıcı şekilde yönetilebilirler (URL-3). Ağ
sanallaştırma sayesinde ağ güvenliği ve ağlar arasında izolasyon, ağ cihazlarını sanal
olarak çoğaltma, ağ kaynaklarını daha iyi seviyede kullanılmasını sağlama, fiziksel
portlarda azalma gibi çeşitli avantajlar sağlayabilmektedir. Günümüzde tamamen sanal
olan switch ve ağ güvenliği araçlarının kullanımlarının artış gösterdiği görülmektedir
(URL-1).
3.6. Uygulama Sanallaştırma
Bilgisayar veya kullanıcı sayısının artışına bağlı olarak uygulama dağıtımı yapılması ve
bilgisayarların kontrol altında tutulması güçleşmektedir (Aytekin ve Tüminçin, 2018). Bu
tür güçlüklerin üstesinden gelebilmek için uygulama sanallaştırılması yapılmaktadır.
Uygulamaların kullanıcı bilgisayarlarına yüklenmesine gerek kalmadan güvenli bir şekilde
hizmet olarak dağıtımı olanaklı olabilmektedir. Uygulama sanallaştırması ile uygulamanın
dağıtımında insan gücü avantajı ve önemli bir maliyet avantajı sağlanabilmektedir. Bu
sanallaştırma ile mobil veya masaüstü kullanıcılarına tek bir merkezden uygulama
dağıtılabilmektedir. Programların veya uygulamaların, istemciler üzerine gerçek manada
kurulmadan çalıştırılabilmesini sağlamaktadır. Uygulama sanallaştırmanın temelinde
geleneksel masaüstü uygulamalarını bezdiren pek çok yapılandırma problemlerini ortadan
kaldırma fikri yatmaktadır (URL-4).
4. Sanallaştırmanın Organizasyonlara Sağladığı Yararlar
Günümüzde özellikle orta ve büyük ölçekli şirketlerin pek çoğu yeni teknolojileri yakından
takip etmektedir. Yeni teknolojileri takip etmelerindeki asıl amaç finansal kaynakları
verimli kullanarak yapılan işlemleri mevcut durumdan daha kolay ve hızlı yapmaktır
(Aytekin, 2017). Bu sayede daha az işlem maliyeti ve daha az personel ile daha fazla iş
gerçekleştirilmektedir. Teknolojiye yapılan fazla yatırım ile organizasyonlarda fiziksel
cihazların artması giderek karmaşıklığa ve bakım onarım ile enerji gibi giderlerinde
artmasına neden olmaktadır (Yücel vd, 2018). Teknolojiye yapılan yatırımların bu ve
benzeri olumsuz durumlarından kurtulmaya yönelik sanallaştırma teknolojisi devreye
girmekte ve organizasyonlara cazip gelmektedir (URL-7).
Son yıllarda bilişim teknolojilerinde yaygın olarak kullanılmakta olan sanallaştırma
teknolojisi fiziksel sistemlere kıyasla yönetilebilmeyi daha kolay kılan mantıksal sistemleri
ve özellikle maliyetleri düşürmeyi sağlamasıyla organizasyonlara başlıca faydalar
sağlamaktadır (URL-2). Sanallaştırma teknolojisi sayesinde kapasite kullanım oranı düşük
olan pek çok fiziksel sunucuların kullanım oranının artmasına bağlı olarak verimlilik
artırılabilmekte ve enerji tüketimi ile insan kaynağı gibi giderler konusunda tasarruf
edebilmektedir (Jin, et al., 2012: 133). Sanallaştırma teknolojisinin birden fazla fiziksel
donanımı bulunan hemen her organizasyona yararı bulunmaktadır. Sanallaştırmanın
organizasyonlara sağlamış olduğu temel yararlar şunlardır (URL-2; URL-3; URL-5; URL7; URL-8; URL-9; Alparslan, 2016: 3; Ersever vd., 2017: 24).
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 Fiziksel kısıtlamalar ortadan kalkmaktadır.
 Ek donanım takviyesine ihtiyacın azalması ile alt yapı maliyetleri azalmaktadır.
 Yönetimsel yük minimuma inmekte, tüm sunucuların daha hızlı kontrolü ve
raporlanabilme olanağı sağlanmaktadır.
 Aynı makine üzerinde ihtiyaca göre birden fazla işletim sistemi
çalıştırılabilmektedir.
 Yeni sunucu ihtiyacı durumunda hızlı bir şekilde sunucu oluşturulabilmektedir.
 Sunucu kapasitesinin kullanım oranını artmasına bağlı olarak verimlilik
artmaktadır.
 Kurulum ve bakım maliyetleri azalmaktadır.
 Herhangi bir problem ile karşılaşılması durumunda sanal sunucular daha hızlı
şekilde çalışabilir duruma getirilebilmektedir.
 Kurulu olan herhangi bir uygulamanın kolaylıkla başka bir sunucuya aktırılması
olanağıyla süreklilik, geri dönüşüm ve esneklik sağlanmaktadır.
 Özel uygulamalara ihtiyacı olan personellere sanal sunucularda çalışabilme olanağı
sağlanmaktadır.
 Gereksiz yatırımları engelleyerek yapılan yatırımların tam anlamıyla kullanılması
sağlanmaktadır.
 İklimlendirme maliyetleri azaltılarak daha çevreci veri merkezi oluşturulabilmesi
sağlanmaktadır.
5. Sonuç
Teknolojinin hızlı gelişme gösterdiği günümüzde işletmelerin rekabet avantajı elde etme
isteği gelişen yeni teknolojileri yakından takip etmeye zorlamaktadır. Yeni teknolojileri
kullanarak mevcut durumdan daha iyi hizmet ve ürün sunmak için sürekli olarak bilgi
teknolojilerine yapılan yatırımlar organizasyonlar için önemli bir maliyet artışına neden
olmaktadır. Organizasyonların hem bilgi teknolojilerine yaptıkları yatırımları azaltmasını
hem de yönetiminin kolaylığını sağlamak için yeni arayışlara girmiştir. Organizasyonların
bilgi teknolojilerine ayırmış oldukları bütçeleri azaltma noktasında geliştirilen
sanallaştırma teknolojisi farklı kullanım türleri ile gerek donanımsal ihtiyacı azaltma
gerekse bakım onarım ve enerji giderlerinde tasarruf sağlaması ile pek çok yarar
sağlamaktadır.
Sanallaştırma teknolojisinin organizasyonlarda kullanımı için ihtiyaçlar iyi analiz
edilmelidir. Özellikle büyük organizasyonlarda sanallaştırma için kapasite planlaması
zorlaşmaktadır. Her bir iş yükü için en uygun yapılandırma parametreleri ve miktarları
doğru bir şekilde ayarlamak için ek kılavuzlar ve uzmanlık gerekmektedir (RodriguezHaro, et al., 2012: 271).
Sanallaştırmanın organizasyon için ihtiyaca göre farklı türlerde kullanılabilmesi, işletim
sistemi çeşitliliği sunması, üretkenliği ve performansı artırması, güvenilirliğin yanı sıra
kullanılabilirliğinin basit olması sayesinde gittikçe cazip hale gelmektedir (Mergen, et al.,
2006).
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Referential Approach to the Problem of Meaning in the Philosophy of Language
Öğr. Gör. Dr. Ufuk Özen BAYKENT285

Abstract
Meaning, reference, definite descriptions, the relation of language and thought and speech
acts are examples of the main problems in the philosophy of language. Among the many
problems of the philosophy of language, meaning can be considered as a prominent one.
What the smallest meaningful linguistic unit in language is and how the words and
sentences are provided with meaning have arisen to be popular discussion topics. The
philosophy of language was accepted as a field in philosophy since the beginning of the
twentieth century and the present study deals with the problem of meaning in terms of the
referential approach. In this study, the distinction between sense and reference put forward
by Frege in order to investigate the problem of meaning is explored in depth.
Keywords: meaning, language, reference, sense, Frege, Russell
Introduction
The philosophy of language is a branch of philosophy just like the others such as ethics,
ontology or metaphysics. The main problems in the philosophy of language are sense,
reference, definite descriptions, relationship between thought and language or speech acts.
When these problems are taken into account, it is possible to argue that the problem of
meaning is a prominent one when compared to the others in the philosophy of language.
Aysever claims that the problem of meaning is basic within the content of the philosophy
of language specified after the linguistic turn in the beginning of 20th century. He points
that the problem of meaning is a multi-dimensional one. The meaning is always the
meaning of something. The problem arises here when we question the meaning of what. It
might be the meaning of things or the meaning of linguistic units or the meaning of a state
of fact (Aysever, 1996).
The first debate about meaning rises about the smallest meaningful unit in language. Some
of the philosophers who questioned what meaning is, argued that the smallest meaningful
unit in language is word and these philosophers are known as supporters of word atomism
among whom John Locke is a leading figure. Others support sentence atomism which
claims that sentence is the smallest meaningful unit in language. Bertrand Russell and
Ludwig Wittgenstein are the philosophers who concentrate on propositions in order to
explain the concept of meaning.
The second debate about meaning is more about the nature of the concept and is
approached by philosophers in four different ways. The first approach has been originated
by John Locke who explains meaning with reference to ideas in the mind of the language
user. The second one was proposed and supported by Gottlob Frege, Bertrand Russell,
Ludwig Wittgenstein (early period) and Vienna Circle. They explore the concept of
meaning by distinguishing between sense and reference. The third is a behavioural
explanation supported by Bloomfield and Quine. Aysever asserts that the behaviouristic
approach to meaning investigates not only declarative sentences but also imperative or
285

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

477

exclamatory ones. He argues that although their explanation is not satisfying, they have a
holistic approach towards language (Aysever, 2003). The forth approach is a pragmatic one
put forward by Austin, Searle and Grice which concentrates on the use of language in real
life situations. Çelebi frames the pragmatic field of the philosophy of language in terms of
an attempt to determine the logical rules that regulate the relationship among the acts,
behaviour and events that take place in interpersonal speech environment (Çelebi, 2014).
The present study explores the referential approach of meaning originated by Frege and
Russell. The referential approach to meaning is important because the discussions by Frege
and Russell dates the linguistic turn in the history of philosophy and the official beginning
of a field in philosophy. Until the time of Frege, the philosophers made points about
language when they were discussing epistemology, ontology or metaphysics. However,
Frege’s main concern was language itself. The beginning of 20th century was a turn for
philosophers to the problem of language which was considered to be a solution to all
philosophical problems. I was when the answers for all philosophical questions were
reduced to the analysis of language. The paper will reveal the importance of the linguistic
turn in the history of philosophy while describing the referential approach to meaning.
Frege, Sense and Reference
It was Frege that initially explained the problem of meaning in language by a referential
solution and his view was also supported by Russell, Wittgenstein (early) and the
philosophers in Vienna circle. The theory proposed by these philosophers focuses on the
description of factual statements. The smallest meaningful unit is claimed to be a
proposition, the meaning of which can be found by describing the state of affair
represented by the use of that proposition. The state of affair represented by a proposition
is its referent. Here, Frege makes the first distinction between sense and reference. The
referent of a linguistic expression is the object it pictures. The sense of a linguistic
expression is the mode of presentation of that object.
Frege’s interest in the analysis of language arises from his assertion that the basis of
arithmetic is logic on which all natural languages are grounded. He first questions the
concept of identity and explores the case of two things being identical. If we say “The
evening star is the morning star”, we assert a relation of identicalness. What things are
identical when such a linguistic expression is used is Frege’s problem. A linguistic sign is
used to denote to a particular object. The first answer Frege finds is that the signs are
identical and so the relationship of equality is between the signs that we use to talk about
those objects. However, later Frege revises his answer by saying that the proposition “The
evening star is the morning star” is not an argument about language but points an argument
about astronomy. The names are randomly given to the objects, thus, the names in this
proposition can change but the actual planet denoted by the name is independent from our
linguistic choices. Frege’s later view about identity is that it is relation between the object
and the self. In order to explain his answer with reference to Informativeness he makes his
prominent distinction of sense and reference which is a reflection of Kant’s distinction
between phenomena and noumena. Kant’s argument that the objects have two faces. One
that they present to us (phenomena), the other that they do not (noumena). Frege’s idea that
the objects have modes of representation recalls Kant’s distinction of phenomena and
noumena.
The most important contribution of Frege to the philosophy of language is his distinction
between the sense (Sinn) and the reference (Bedeutung) of a linguistic expression. In the
beginning of his article entitled “On Sense and Reference” (Uber Sinn und Bedeutung) he
questions the concept of identity in terms of language. He argues that identity is either
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about a relation between objects or a relation between the signs of these objects. Frege
proposes that if identicalness is between objects, then signs are always supposed to be
denoting to things, which is not possible. Frege claims that identicalness must be between
the signs of things, because, for instance, the arguments that a=a and a=b have different
epistemic values. (Frege, 1989). The well-known example Frege provides is the linguistic
expressions of “the morning star” and “the evening star”. Although these expressions have
different senses, they have a single referent. These two linguistic units denotes to the same
object which is Venus. “Evening star presents itself as the first shining heavenly body just
after the sunset. Morning star presents itself as the last shining heavenly body just before
the sunrise. They are the different senses, modes of presentation of the same object, which
explains the Informativeness of the propositions constituted by them. The modes of
presentation direct us when naming the objects.” (Özen Baykent, 2016, 71).
Frege adds a third element to his distinction which is conception, a subjective idea on the
mind of the speaker inspired by his experience with the linguistic expression. The subject’s
mental experience of conception is evidently changeable among the different subjects.
Another example Frege gives to clarify his distinction is the fact that both “24” and “4x4”
have identical referent which is the same number. However, it is not possible to argue that
they have the same sense. Ural describes the subjective conception as a mental
representation which appears as a result of the memories of my habits both is thinking and
in acting (Ural, 2006).
In his “On Sense and Reference” Frege points that the reference of a proper noun is the
object denoted to by the use of that noun. The idea that we acquire when we hear or use
that noun is completely subjective. In between these two there is something which is not
subjective like an idea or is not itself the object. That he calls is sense. This ternary
distinction is exemplified by his analogy of a telescope (Frege, 1989, 9). Let us picture
someone observing the Moon through a telescope. “The Moon” is both a proper noun and
it denoted to an object which we call Moon. The image that that the man observes has on
his retina is a subjective representation or conception. What Frege calls sense is the image
reflected on the lenses of the telescope, regardless of anyone observing the Moon. It is true
to conclude that Frege’s sense and reference are objective while representation/conception
is subjective.
Until now, we have explored the concept of meaning of nouns/words as discussed by
Frege. A simple proposition is composed of a subject and a predicate. Subjects are terms in
a proposition and they refer to an object. The predicate is the rest of the proposition when
the subject is eliminated. The predicates can be attributed to many objects. Therefore, the
subject can be replaced by many alternatives in a proposition which enables us to use
limited words to make unlimited number of propositions. No matter if it is a subject or a
predicate, a term in a proposition always has a referent. The referent of the subject is an
object, while the referent of the predicate is a concept. When Frege solves the problem of
the meaning of subjects and predicates, he focuses on the meaning of propositions, which
he believes to be conveying thoughts of a language user. By using propositions we put
forward argument, which a term on its own cannot.
The meaning of a proposition is the mental content conveyed by the utterance of that
proposition. Frege explains the concept of reference in terms of propositions by pointing to
the concept of truth value. “By the truth value of a sentence I understand the circumstance
that it is true or false. There are no further truth values. For brevity I call the one the true,
the other the false. Every declarative sentence concerned with the referents of its words is
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therefore to be regarded as a proper name, and its referent, if it exists, is either the true or
the false.” (Frege, 1989).
The two propositions: “The evening star is the evening star” and “The evening star is the
morning star” have different thought contents therefore have different senses. Both
sentences have identical referents and both are true. The referent of these propositions, in
other words their truth value is true. The referent of all true propositions are “true”, the
referent of all false propositions are “false” (Gözkan, 2009). Due to the fact that the
propositions are used to put forward arguments, they are given a truth-value. For instance,
“the earth is round” proposes an argument. The subject’s referent is a planet while the
predicate’s referent is the concept of roundness. The proposition as a whole refers to a truth
value which is either “true” or “false”. The truth value or referent of “the earth is round” is
“true”.
Frege argues that an analysis of all declarative sentences will reveal that all of them
express “thought”. Thinking is not a subjective activity. Contrarily, thinking is an objective
content according to the thinker. The meaning of a proposition is thought. The referent of a
proposition is its truth value. Scientific research is the exploration of true thinking. We can
talk of a true thought however the verification of a thought is out of question. According to
Frege, verification is only possible for propositions that have values of either true or false.
In order to talk about the truth of a proposition, it is necessary that the proposition is
understood, the thought conveyed through that proposition is comprehended, and that there
exist a mental representation about the things that the parts of this proposition refer to. The
truth Frege expresses is not a relation between the object and the linguistic expression. In
order to verify the truth of a linguistic expression, it is necessary to consider the senses and
referents of the terms of which the proposition is composed, and the thought and mental
conception conveyed by the use of that proposition (Ural, 2006).
According to Frege the relationship between language and the world is an indirect one. We
can speak about the objects and refer to the objects in this world via senses. The reference
to the objects by the subjects is by means of senses. The function of senses is to enable the
objects’ being represented in our minds. Here, it is important to note that the mental
representation of objects according to Frege is different from Locke’s ideas. According to
Locke, the words are independent of the ideas they represent. The words are just devices to
have mental representations and the meanings of words which are mental ideas are
subjective. However, we have clearly pointed that Frege proposes an objective view of
sense.
Russell and Definite Descriptions
Russell’s view of language, which he proposed in theory of logical atomism was shaped in
relation with logic and epistemology. The comprehension of a proposition requires the
direct acquaintance with the parts of that proposition. The only way to have knowledge of
things is to acquaint directly with them. İnan claims that if one can know something
without any reference to language or concept, then it is knowledge with direct
acquaintance (İnan, 2013). According to Russell, the knowledge of things is either by
acquaintance or by description.
In his article entitled “On Denoting” he classifies knowledge by acquaintance and
knowledge by description. In order to have the second, one must have the first kind of
knowledge. We get acquainted with things of the external world via the mental impressions
they make in our minds. Russell calls these mental impressions “sense data” which are
temporary, subjective and basis for knowledge. We know things indirectly by means of
sense data, a process which Russell calls abstraction. Abstraction is a mental function that
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enables us to move from the similarities among the particulars to universals. For each
universal that we have, there exists a predicate in the language. To comprehend the
predicate, one must be acquainted with the universal. We can learn languages by means of
knowledge by acquaintance.
Unlike Frege, Russell does not distinguish between the sense and reference of a term. The
meaning of a term is its referent. In order to comprehend the meaning of a proposition, it is
necessary to have direct acquaintance with the parts of that proposition. The meaning of a
proposition is formed by the sense data and concepts that we have in our minds. The
comprehension of the meaning of a proposition is due to our mental representations and
conceptions.
Russell put forward the theory of definite descriptions in order to explain the argument
“We cannot understand a proposition unless we know all the parts of that proposition by
direct acquaintance. The knowledge of sense data and concepts/universals is by
acquaintance. The use of language enables us to speak about the external world with which
we have no direct acquaintance. We use our knowledge of acquaintance to talk about
things we are not acquainted by means of definite and indefinite descriptions are used in
language. Let’s take the example proposition “Some cities in Turkey are very big.” The
term “some cities in Turkey” is not describing a particular city, thus, it is an indefinite
description. However, “The capital of Turkey is a big city” has a definite description.
The language and world relationship for Russell is related to the theory of logical atomism.
Russell claims that the atomic propositions are the ones that exclude the use of
syncategorematic terms such as some, all, and, or etc. The logical atoms in language
correspond to the logical atoms in the world. The propositions are representations of the
facts in the phenomenal world. The meaning of a proposition is the state of fact it refers to.
Quite similar to the view of Frege, Russell explains the truth condition of a proposition
with reference to the concept of verification. In order to verify the truth of a proposition,
the coherence between the object or state of fact referred to by the use of that proposition
and the proposition itself must be checked. After such an evaluation, the propositions that
have the truth value of either true or false will be accepted as meaningful propositions. The
propositions that are neither true nor false will be devoid of meaning. Such meaningless
propositions cannot have referents.
Wittgenstein and Picture Theory
In his early period Wittgenstein argued about a picture theory in Tractatus a Logico
Philosophicus (TLP) and supported a referential theory of meaning in language.
Wittgenstein questions the circumstances under which language functions in the best way.
According to his picture theory, language is a picture of phenomenal world (reality). “A
picture is a model of reality” (TLP 2.12). The reality is a huge collection of facts which can
be expressed in a language just as it can be pictured. Both the world and the language exist
in a logical form. The elements of a picture are what constitute that picture in a logical
structure. Just like that, the world is a combination of objects in a state of affairs. The
language is a pictorial form of the state of affairs. There exists conformity between
language and the facts of the world. Wittgenstein claimed that ‘The totality of existing
states of affairs is the world.’ (TLP 2.04) which have a logical structure. Therefore, the
logical form of language will enable us to see the logical form of the world. Likewise, the
logical structure of the world can be expressed by a language of logical structure. “The
totality of propositions is language.” (TLP 4.001)
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Wittgenstein agrees with Frege and Russell in the logical analysis of propositions.
Wittgenstein argues that “Only propositions have sense; only in the nexus of a proposition
has does a name have meaning.” (TLP 3.3) The conditions that Wittgenstein asserts for a
logical language are of two: First, the structure of the proposition must be in conformity
with the limits of logical form. Second, it is necessary that the elements of a proposition
have reference. The proposition show how things stand in the world, therefore they are
either true or false. “The general form of a proposition is: This is how things stand.” (TLP
4.5)
According to Wittgenstein there is a one to one correspondence between the language and
the world. Thus, “Tautologies and contradictions are not pictures of reality.” (4.462) The
meaning of a proposition, except for the tautologies, is the factual context. Thus, claiming
that meaning is reference, Wittgenstein argues that except for the synthetic propositions
that illustrate the reality, all other linguistic expressions such as metaphysical, aesthetical,
ethical or theological ones are accepted to be devoid of meaning. Language depicts reality
by means of propositions that picture the reality as they are. The limits of language are
determined by the limits of reality. The totality of reality is the world and language is a
reflection of the reality. The relationship between language and the world is explained as
the description of a state of affair by means of a proposition. Wittgenstein’s argument
“What we cannot speak about we must pass over in silence” (TLP 7) is a brief summary of
his main concern. In order to express something in a language, it must be reduced to states
of affairs. The limits of the world are the limits of the language. Therefore, if language
transcends the limits of the world it is better to be silent.
Conclusion
In general the referential approach to meaning was welcomed by the twentieth century
philosophy of language. The relationship between language and world has always been the
main issue related to the problem of meaning. The language-world problem has been
studied as the relation between word and object or proposition and phenomena. The main
question is what is it that makes a word or a proposition meaningful?
The 20th century philosophy tradition searched for criteria on which the concept of
meaningfulness grounded. The answer was found in logical analysis of language which
was believed to reveal the logic of the reality. The unsolved philosophical problems were
expected to be enlightened by analysis of the language of these philosophical questions.
The analytic tradition argued that a language that is cleared of the ambiguity of everyday
language would lead us to an objective view of meaning. An attempt to formulate a
flawless language is due to the philosophers’ desire to base their philosophical
explanations regarding the world on a scientific certainty. The common understanding of
language in that period is that there is conformity between language and the world. When
Frege related sense to reference in a particular way, he asserted that all the words or
propositions necessarily refer to something in the world. Russell equated sense with
reference. The conformity between language and world is most apparent in the argument
that all logical atoms correspond to logical atoms in the world. Wittgenstein’s picture
theory compares language to a picture which is a reflection of reality. The elimination of
the use of language in the fields like ethics, metaphysics, and theology is a reduction of
philosophy to logical analysis of language.
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Antalya İlinin Marka Şehir Algısına Yönelik Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL286
Doktora Öğrencisi Ayşe AKBABA 287
Özet
Marka olmak sadece ürün ve hizmetler için değil, aynı zamanda kişiler, kurumlar, şehirler
ve ülkeler için de önem arz etmektedir. Bir ürün ve hizmet için marka olmak onun
rakiplerinden ayırt edilmesini sağlamakta, güven duygusu oluşturmakta ve marka sadakati
oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Şehirler ve ülkeler için marka olmanın daha fazla
ziyaretçi gelmesi, ticaretin canlanması, daha fazla iş sahasının doğması, halkın refah
seviyesinin ve yaşam kalitesinin artması ve daha fazla yatırım yapılması anlamına geldiği
söylenebilir. Bu çalışmada Antalya ilinin marka şehir algısı ve Antalya’yı marka şehir
yapacak olan fırsatların öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kolayda
örnekleme yoluyla online anket yöntemi kullanılarak 401 katılımcıya ulaşılmıştır. Amaca
uygun istatistik programında veriler faktör analizi, T-testi ve anova testi ile analiz
edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Antalya ilini marka şehir yapacak olan fırsatlarda
en yüksek katılım düzeyinin Antalya ilinin kültürü, tarihi mirası ve doğal güzellikleri
olduğu tespit edilmiştir. Antalya’nın marka algısının sosyal imkânlar ve ticaret boyutunun
cinsiyete göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Marka algısının trafik sorunu boyutu
ise, meslek ve yaş değişkenine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca katılımcıların eğitim
düzeyi, meslek, gelir, yaşanılan yer ve Antalya’da bulunma nedeni ile izlenim boyutu
arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır.
A Research on the Brand City of Antalya Province
Abstract
Being a brand is important not only for products and services, but also for indivudals,
institutions, cities and countries. Being a brand for a product and service ensures that it is
distinguished from it is competitors, creates a sense of trust and contributes to the creation
of brand loyalty. For cities and countries, it can be said that becoming a brand means more
visitors, a revival of trade, the emergence of more business areas, the welfare of the
population and the quality of life and more investment.
In this study, it is aimed to determine the importance of Antalya’s brand city perception
and Antalya city brand opportunities. In this study, 401 participants were reached by using
the online survey method. The data were analyzed by factor analysis, T-test and anova
test. In the light of the findings, it was determined that the highest level of participation in
opportunities to make Antalya as a brand city, is the culture, historicalheritageand natural
beauties. It was revealed that the social opportunities and trade dimension of Antalya’s
brand perception differed by gender. Traffic problem dimension of brand perception differs
according to occupational and age variables. In addition, there was a significant difference
between the participants level of education, occupation, income, place of residence and
location of impression in Antalya.
Key Words: Brand, Brand City, Brand City Building Process.
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1. Giriş
Küreselleşme ile birlikte ürünlerin, bilginin, iş gücünün ve medyanın şehirler ve ülkeler
arasında dolaşımı kolaylaşmaktadır. Ülkeler, bölgeler ve şehirler daha fazla yatırımcı,
yerli ve yabancı turist, sportif etkinlik ve girişimci çekebilmek için yoğun bir yarış içine
girmişlerdir (Gümüş, 2016: 300). Bu yüzden, rakiplerinin karşısında şehirler ve ülkeler
kendilerine ait marka olmalarını sağlayabilecek ayırt edici özeliklerini en iyi şekilde
pazarlamasını yapmak zorundadır (Cevher, 2012: 107).
Literatürde marka şehir olarak yer alan bu kavram, şehrin nitelikleri göz önünde
bulundurularak; şehrin tarihi, kültürel, sosyal ticaret gibi konuların yanında, şehrin yaşam
tarzı, şehrin kalitesi, iş olanakları ve prestij gibi imkanları ile üstün rekabet avantajı
sağlama süreci olarak tanımlanabilir (Gökaliler, 2017: 327).
Bu çalışmada, Antalya ilinin marka şehir algısı ve Antalya’yı marka şehir yapacak olan
fırsatların öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle marka, şehir
markalaşması kavramı ve şehir markası yaratma sürecinden bahsedilmiştir. Antalya’nın
marka şehir algısının ölçülmesine yönelik bir araştırma tasarlanmış, araştırmanın amacı,
önemi, evren ve örneklemi, araştırmanın yöntemi ve kısıtları ile ilgili uygulama kısmı
ortaya konulmuştur.
2. Marka Kavramı
Marka kavramı, ülkeler ve kültürler arasındaki sınırları ortadan kaldıran küreselleşme ve
teknolojik gelişme ile gün geçtikçe önemi artmaktadır (Tokmak, 2016: 194). İnsanların
alım gücünün artmasına paralel olarak zamanları azalmakta ve tercih yapma süreleri
kısalmaktadır. Bu durumda devreye markalar girmektedir (Tığlı ve Cesur, 2006: 298).
Markalar tüketicilerin ihtiyaçlarını ne kadar iyi anlayarak tüketici karşısına çıkarsa
markanın tercih edilebilirlik düzeyi de daha etkin olmaktadır (Baş ve Merter, 2014: 49).
Marka geniş bir kavramdır (Aktuğlu, 2009: 12) ve tek bir tanımla anlatmak, ona göre
anlaşılmasını sağlamak mümkün değildir. Çünkü marka, fiziki olabildiği gibi fiziki
olmayan duygularla ifade edilebilme özelliğine de sahiptir (Dereli ve Baykasoğlu, 2007:
62). Amerikan Pazarlama Derneği’nin tanımına göre marka; bir ya da daha fazla satıcının
mal ve hizmetlerini, rakiplerinin mal ve hizmetlerinden farklı algılanmasını sağlayan isim,
terim, tasarım, sembol ya da bütün bunların kombinasyonudur (Cop ve Türkoğlu, 2008:
72; Aydın ve Ülengin, 2011: 60; Wang ve Tzeng, 2012: 561; Marangoz, 2006: 108;
Aksoy, 2006: 87; Taşkın ve Akat, 2008: 8).
Amerikan Pazarlama Birliği’ne benzer olarak Kotler’e göre ise marka, bir firmanın mal ve
hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan
isim, sembol, tasarım veya bunların birleşimidir (Kavacık vd., 2012: 176; Aktuğlu, 2004;
Zor, 2014: 273; Cevher, 2012: 107). Marka tüketiciye güven vermekte ve tüketicinin
korunmasını sağlamaktadır (İslamoğlu, 2006: 299). Ayrıca tüketiciler için markalar kolay
seçim olanağı sunmakta ve belirli bir kalite seviyesinde söz vermek ve riski azaltmak gibi
önemli roller üstlenmektedir (Keller ve Lehmann, 2006: 740).
2.1.Şehir Markalaşması
Her şehir, her bölge hatta her ülke dünyada yarış haldedir (Gülmez vd., 2012: 3). 1980’li
yıllardan sonra, hem akademik hayatta, hem de kamu yönetimlerinde şehir markalaşması
hakkında duyulan ilgi önemli ölçüde artmıştır. Şehir markalaşmasının teorik yapısını
oluşturan “mekânın imajı” konusunda öncelik eden çalışmaların 1975’te Hunt ile başladığı
söylenebilir. Hunt, bir kentin imajı ile turizm gelişmesi arasındaki ilişkiyi konu edinmiştir
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(Akturan ve Oğuztimur, 2016: 118). Şehirlerin marka şehir olma çabaları, turizmi
canlandırmak, şehre daha çok yatırım çekebilmek, şehre yaşamak ya da okumak için daha
fazla kişiyi cezbetmeye dayanmaktadır. Bu çabalar şehrin güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti
ile şehrin farklı algılanmasını sağlamak ve şehre güçlü bir imaj kazandırmaktır (Can ve
Başaran, 2014: 30; Peker, 2006: 20-21). Marka şehir olmanın temel amacı, şehirde
yaşayanların refah seviyesini yükseltmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır (Torlak,
2015: 75).
Şehirler sürekli rekabet halinde olmalarından dolayı, tercih edilebilirlik düzeyini
arttırabilmek, kendilerine değer katabilmek ve diğerlerinden farklılaşabilmek amacıyla
“markalaşmaya” gerek duyduğu söylenebilir (Kaya ve Marangoz, 2014: 38). Markalaşma
üzerinde önemli etkilerden biri görsel imajlar ve sembollerdir. Örneğin, Paris Eiffel Kulesi,
Londra Big Ben Saat Kulesi, Moskova Kızıl Meydan ve New York Özgürlük Heykeli ile
özdeşleşen yerlerdir (İçellioğlu, 2014: 43). Yerel olarak ele alındığında ise Antep fıstığı ve
baklavası, Isparta gülü, Afyon kaymağı, Diyarbakır karpuzu, Maraş dondurması gibi ticari
ürünler markalaşarak üne sahip olmuştur. İstanbul Kız Kulesi ve Sultanahmet Camii, Bursa
Ulu Camii, Konya Mevlana Türbesi, Trabzon Sümela Manastırı, Şanlıurfa Balıklı Gölü
gibi örnekler de ülkemizde üne sahip mimari eserler arasında yer almaktadır (Çeliker ve
Tokoğlu, 2017: 141).
Şehir markası kentin duygusunu, imajını, kültürünü yani tüm yönlerini açıklığa
kavuşturmalıdır (Kavaratzis ve Ashworth, 2004: 506-507). Buhalis (2000: 2)’ye göre şehir
analizinde göz önünde bulundurulması gereken altı faktör şöyledir:
• Cazibe yerleri (Doğal, insan yapımı, yapay, özel amaçlı yapılan, tarihi ve özel
etkinlikler)
• Erişilebilirlik (Yol, terminal ve araçlardan oluşan ulaşım sistemlerin tamamı)
• Tesisler (Konaklama ve ikram olanakları, perakende diğer turistik hizmetleri)
• Tur paketleri (Aracılar ve müdürler tarafından düzenlenen seyahat paketleri)
• Aktiviteler (Müşterilerin ziyaret etmeleri sürecinde yapmak istediği tüm aktiviteler)
• Ek hizmetler (Bankalar, telekomünikasyon, posta, gazete bayileri ve hastaneler gibi
ziyaretçiler tarafından kullanılan hizmetler).
2.2.Şehir Markası Yaratma Süreci
Şehirlerin ve ülkelerin marka olma sürecindeki faaliyetlerinde markalaşma stratejisinin
sadece bir pazarlama operasyonu veya marka imajı belirleme süreci olarak değil bunun
yanında bir şehrin kimliğini, değerlerini, vizyonunu ve misyonunu belirleme imkânı olan
uzun vadede bir planlama süreci olduğu ifade edilebilir (Avcılar ve Kara, 2015: 83).
2.2.1. Şehir Vizyonu
Marka şehir yaratma sürecinde, şehrin geleceğine odaklı bir vizyon oluşturulması
gerekmektedir. Şehrin geliştirilmesi yönünde politikalar belirlenmelidir (Avcılar ve Kara,
2015: 84). Vizyon kavramı, gelecekte ulaşılması amacıyla belirlenen hedef olarak
tanımlanabilir (Marangoz ve Tayçu, 2017: 40)
2.2.2. Marka Konumlandırma
Konumlandırma kavramı ilk olarak 1972’de Al Ries ve Jack Trout tarafından yazılan “The
positioning era cometh” makalesinde gündeme gelmiştir (Malik vd., 2016: 18; Tosun,
2017: 41). Jack Trout ve Al Reis’e göre, işletmeler tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına göre,
tüketicilerin zihinlerinde markaya özel bir yer ve duruş sergilemektedir (Özer ve Akbaba,
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2016:
4).
Konumlandırma,
markayı
tüketicilerin
zihnine
yerleştirmektir.
Konumlandırmanın en önemli kısmı ise, hedef pazar için rakiplerinden farklı tarafların
vurgulanmasıdır (Özkul ve Demirer, 2012: 161). Hedef pazar, işletmenin neyi temsil
ettiğini anladığı zaman, işletme pazarda farklı bir yer ve imaj sürdürmeye başlamış kabul
edilir (Mokaya vd., 2012: 122). Örneğin, Volvo “en güvenli otomobili” yaptığını, BMW
“otomobilde gelinen en son nokta” olduğunu söylemektedir (Kotler, 2005: 68). Bu nedenle
konumlandırma, markanın tüketicinin zihnindeki algısı olarak tanımlanabilir (Can, 2007:
233). Ancak bu zihindeki algı ürünün veya hizmetin net ve uygun bir pozitif imaj
sergilemesi gerektiğidir (Stone ve Desmond, 2006: 195).
Marka konumlandırmada iki önemli unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan ilki
müşterilerin zihinleri ve diğer önemli unsur markanın ayırt edilmesini sağlayarak rekabet
üstünlüğü elde etmektir (Keller ve Lehmann, 2006: 740). Şehir markalaşma sürecinde ise
bir şehre ait fiziksel özelliklerin (tarihi, coğrafi konumu vb. gibi) ve ziyaretçilerde
uyandıracağı duygusal hislerin (sanat etkinliklerinden haz alma vb.) incelenerek
konumlandırmada etki eden unsurlar değerlendirilmektedir (Gökaliler, 2017: 331).
Konumlandırma işletmeler için önemli bir stratejik karardır. Çünkü bir şirket ya da marka
için konumlandırma müşterilerin zihninde bir algı, seçim veya bir duruş olabilmektedir
(Aaker ve Shansby, 1982: 56). Bu yüzden konumlandırma kararıyla sadece müşterilerin
ihtiyaçlarına yeni bir ürün sunulmamakta, aynı zamanda daha iyi rekabet avantajı da
yaratılmaktadır (Gwin ve Gwin, 2003: 31; Penchmann ve Ratneshwar, 1991: 145).
Bir ürün kategorisinde marka konumlandırmasının, rakip ürünler arasında başka markalara
kıyasla ne kadar benzer veya hangi yönden farklı olarak algılandığı önemlidir (Sujan ve
Bettman, 1989: 454). Pazarda var olan rakiplerin kaynak ve yetenekleri, kapasiteleri, pazar
payları, marka farkındalığı ya da marka bilinirliği gibi faktörleri incelenmelidir. Yani
rakiplerinin analizi geniş çerçevede düşünülmelidir (Sipahi vd., 2015: 123). Şehir
konumlandırılması ise, hedef alınan kitlenin zihninde şehre ait özelliklerin belirlenerek
planlı pazarlama iletişimi çabaları ile zihinde ulaşılmak istenen pozisyona yerleştirmektir
(Avcılar ve Kara, 2015: 84).
2.2.3. Şehir Kimliği ve Şehir İmajı
Şehir kimliği, iki faktörden oluşmaktadır. Bunlar; doğal çevre ve insan eliyle oluşturulmuş
çevreden kaynaklanan faktörlerdir. Doğal çevreden kaynaklanan faktörler; şehrin
topografik durumu, iklim koşulları, bitki örtüsü ve genel konumu gibi özelliklerdir.
Bireylerin ve toplumun sahip olduğu değerler de insan eliyle oluşturulmuş çevreden
kaynaklanan faktörlere girmektedir (Kurtoğlu, 2017: 10).
Bir şehir veya bir ülkeyi ziyaret etmede genellikle o şehir ya da ürün hakkında edinilmiş
olan imaj çok önemlidir. Şehirler imajlarını uzun dönemde stratejik imaj ile
şekillendirmelidir. Bir şehrin imajında şunlar olmalıdır: (1) Geçerli, (2) İnandırıcı, (3)
Sade, (4) Çekici ve (5) Ayırıcı özelliği içermelidir (Altunbaş, 2007: 161).
2.2.4. Logo, Sembol ve Slogan Oluşturma
Şehir markaları temelde ürün markalarından farklı olmakla birlikte geleneksel pazarlama
dahilinde markalama yapılmaktadır. Markalama yapılırken yeni bir logonun, yeni bir
sloganın oluşturulması şarttır (Kavaratzis, 2007: 27-28). Şehir logoları şehrin ve şehir
yönetimlerinin kartvizitleridir. Sembol, görsel özellikli olduğu için markayı hatırlatması,
olumlu çağrışım uyandırması ve marka bilinirliliğini arttırması üzerinde daha etkili olduğu
söylenebilir. (Gümüş, 2017: 302-303).
Şehir markası sürecinde slogan ise, şehrin en
göze çarpan değerlerini içeren ve temel vaadlerini ortaya koyan iletişim aracıdır (Avcılar
ve Kara, 2015: 88).
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3. Metodoloji
3.1.Araştırmacının Amacı ve Önemi
Bu çalışmada Antalya ilinin marka şehir algısı ve Antalya’yı marka şehir yapacak olan
fırsatların öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Antalya’nın önemli jeopolitik konumunun
olması turistik açıdan cezbedici bir özelliğinin bulunmasından dolayı marka şehir açısından
incelenebileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca literatür incelendiğinde Antalya’nın marka
şehir algısı konusunda çalışmalara rastlanmamıştır.
3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Bu araştırmanın evrenini Antalya ilinde yaşayan kişiler oluşturmaktadır. Bu araştırmada,
veri toplama tekniği olarak nicel araştırma yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemine
başvurularak online anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Ankette Antalya’nın marka
şehir olma yolundaki süreci ile ilgili katılımcıların düşüncelerine başvurulmuştur. Bu
araştırmanın evrenini, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUIK) açıkladığı verilere göre,
Antalya’da yaşayan nüfus, 2017 yılına göre, 2.364.396’dir (https://www.nufusu.com).
Evreni temsil edebilecek örneklem büyüklüğü 10.000.000 ve üzeri ana kütle büyüklüğünde
%95 güvenirlilik düzeyi için 384 olması yeterli kabul edilmektedir (Gürbüz ve Şahin,
2016: 132-134). Araştırmanın anket verileri, 13.04.2018 ile 30.04.2018 tarihleri arasında
toplanmıştır.
Çalışmanın anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde
katılımcıların demografik özellikleri ve Antalya şehrinin marka olarak algılanmasını
etkileyen faktörler hakkında sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde, Antalya
iline ait algıyı oluşturan bileşenlerin belirlenmesi amacıyla, Düvenci (2009), “Şehir
Algısının Şehrin Marka İmajına Etkisi ve İstanbul’da Yaşayan Şehir Sakinleri Üzerine Bir
Araştırma”, adlı çalışmasında yer alan şehir algısı ölçeği alınarak Antalya iline
uyarlanmıştır. Anketin üçüncü ve dördüncü bölümünde ise, Antalya’nın gelecekte nasıl bir
noktada olmasının istendiğini ve şehri marka yapacak fırsatların belirlenmesi amacıyla,
Arslan (2015), “Şehir Markalaşmasının Pazarlama Açısından Öne Çıkan Faktörlerinin
Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma”, adlı çalışmasından yararlanılmıştır ve bu
bağlamda ölçeğin güvenirliliği sorgulanmıştır.
Araştırma Antalya ilinde bulunan katılımcılara uygulanmıştır. Zaman ve maddi imkânlar
sebebiyle başka illerde yaşayan kişilerin görüşlerine başvurulmamış olması araştırmanın
sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Araştırmaya Antalya iline gelen yabancı turistlerin dahil
edilmemesi araştırmanın başka bir kısıtı olduğunu gösterir. Katılımcı sayısı daha yüksek
olan örneklem ile de çalışma yapmakta fayda vardır.
3.3. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir:
H1: Antalya’nın Marka Şehir Algısının cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
H1a: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “sosyal imkânlar ve ticaret” boyutu cinsiyete
göre farklılık göstermektedir.
H1b: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “kentsel yapı” boyutu cinsiyete göre farklılık
göstermektedir.
H1c: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “tarihi geçmiş” boyutu cinsiyete göre farklılık
göstermektedir.
H1d: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “izlenim” boyutu cinsiyete göre farklılık
göstermektedir.
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H1e: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “trafik sorunu” boyutu cinsiyete göre farklılık
göstermektedir.
H2:Antalya’nın Marka Şehir Algısı yaşa göre farklılık göstermektedir.
H2a: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “sosyal imkânlar ve ticaret” boyutu yaşa göre
farklılık göstermektedir.
H2b: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “kentsel yapı” boyutu yaşa göre farklılık
göstermektedir.
H2c: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “tarihi geçmiş” boyutu yaşa göre farklılık
göstermektedir.
H2d: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “izlenim” boyutu yaşa göre farklılık
göstermektedir.
H2e: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “trafik sorunu” boyutu yaşa göre farklılık
göstermektedir.
H3:Antalya’nın Marka Şehir Algısı eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir.
H3a: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “sosyal imkânlar ve ticaret” boyutu eğitim
düzeyine göre farklılık göstermektedir.
H3b: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “kentsel yapı” boyutu eğitim düzeyine göre
farklılık göstermektedir.
H3c: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “tarihi geçmiş” boyutu eğitim düzeyine göre
farklılık göstermektedir.
H3d: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “izlenim” boyutu eğitim düzeyine göre farklılık
göstermektedir.
H3e: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “trafik sorunu” boyutu eğitim düzeyine göre
farklılık göstermektedir.
H4: Antalya’nın Marka Şehir Algısı mesleğe göre farklılık göstermektedir.
H4a: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “sosyal imkânlar ve ticaret” boyutu mesleğe göre
farklılık göstermektedir.
H4b: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “kentsel yapı” boyutu mesleğe göre farklılık
göstermektedir.
H4c: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “tarihi geçmiş” boyutu mesleğe göre farklılık
göstermektedir.
H4d: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “izlenim” boyutu mesleğe göre farklılık
göstermektedir.
H4e: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “trafik sorunu” boyutu mesleğe göre farklılık
göstermektedir.
H5:Antalya’nın Marka Şehir Algısı gelire göre farklılık göstermektedir.
H5a: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “sosyal imkânlar ve ticaret” boyutu gelire göre
farklılık göstermektedir.
H5b: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “kentsel yapı” boyutu gelire göre farklılık
göstermektedir.
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H5c: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “tarihi geçmiş” boyutu gelire göre farklılık
göstermektedir.
H5d: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “izlenim” boyutu gelire göre farklılık
göstermektedir.
H5e: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “trafik sorunu” boyutu gelire göre farklılık
göstermektedir.
H6:Antalya’nın Marka Şehir Algısı yaşanılan yere göre farklılık göstermektedir.
H6a: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “sosyal imkânlar ve ticaret” boyutu yaşanılan yere
göre farklılık göstermektedir.
H6b: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “kentsel yapı” boyutu yaşanılan yere göre
farklılık göstermektedir.
H6c: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “tarihi geçmiş” boyutu yaşanılan yere göre
farklılık göstermektedir.
H6d: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “izlenim” boyutu yaşanılan yere göre farklılık
göstermektedir.
H6e: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “trafik sorunu” boyutu yaşanılan yere göre
farklılık göstermektedir.
H7:Antalya’nın Marka Şehir Algısı Antalya’da bulunma nedenine göre farklılık
göstermektedir.
H7a: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “sosyal imkânlar ve ticaret” boyutu Antalya’da
bulunma nedenine göre farklılık göstermektedir.
H7b: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “kentsel yapı” boyutu Antalya’da bulunma
nedenine göre farklılık göstermektedir.
H7c: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “tarihi geçmiş” boyutu Antalya’da bulunma
nedenine göre farklılık göstermektedir.
H7d: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “izlenim” boyutu Antalya’da bulunma nedenine
göre farklılık göstermektedir.
H7e: Antalya’nın Marka Şehir Algısının “trafik sorunu” boyutu Antalya’da bulunma
nedenine göre farklılık göstermektedir.
3.4.Araştırmanın Bulguları ve Yorumlanması
Elde edilen verilerin aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde (%) dağılımları
hesaplanmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden T-testi analizi
ve Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) uygulanmıştır.
3.4.1. Güvenirlilik Analizi
Güvenirlilik, araştırmada kullanılmak üzere tercih edilen ölçeğin ölçmek istediği olguyu
tutarlı ve istikrarlı bir şekilde ölçümlenmesini ifade etmektedir. Kullanılan ölçek ne kadar
güvenilir olursa elde edilecek veriler de o denli güvenilir denilmektedir (Altunışık, vd.,
2010: 122). Bu analiz için kullanılan ölçü birimi ise Cronbach Alfa değeridir. Bu değer 0
ile 1 arasında yer alır (Kalaycı, 2010: 405). Eğer değer 0,00 ile 0,40 arasında ise ölçek
güvenilir değildir, 0,40 ile 0,60 arasında ise ölçeğin güvenirliliği düşüktür, 0,60 ile 0,80
arasında ise ölçek oldukça güvenilirdir ve 0,80 ile 1,00 arasında ise ölçek yüksek derecede
güvenilir bir ölçektir.
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Tablo:1 Güvenirlilik Analizi Sonuçları
Cronbach Alfa

,928

Standartlaştırılmış Madde Sayısı
maddelere göre
Cronbach Alfa
,933

32

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere Cronbach Alpha değeri 0,928 bulunmuştur. Bu katsayı
ölçeğin oldukça yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.
3.4.2. Demografik Bulgular
Tablo 2’ de araştırmaya katılan bireylerin kişisel özelliklerine yönelik frekans analiz
sonuçlarına yer verilmiştir.
Tablo:2 Araştırmaya Katılan Katılımcılar İle İlgili Demografik Bulgular
Değişkenler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Yaşınız
18 yaş ve altı
19-25
26-35
36-45
46-55
56 ve üzeri
Toplam
Eğitim Düzeyi
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Meslek
Öğrenci
Nitelikli Uzman Meslekler (Akademisyen, Doktor, Öğretmen,
Mühendis, Veteriner, Eczacı, Mali Müşavir, Avukat, vb.)
Özel Sektör Çalışanı (İşçi, Meslek Elemanı vb.)
Kamu Çalışanı (Uzman, Memur, Polis vb.)
Serbest Meslek

Frekans

Yüzde

201
200
401

50,1
49,9
100

28
182
125
43
21
2
401

7,0
45,4
31,2
10,7
5,2
5
100

37
85
67
175
28
9
401

9,2
21,2
16,7
43,6
7,0
2,2
100

135
71

33,7
17,7

71
57
12

17,7
14,2
3,0
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İşsiz
Ev Hanımı
Emekli
Diğer
Toplam
Kişisel Net Gelir
1600 TL ve altı
1601-2600 TL
2601-3600 TL
3601-4600 TL
4601-5600 TL
5601-6600 TL
6601-7600 TL
7601-8600 TL
8601-9600 TL
9601 TL ve üzeri
Toplam
Yaşadığınız Yer
Antalya
Diğer
Toplam

24
25
3
3
401

6,0
6,2
7
7
100

191
82
47
46
23
7
1
1
1
2
401

47,6
20,4
11,7
11,5
5,7
1,7
2
2
2
5
100

249
152
401

62,1
37,9
100

Tablo 2’den de görüldüğü üzere katılımcıların cinsiyetine bakıldığında, %50,1’ini kadınlar
oluştururken, %49,9’unu erkekler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan katılımcıların
çoğunluğunun (%45,4) 19-25 yaş arasında olduğu görülmektedir. Katılımcıların, %43,6 ile
lisans eğitim düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %47,6’sının kişisel
net gelirinin 1600 TL ve altında olduğu saptanmıştır. Bu durumun sebebinin ise
araştırmaya en çok öğrencinin katılması söylenebilir. Yaşanılan yere bakıldığında ise,
katılımcılar %62,1’i Antalya’da yaşadığını belirtmiştir.
3.4.3. Katılımcılar İle İlgili Genel Bulgular
Tablo 3’te katılımcıların Antalya denildiğinde aklına ilk gelen şeyin ne olduğunu
belirtmektedir.
Tablo: 3 Katılımcıların Antalya denildiğinde aklına gelen ilk şey
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antalya denildiğinde akla gelen ilk şey
Expo
Aspendos
Düden Şelalesi
Kurşunlu Şelalesi
Yat Limanı
Adrasan Koyu
Karain
Yivli Minare
Manavgat şelalesi

Frekans
74
13
35
2
80
5
18
15
27

Yüzde
18,5
3,2
8,7
5
20
1,2
4,5
3,7
6,7
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10
11
12
13
14
15
16

Side
Kaleiçi
Çakırlar Korusu
Termessos
Saklıkent
Perge
Olimpos
Toplam

7
95
2
2
4
4
18
401

1,7
23,7
5
5
1
1
4,5
100

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların %23,7’si Antalya denildiğinde aklınıza ilk gelen
şeyin Kaleiçi olduğunu belirtmiştir. Bunu Yat Limanı (%20) ve Expo (%18.5) takip ettiğini
belirttikleri tespit edilmiştir.

No

Tablo: 4 Katılımcıların Antalya’yı Birisine Tarif Etme İfadeleri
Frekans Yüzde Ortalama Standart Sapma
Gerçek bir dünya
markası
Güvenli yaşamın
adresi
Kaliteli hizmet

1

Evet 59
14,7
1,85
0,355
Hayır 342
85,3
2
Evet 53
13,2
1,87
0,399
Hayır 348
86,8
3
Evet 34
8,5
1,92
0,279
Hayır 367
91,5
4
Deniz-Kum-Güneş
Evet 299
74,6
1,25
0,436
cenneti
Hayır 102
25,4
5
Tarihi ve Doğa
Evet 200
49,9
1,50
0,501
güzelliklerin adresi
Hayır 201
50,1
6
Eğlence ve
Evet 85
21,2
1,79
0,409
alışverişin yeri
Hayır 315
78,8
7
Bir doğa harikası
Evet 107
26,7
1,73
0,443
Hayır 294
73,3
8
Ucuz tatilin en iyi
Evet 44
11,0
1,89
0,313
adresi
Hayır 357
89,0
9
Konfor ve huzurun
Evet 47
11,7
1,88
0,322
adresi
Hayır 354
88,3
10 Diğer
Evet 15
3,7
1,96
0,190
Hayır 386
96,3
Tablo 4’e göre katılımcıların Antalya’yı daha önce görmemiş ve duymamış birisine en çok
“deniz-kum-güneş cenneti” (%74,6) olarak tarif ettikleri görülmektedir. Katılımcıların
%49,9’unun “tarihi ve doğa güzelliklerin adresi” ve %26,7’sinin ise “bir doğa harikası”
olarak tarif ettikleri tespit edilmiştir.

No
1
2
3
4

Tablo: 5 Katılımcıların Antalya’da Bulunma Nedeni
Antalya’da Bulunma Nedeni
Frekans
Yüzde
İş Amaçlı Ziyaret
44
11
Eğitim Amaçlı Ziyaret
25
6,2
Şehir Sakini
221
55,1
Tatil Amaçlı Ziyaret
111
27,7
Toplam
401
100
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Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların Antalya’da bulunma nedeni şehir sakini olma
(%55,1) ve bunu takiben ise, tatil amaçlı ziyaret (%27,7) olduğu görülmektedir.
3.4.4. Marka Şehri ile İlgili Bulgular
3.4.4.1. Faktör Analizi Bulguları
Faktör analizi birbiri arasında ilişki bulunan çoğu değişken bir araya getirilerek az sayıda,
daha anlaşılır ve faktörleri birbirinden bağımsız hale getirmeyi hedefleyen yaygın şekilde
kullanılan çok değişkenli istatistik tekniklerinden birisidir (Turanlı vd., 2012: 47). Veri
setinin faktör analizi için uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Barlett Testi ve KasierMeyer-Olkin (KMO) testlerinden yararlanılmaktadır (Patır, 2009: 72-73). KMO oranının
(0,5)’in üzerinde olması gerekir. Oran ne kadar yüksek olursa veri seti faktör analizi
yapmak için o kadar iyidir. KMO değerleri 0,90 değerinde mükemmel seviyededir
(Kalaycı, 2010: 322).
Tablo:6 KMO ve Bartlett's Testi
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett’s test of
sphericity

,914
4441,460

Df

253

Sig.

,000

Tablo 6’da KMO ve Barlett’s Testi yer almaktadır. Temel Bileşenler Analizinde KMO
değeri 0,914 bulunmuştur. KMO değeri 0,90 için mükemmel seviye olarak kabul edilmesi
sebebiyle çalışmada uygulanacak olan faktör analizi sonuçlarının yararlı ve kullanılabilir
olacağı söylenebilir. Barlett testi sonucu ise p<0,05 bulunduğu için anlamlıdır.
Faktör analizi sonucunda 5 faktörün varyansın %62,169’u açıkladığı bulunmuştur. Faktör
analizi için önemli bir kriter açıklanan varyansın toplam varyans üzerinden %50’yi geçiyor
olmasıdır (Yaşlıoğlu, 2017: 77). Maddelerin faktörlere göre dağılımını belirlemek için dik
döndürme metotları arasından en yaygın kullanılanlar arasından varimax döndürme
yöntemi seçilmiştir (Saraçlı, 2011: 23).
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Tablo:7 Marka Şehir Algısı Boyutlarına Ait Tanımlayıcı İstatistikler ve Boyutların
Aldığı Değerler
Boyutlar

1

2
3
4
5

Faktör 1 (Sosyal
İmkanlar ve
Ticaret)
Faktör
2
(Kentsel Yapı)
Faktör 3 (Tarihi
Geçmiş)
Faktör
4
(İzlenim)
Faktör 5 (Trafik
Sorunu)
Toplam

İfade Cronba
Sayısı ch Alfa

X

S

Çarpıklık Basıklık
(Skeweness (Kurtosis)
)
-,361
-,327

10

0,915

3,8686

0,76109

5

0,783

4,0918

0,71733

-,860

,763

4

0,778

4,2062

0,78998

-1,229

1,754

2

0,624

3,8541

0,98706

-,575

-,464

2

0,572

3,4863

1,00955

-,233

-,592

23

Tablo 7’de görüldüğü gibi marka şehri ölçeği; 5 boyuttan oluşmaktadır. Araştırmadaki
marka şehri boyutlarının güvenirliliğini ölçmek amacıyla Cronbach Alfa katsayıları
hesaplanmış; boyutlar genel olarak 0.50’nin üzerinde saptanmıştır. Faktör 1 (Sosyal
İmkanlar ve Ticaret) boyutunun alfa değeri 0,915 bulunmuş, diğer boyutlara göre yüksek
çıkmıştır. En düşük ise faktör 5 (Trafik Sorunu) boyutunun cronbach alfa değeri 0.572
bulunmuştur.
Tablo 7 incelendiğinde faktörlerin çarpıklık ve basıklık değerleri, Sosyal İmkânlar ve
Ticaret boyutunda (-0,361–-0,327), Kentsel Yapı boyutunda (-0,860 –0,763), Tarihi
Geçmiş boyutunda (-1,229 –1,754), İzlenim boyutunda (-0,575 – -0,464) ve Trafik Sorunu
boyutunda (-0,233 – -0,592) olduğu tespit edilmiştir. Tabachnick ve Fidell (2007)’e göre
“kurtosis basıklık katsayısının her üç veri seti için de eşik değer olarak kabul edilen +2 ve 2 aralığında olduğunu göstermektedir.” Bu sonuçlara bağlı olarak veri setinin normal
dağılım gösterdiği tespit edilmiştir.
Maddelerin faktörlere dağılımı Tablo 8’de
gösterilmiştir.
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Tablo: 8 Faktörlere Göre Maddelerin Dağılımı
1
Antalya’da sosyal hizmetler yeterli seviyede

0,848

Antalya’da kamu hizmetleri yeterli seviyede

0,835

Antalya’da çok sayıda eğitim merkezi bulunmakta

0,793

Antalya eğitim imkanları açısından cazip bir şehir

0,780

Antalya’da sağlık hizmetleri yeterli seviyede

0,771

Antalya’daki üniversitelerin eğitim kaliteleri yeterli
seviyede

0,710

Antalya uluslararası alanda iyi temsil edilmektedir

0,709

Antalya sakinlerinin şehrin uluslararası gelişimi için
olumlu beklentileri var

0,539

Antalya sahip olduğu ticaret potansiyeli açısından
önemli bir şehir

0,503

Antalya’nın diğer şehirler ile iletişimi yeterli
seviyede

0,454

2

Antalya’da konaklamak için yeterli sayıda otel var

0,736

Antalya sahip olduğu sosyal imkânlar açısından
çekici bir şehir

0,736

Antalya’da yaşam standartlarına uygun yeterli sayıda
konut var

0,669

Antalya’da çok sayıda eğlence mekânı var

0,598

Antalya mimari açıdan çekici bir şehir

0,576

3

Antalya önemli tarihi eserlere sahip

0,784

Sahip olduğu tarihi geçmiş Antalya için önemli değer

0,727

Denize kıyısının bulunması Antalya için önemli
değer

0,668

Antalya kültürel faaliyetler açısından zengin bir şehir

0,523

4

Antalya mistik bir şehir

0,771

Antalya dünyanın en güzel şehridir

0,644

Antalya’da trafik sorunu var
Antalya’da araçların park etmesi için yeterli sayıda
park alanı yok

5

0,852
0,794
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Varimax dik döndürme tekniği kullanılmıştır. Marka Şehir Algısı ölçeğinde maddelerin en
başta 32 ifadeden oluştuğu ama faktör analizi sonucunda 23 ifadeden oluşan 5 faktörlü bir
yapı olarak ortaya çıkmıştır. Diğer 9 ifadenin bazıları hiçbir faktör altında yer almaması ve
bazı soruların faktör ağırlıkları birbirine yakın değerler aldığı için bu sorular devre dışı
bırakılmıştır. Bu işlemler sonucunda analize tabi tutulan ifadeler arasından 1’den büyük 5
faktörde toplandığı, maddelerin hepsinin girmiş olduğu faktörde kabul edilebilir yük
değerine sahip (en düşük madde yük değerinin 0.454; en büyük madde yük değerinin ise
0.852) olduğu görülmüştür. Ayrıca birden fazla faktörde yüksek değer veren madde
bulunmamaktadır.
Tablo:9 Marka Şehre Ait Algıyı Oluşturan Bileşenler Ölçeği
Ortalama

Standart
Sapma

Antalya’da çok sayıda eğlence mekânı var

4,0923

1,01191

Antalya mimari açıdan çekici bir şehir

3,6983

1,12304

Antalya sahip olduğu sosyal imkânlar açısından çekici bir şehir

4,1546

0,95971

Antalya’da konaklamak için yeterli sayıda otel var

4,4389

0,84076

Antalya’da yaşam standartlarına uygun yeterli sayıda konut var

4,0748

0,94572

Denize kıyısının bulunması Antalya için önemli değer

4,6733

0,73519

Antalya’da trafik sorunu var

3,5711

1,18977

Antalya’da toplu taşıma yeterli seviyede

3,2893

1,18579

Antalya’da araçların park etmesi için yeterli sayıda park alanı yok

3,4015

1,22307

Antalya’nın diğer şehirler ile iletişimi yeterli seviyede

3,7781

1,04073

Antalya önemli tarihi eserlere sahip

4,3117

0,90834

Antalya’nın sahip olduğu tarihi miras iyi korunmuş

3,7531

1,04947

Sahip olduğu tarihi geçmiş Antalya için önemli değer

4,2793

0,0653

Antalya dünyanın en güzel şehridir

4,0524

1,15748

Antalya mistik bir şehir

3,6559

1,15813

Antalya güvenli bir şehir

3,7207

1,08480

Antalya kültürel faaliyetler açısından zengin bir şehir

4,0274

1,02798

Antalya’da çok sayıda sergi var

3,5786

0,98714

Antalya sakinleri yeniliklere açık

3,8678

1,02469
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Antalya’daki profesyonel iş sektörü yenilikçi bir yapıya sahip

3,7082

1,09643

Antalya’da yeterli sayıda alışveriş merkezi var

4,1222

0,92873

Antalya çalışanları istihdam etme açısından önemli bir şehir

3,9451

1,02566

Antalya sahip olduğu ticaret potansiyeli açısından önemli bir şehir

3,9850

1,02702

Antalya’da fiyat seviyeleri yüksek

3,8429

1,02604

Antalya’da sağlık hizmetleri yeterli seviyede

3,8279

1,01873

Antalya’da sosyal hizmetler yeterli seviyede

3,7830

1,03214

Antalya’da kamu hizmetleri yeterli seviyede

3,7332

1,00056

Antalya’da çok sayıda eğitim merkezi bulunmakta

3,8853

0,95750

Antalya eğitim imkânları açısından cazip bir şehir

3,9052

0,97519

Antalya’da ki üniversitelerden eğitim kaliteleri yeterli seviyede

3,9476

1,77334

Antalya sakinlerinin şehrin uluslararası gelişimi için olumlu
beklentileri var

4,0175

0,99358

Tablo 9’a göre, en yüksek ortalamanın “Denize kıyısının bulunması Antalya için önemli
değer” (4,6733±0,73519) şeklinde ve ikinci katılım düzeyi en yüksek ortalamanın ise
“Antalya’da konaklamak için yeterli sayıda otel var” (4,4389±0,84076) olduğu
görülmektedir. Katılım düzeyi en düşük ortalamanın ise “Antalya’da toplu taşıma yeterli
seviyede’’ (3,2893±1,18579) şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo: 10 Marka Şehir Algısı Ölçeği
Ortalama

Standart
Sapma

Antalya Kruvaziyer Turizmi’nin Merkezi olmalıdır

4,2120

2,61294

Antalya bir Ticaret Merkezi olmalıdır

4,0723

1,00362

Antalya Toplantı, Kongre ve Fuar merkezi olmalıdır

4,1796

,96575

Antalya Festivaller şehri olmalıdır

4,3641

,85563

Antalya Moda, Hazır Giyim ve Tekstil Üretim Merkezi olmalıdır

4,0648

1,06103

Antalya Kültür ve Sanat Şehri olmalıdır

4,3342

,90446

Antalya Ekolojik Turizm (Doğayı keşfetme, Trekking vb.)
Merkezi olmalıdır.

4,4190

,83008

Antalya Akdeniz bölgesinin Ulaşım ve Lojistik Üssü olmalıdır

4,1696

,97271

Antalya Alışveriş ve Eğlence Merkezi olmalıdır

4,1496

1,05715

Antalya Sağlık (Medikal, Termal) Turizm Merkezi olmalıdır

4,0948

1,03730

Antalya Enerji Dağıtım ve Üretim Merkezi olmalıdır

3,8853

1,19867

Antalya Ar-ge ve Teknoloji Geliştirme Merkezi olmalıdır

4,0224

1,08720

Antalya Deniz, Kum, Güneş Turizm Merkezi olmalıdır

4,4688

,86871

Antalya Modern Tarımsal Üretim Merkezi olmalıdır

4,1696

1,03013

Tablo 10 incelendiğinde Antalya’yı gelecekte nasıl bir şehir olması gerektiği hususunda en
yüksek ortalama, “Antalya, Deniz, Kum, Güneş Turizm Merkezi olmalıdır”
(4,4688±0,86871) şeklinde olduğu görülmektedir. Bunu takiben katılım düzeyi ikinci en
yüksek ortalamanın “Antalya Ekolojik Turizm (Doğayı keşfetme, Trekking vb.) Merkezi
olmalıdır” (4,4190±0,83008) ve katılım düzeyi üçüncü en yüksek ortalama ise “Antalya
Festivaller şehri olmalıdır” (4,3641±0,85563) şeklindedir.
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Tablo:11 Antalya İlini Marka Şehir Yapacak Olan Fırsatların Önem Sıralaması
Ortalama

Standart
Sapma

Antalya ilindeki yerel yönetimi ve dış ilişkiler faaliyetleri

3,9377

0,99680

Antalya ilinin kültürü, tarihi mirası ve doğal güzellikleri

4,3441

0,83143

Antalya ilindeki eğitim ve sportif faaliyetleri

4,0748

0,90796

Antalya ilindeki yatırımlar ve ilin yerleşimi

4,0374

0,96234

Antalya ilindeki üst yapılar

3,8279

1,03577

Antalya ilinin iklim özellikleri

4,1945

0,92036

Antalya ilindeki gastronomik yapı

3,7406

1,09433

Antalya ilinde yaşayan insanların özellikleri

3,8180

1,02434

Antalya iline ulaşım mesafesi ve maliyeti

3,8105

1,11085

Antalya ilinde yaşayan insanların yabancı dil yeterliliği

3,5411

1,21611

Antalya ilinin turizm potansiyeli ve aktiviteler (fuar vb.)

4,1297

0,95820

Antalya ilindeki özel sektör yatırımları ve diğer kuruluşların
Antalya iline olan katkıları

3,9127

1,01728

Katılımcılar Antalya ilini marka şehir yapacak olan fırsatların değerlendirilmesinde en
yüksek ortalamanın “Antalya ilinin kültürü, tarihi mirası ve doğal güzellikleri”
(4,3441±0,83143) şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Bunu takiben katılımcıların katıldığı
ikinci en yüksek ortalamaya sahip, “Antalya ilinin iklim özellikleri” (4,1945± 0,92036)
olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmada faktör analizi bulguları sonucunda oluşturulan sosyal imkânlar ve ticaret
boyutu, kentsel yapı boyutu, tarihi geçmiş boyutu, izlenim boyutu ve trafik sorunu boyutu
ile ilgili Bağımsız Grup t testi (Independent Samples T-Test) ve Anova (Tek Yönlü
Varyans Analizi) testi yapılmıştır.
Sosyal İmkânlar ve Ticaret Boyutu
Bağımsız Grup t testi (Independent Samples T-Test) iki örneklem arasında ortalamalar
açısından bir fark olup olmadığının araştırılması olarak söylenebilir. Ancak iki grup
arasında kesinlikle ortak üye olmamalıdır (Kalaycı, 2010: 74). Tablo 12’de sosyal imkânlar
ve ticaret boyutunda kadınların ortalaması 3.788, erkeklerin ise 3,949 olduğu, kadınlarla
erkekler arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu tespit edilmiştir (T=-2.120,
p<0.05). Bu durumda sosyal imkânlar ve ticaret boyutunda H1a hipotezi kabul
edilmektedir.
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Tablo:12 Sosyal İmkânlar ve Ticaret Boyutunun T-Testi ve Anova Analizi
Değişkenler

N

X

S

Test
Değeri

p

Kadın

201

3,788

0,723

T=2,120

0,035

Erkek

200

3,949

0,790

Cinsiyet

Anova (Tek yönlü varyans analizi) testi ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ve gruplar
arasındaki farkın belirlenmesinde kullanılan istatistiki bir yöntemdir (Kayri, 2009: 52).
Sosyal imkânlar ve ticaret boyutunda yaş grupları (F=1.301, p=0.262), eğitim düzeyi
(F=2.237, p=0.050), meslek (F=1.147, p=0.330), gelir (F=1.680, p=0.092), yaşanılan yer
(T= 0.382, p=0.703) ve Antalya’da bulunma nedenine (F=0.498, p=0.648) göre ortalamalar
açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda sosyal imkânlar ve ticaret boyutunda H2a,
H3a, H4a, H5a, H6a, H7a hipotezleri reddedilmiştir.
Kentsel Yapı Boyutu
Kentsel yapı (Faktör 2) boyutunda cinsiyet (T=0.133, p=0.895), yaş grupları (F=1.929,
p=0.088), eğitim düzeyi (F=0.421, p=0.834), meslek(F=0.929, p=0.492), gelir (F=1.399,
p=0.18), yaşanılan yer (T=1.112, p=0,267) ve Antalya’da bulunma nedenine (F=1.599,
p=0.189) göre ortalamalar açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Buna göre kentsel yapı boyutunda H1b,
H2b, H3b, H4b, H5b, H6b, H7b hipotezleri reddedilmiştir.
Tarihi Geçmiş Boyutu
Tablo 13 incelendiğinde yaşanılan yer açısından Antalya’da yaşayanların ortalaması 4,270
iken, diğer şehirlerde yaşayanların ortalaması ise 4,100 olduğu görülmekte olup, gruplar
arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (T=2.094, p<0.05).
Buna göre tarihi geçmiş boyutunda oluşturulan hipotezlerden H6c hipotezi kabul
edilmiştir.
Tablo:13 Tarihi Geçmiş Boyutunun T-Testi ve Anova Analizi
Değişkenler

N

X

S

Antalya

249

4,270

0,780

Diğer

152

4,100

0,796

Test
Değeri

P

T=2,094

0,037

Yaşadığınız Yer

Tarihi geçmiş (Faktör 3) boyutunda cinsiyet (T=-0.856, p=0.393), yaş grupları (F=0.074,
p=0.996), eğitim düzeyi (F=0.441, p=0.820), meslek (F=0.987, p=0.445), gelir (F=0.899,
p=0.526) ve Antalya’da bulunma nedenine(F=1.709, p=0.165) göre ortalamalar açısından
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karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit
edilmiştir. Buna göre tarihi geçmiş boyutunda H1c, H2c, H3c, H4c, H5c, H7c hipotezleri
reddedilmiştir.
İzlenim Boyutu
Yaşanılan yer açısından Tablo 14’e göre Antalya’da yaşayanların ortalaması 4.060 iken,
diğer şehirlerde yaşayanların ise 3.516’dır. Gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir
farklılığın olduğu (T=5.548, p<0.05) tespit edilmiştir. Buna göre izlenim boyutu ile
oluşturulan hipotezlerden H6d hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 14’e göre, İzlenim (Faktör4) boyutunda eğitim düzeyine göre karşılaştırma
yapıldığında, gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu (F=3.871, p<0.05) tespit
edilmiştir. Buna göre oluşturulan hipotezlerden H3d hipotezi kabul edilmiştir.
İzlenim (Faktör 4) boyutunda meslek grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu
(F=2.135, p<0.05) tespit edilmiştir Buna göre oluşturulan hipotezlerden H4d hipotezi kabul
edilmiştir. Emekli ve diğer meslek grupların ortalaması 5.000 iken, en düşük ortalama ise
3.500 ile işsizler grubu oluşturmaktadır.
Faktör 4 (İzlenim) boyutunda Sig (p=0.023) değeri 0.05’ten küçük olduğu için gelir
düzeyleri ve izlenim arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Hangi
gelir düzeyleri arasında fark olduğunu test etmek için Post Hoc Testi yapılmıştır. Gruplar
arası varyansın eşit olması halinde seçilebilecek çoklu karşılama testlerinden Tukey testi
seçilebilir (Kayri, 2009: 53). Çalışmada da Post Hoc Testinden (Tukey) ve diğer gerekli
testlerde yapılmış olup bir sonuç ortaya çıkmamıştır. Buna göre Antalya’nın Marka Şehir
Algısında “izlenim boyutu” ile gelir düzeyleri arasında bir farklılık vardır (H5d) hipotezi
kabul edilmiştir.
Tablo 14’e göre, İzlenim boyutunda, Antalya’da bulunma nedenine göre
karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit
edilmiştir (F=15.313, p<0.05). Buna göre oluşturulan hipotezlerden H7d hipotezi kabul
edilmiştir.
İzlenim boyutunda cinsiyet (T=1.844, p=0.066) ve yaşa (F=0.881, p=0.494) göre
ortalamalar açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmadığı tespit edilmiş olup izlenim boyutunda H1d ve H2d hipotezleri
reddedilmiştir.
Tablo:14 İzlenim Boyutunun T-Testi ve Anova Analizi
Değişkenler

N

X

S

Antalya

249

4,060

0,938

Diğer

152

3,516

0,973

İlköğretim

37

4,337

0,935

Lise

85

3,970

0,646

Ön Lisans

67

3,925

1,091

Lisans

175

3,754

0,942

Yüksek Lisans

28

3,410

0,923

Test Değeri

P

T=5,548

0,000

F=3,871

0,002

Yaşadığınız Yer

Eğitim Düzeyi
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Doktora

9

3,555

1,044

Öğrenci

135

3,670

0,971

Nitelikli Uzman
Meslekler (Akademisyen,
Doktor, Öğretmen,
Mühendis, Veteriner,
Eczacı, Mali Müşavir,
Avukat, vb.)
Özel Sektör Çalışanı
(İşçi, Meslek Elemanı
vb.)
Kamu Çalışanı (Uzman,
Memur, Polis vb.)
Serbest Meslek
İşsiz

71

4,103

0,973

71

4,074

0,921

57

3,956

1,063

12
24

3,739
3,500

1,018
0,977

Ev Hanımı

25

4,000

0,921

Emekli

3

5,000

1,322

Diğer

3

5,000

0,577

1600 TL ve altı

191

3,762

1,014

1601-2600 TL

82

4,075

0,8301

2601-3600 TL

47

3,891

1,026

3601-4600 TL

46

3,860

0,905

4601-5600 TL

23

3,926

1,032

5601-6600 TL

7

4,085

1,190

6601-7600 TL

1

3,000

-

7601-8600 TL
8601-9600 TL

1
1

2,900
4,100

-

9601 TL ve üzeri

2

4,500

0,000

İş Amaçlı Ziyaret

44

3,852

0,931

Eğitim Amaçlı Ziyaret

25

3,260

1,173

Şehir Sakini

221

4,115

0,897

Tatil Amaçlı Ziyaret

111

3,468

0,961

Meslek

F=2,135

0,032

F=2,448

0,010

F=15,313

0,000

Kişisel Net Gelir

Antalya’da Bulunma Nedeni

Trafik Sorunu Boyutu
Tablo 15 incelendiğinde Faktör 5 (Trafik Sorunu) boyutunda yaş gruplarına göre
karşılaştırıldığında Sig değeri (p=0.025), 0.05’ten küçük olduğu için yaş aralığı ve trafik
sorunu arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Hangi yaş grupları
arasında fark olduğunu test etmek Post Hoc Testi yapılmıştır. Post Hoc Testi (Gamess-
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Howell) sonucunda Antalya’nın marka şehir algısında trafik sorunu olduğuna dair 56 ve
üzeri yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre farklı düşündüğü tespit edilmiş olup H2e
hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo:15 Trafik Sorunu T-Testi ve Anova Analizi
Değişkenler
Yaşınız
18 yaş ve altı
19-25
26-35
36-45
46-55
56 ve üzeri
Meslek
Öğrenci
Nitelikli Uzman Meslekler
(Akademisyen, Doktor,
Öğretmen, Mühendis, Veteriner,
Eczacı, Mali Müşavir, Avukat,
vb.)
Özel Sektör Çalışanı (İşçi,
Meslek Elemanı vb.)
Kamu
Çalışanı
(Uzman,
Memur, Polis vb.)
Serbest Meslek
İşsiz
Ev Hanımı
Emekli
Diğer

N

X

S

28
182
125
43
21
2

3,232
3,461
3,580
3,337
3,642
5,000

3,232
3,461
3,580
3,337
3,642
5,000

135
71

3,762
4,075

0,893
0,929

71

3,891

1,124

57

3,860

1,109

12
24
25
3
3

3,926
4,085
3,000
2,900
4,100

0,961
0,846
1,190
1,258
1,000

Test
Değeri

P

F=1,798

0,112

F=2,131

0,032

Tablo 15’e göre Trafik Sorunu (Faktör 5) boyutunda meslek gruplarına göre
karşılaştırıldığında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu
(F=2.131, p<0.05) tespit edilmiştir. Buna göre oluşturulan hipotezlerden H4e hipotezi
kabul edilmiştir.
Trafik Sorunu boyutunda cinsiyet (T=-0.370, p=0.712), eğitim düzeyi (F=1.018, p=0.406),
gelir grupları (F=1.792, p=0.068), yaşanılan yer (T=0.842, p=0.401) ve Antalya’da
bulunma nedenine (F=1.055, p=0.368) göre ortalamalar açısından karşılaştırıldığında
gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Buna
göre trafik sorunu boyutunda H1e, H3e, H5e, H6e ve H7e hipotezleri reddedilmiştir.
3.4.5.Hipotez Sonuçları
Tablo 16’da Antalya ilinin marka şehir algısına yönelik hipotez sonuçlarına yer verilmiştir.
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Tablo:16 Hipotez Sonuçları
Boyutlar

Sosyal
İmkânlar
ve
Ticaret

Kentsel
Yapı

Tarihi
Geçmiş

İzlenim

Hipotezler
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’sosyal imkânlar ve ticaret’’
boyutu cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’sosyal imkânlar ve ticaret’’
boyutu yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’sosyal imkânlar ve ticaret’’
boyutu eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’sosyal imkânlar ve ticaret’’
boyutu mesleğe göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’sosyal imkânlar ve ticaret’’
boyutu gelire göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’sosyal imkânlar ve ticaret’’
boyutu yaşanılan yere göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’sosyal imkânlar ve ticaret’’
boyutu Antalya’da bulunma nedenine göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’kentsel yapı’’ boyutu cinsiyete
göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’kentsel yapı’’ boyutu yaş
gruplarına göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’kentsel yapı’’ boyutu eğitim
düzeyine göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’kentsel yapı’’ boyutu mesleğe
göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’kentsel yapı’’ boyutu gelire göre
farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’kentsel yapı’’ boyutu yaşanılan
yere göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’kentsel yapı’’ boyutu Antalya’da
bulunma nedenine göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’tarihi geçmiş’’ boyutu cinsiyete
göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’tarihi geçmiş’’ boyutu yaş
gruplarına göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’tarihi geçmiş’’ boyutu eğitim
düzeyine göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’tarihi geçmiş’’ boyutu mesleğe
göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’tarihi geçmiş’’ boyutu gelire göre
farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’tarihi geçmiş’’ boyutu yaşanılan
yere göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’tarihi geçmiş’’ boyutu Antalya’da
bulunma nedenine göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’izlenim’’ boyutu cinsiyete göre
farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’izlenim’’ boyutu yaş gruplarına
göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’izlenim’’ boyutu eğitim düzeyine
göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’izlenim’’ boyutu mesleğe göre
farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’izlenim’’ boyutu gelire göre

Karar
Kabul
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Kabul
Red
Red
Red
Kabul
Kabul
Kabul
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Trafik
Sorunu

farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’izlenim’’ boyutu yaşanılan yere
göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’izlenim’’ boyutu Antalya’da
bulunma nedenine göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’trafik sorunu’’ boyutu cinsiyete
göre farklılık göstermektedir
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’trafik sorunu’’ boyutu yaş
gruplarına göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’trafik sorunu’’ boyutu eğitim
düzeyine göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’trafik sorunu’’ boyutu mesleğe
göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’trafik sorunu’’ boyutu gelire göre
farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’trafik sorunu’’ boyutu yaşanılan
yere göre farklılık göstermektedir.
Antalya’nın Marka Şehir Algısının ‘’trafik sorunu’’ boyutu Antalya’da
bulunma nedenine göre farklılık göstermektedir.

Kabul
Kabul
Red
Kabul
Red
Kabul
Red
Red
Red

Tablo 16’da yer alan hipotez sonuçları incelendiğinde, sosyal imkânlar ve ticaret
boyutunda sadece cinsiyete göre farklılık olduğu görülmektedir. Erkeklerin kadınlara
oranla Antalya’nın marka şehir algısında sosyal imkânlar ve ticaret boyutuna daha çok
katıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca sosyal imkânlar ve ticaret boyutu içerisinde oluşturulan
diğer hipotezler red edilmiştir.
Kentsel yapı boyutunda yer alan tüm hipotezler red edilmiştir. Tablo 16’da yer aldığı gibi
tarihi geçmiş boyutunda yaşanılan yere göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu
tespit edilmiştir. Antalya’da yaşayanların diğer şehirlerde yaşayanlara göre Antalya’nın
marka şehir algısında tarihi geçmiş boyutuna daha çok katıldığı görülmektedir. Tarihi
geçmiş boyutunda yer alan diğer hipotezler ise reddedilmiştir.
İzlenim boyutunda ise; cinsiyet ve yaş ile ilgili hipotezler red edilmiş olup, eğitim düzeyi,
meslek, gelir, yaşanılan yer ve Antalya’da bulunma nedenine göre gruplar arasında
istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiş ve ilgili hipotezler kabul
edilmiştir. İzlenim boyutuna ilköğretim mezunlarının, emekli ve diğer meslek gruplarının,
5601-6600 TL gelir gurubunda olan kişilerin, Antalya’da yaşayan ve şehir sakini
kimselerin daha çok katıldığı tespit edilmiştir.
Trafik Sorunu boyutunda, yaş ve mesleğe göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu
tespit edilmiş ve ilgili hipotezler kabul edilmiştir. 56 ve üzeri yaş grubundakiler ile mesleği
işsiz grubunda olanlar “Antalya’da trafik sorunu var”, “Antalya’da araçların park etmesi
için yeterli sayıda park alanı yok” ifadelerine daha çok katıldığı görülmektedir. Trafik
sorunu boyutu içerisinde yer alan diğer hipotezler ise red edilmiştir.
4. Sonuç ve Öneriler
Günümüzde şehirlerin ve ülkelerin ön planda olmak için bir şekilde kendini en iyi bir
biçimde pazarlaması gerekmektedir (Avcılar, Kara, 2015: 90). Bunun için şehrin ayırt edici
özellikleri ile şehre ait marka oluşturulmalıdır (Kavaratzis, 2004: 59). Çünkü şehirlerin
amacı tarihi ve doğal güzelliklerini, kültürel faaliyetlerini, etkinliklerini veya diğer
şehirlerden ayrılmasını sağlayacak soyut ve somut özelliklerini tüketicinin zihnine
yerleştirebilmektir.
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Bu çalışmada Antalya ilinin marka şehir algısı ve Antalya’yı marka şehir yapacak olan
fırsatların öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yoluyla
online anket yöntemi kullanılarak 401 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcıların çoğunluğu
kadınlar, lisans eğitim düzeyinde olan ve Antalya’da yaşayan kişilerden oluşmaktadır.
Ayrıca katılımcıların Antalya denilince aklına ilk gelen şeyin Kaleiçi olduğu bunu Yat
Limanı ve Expo’nun takip ettiği tespit edilmiştir.
Araştırma bulgularına göre, Antalya’nın denize kıyısının bulunması, Antalya ilinin kültürü,
tarihi mirası ve doğal güzelliklerinin olması, konaklamak için yeterli sayıda otellerin
olması ve Antalya’nın iklim özelliklerinin turizm açısından cazip olması, Antalya için
önemli değerler arasında yer almaktadır. Şehirlerin markalaşma süreci hakkında Yarar
(2010)’un çalışmasında ise Konya’nın sahip olduğu kültürel değerlerle çekici bir şehir
olduğu, Konya’nın önemli tarihi eserlere sahip olduğu ve sahip olduğu tarihi geçmişin
Konya için önemli bir değer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İsen (2013) yaptığı çalışmasında
ise Konya’nın tarihi geçmişinin değerli olmasının, önemli tarihi eserlere sahip olmasının ve
kültürel açıdan çekici bir şehir olmasının katılımcılar için önem arz ettiği tespit edilmiştir.
Arslan (2015)’ın yaptığı çalışmada ise İzmir’in gelecekte nasıl bir şehir olması gerektiği
hususunda “İzmir, Festivaller şehri olmalıdır” ve “İzmir Kültür ve Sanat şehri olmalıdır”
ifadelerine katılım düzeyi yüksek olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada ise Antalya’yı
gelecekte nasıl bir şehir olması gerektiği hususunda “Antalya, Deniz, Kum, Güneş Turizm
Merkezi olmalıdır” ve “Antalya Ekolojik Turizm (Doğayı keşfetme, Trekking vb.) Merkezi
olmalıdır” ifadelerinin katılım düzeyleri yüksektir.
Björner (2013) tarafından gerçekleştirilen şehir markası çalışmasında rekabet avantajı
yaratmak için şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin, kültürünün, şehre ait ayırt edici
özelliklerinin, yaşam tarzı ve yaşam kalitesinin tanıtımının önemi vurgulanmaktadır.
Özdemir (2013)’ün çalışmasında ise Alanya’nın Türkiye turizm sektöründe deniz-kumgüneş olarak pazarlamasının önemli olduğu ancak son yıllarda tüketici taleplerindeki
değişimlerle Alanya’nın sahip olduğu başka varlıklarında ön plana çıkarması ve
pazarlaması gerekliliği tespit edilmiştir. Bu bağlamda Alanya Antalya’nın ilçesi olması
dikkate alınarak Antalya’nın deniz-kum-güneş turizm merkezi olmanın ötesinde ekolojik
turizmin ve diğer tarihi ve doğal güzelliklerinin de ön plana çıkarması ve pazarlanmasının
Antalya için önemli olacağı söylenebilir.
Çalışmada Antalya ilinin marka şehir algısına bakıldığında ise “sosyal imkânlar ve ticaret”
boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşanılan yer
ile “tarihi geçmiş” boyutu arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. “İzlenim” boyutu
ile eğitim düzeyi, meslek, gelir düzeyi, yaşanılan yer ve Antalya’da bulunma nedeni
arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. “Trafik Sorunu”
boyutu ile yaş ve meslek grupları arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğu tespit
edilmiştir. Katılım düzeyi en düşük ifadenin “Antalya’da toplu taşıma yeterli seviyede”
(3,2893 ±1,18579) ifadesi olması da Antalya ili için şehir markası oluşturulmasında toplu
taşımaya gereken önemin verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Çetinsöz ve Artuğer (2013), Antalya’yı ziyaret eden turistlerin Antalya’nın marka değeri
ve marka sadakati boyutları olumlu olarak tespit edilmiş iken, yapılan çalışmada Antalya
ilinin şehir marka algısının genel olarak olumlu olduğu da söylenebilir.
Araştırmada elde edilen bulgular sadece Antalya’da çeşitli nedenlerle bulunan kişilerin
görüşlerini yansıtmaktadır. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu Antalya’da yaşayan sakinler
olması sebebiyle ilerleyen çalışmalarda daha çok yerli ve yabancı turistlere ulaşılarak
onların gözünde Antalya’nın marka şehir olma yolundaki çabaların yeterli olup olmadığı
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hakkında fikir alınabilir. Araştırma konusu nicel araştırma yönteminin yanı sıra nitel
araştırma yöntemi de uygulanarak detaylı olarak incelenebilir.
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Türkiye'de Stratejik Yönetim Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Sistematik
Derlemesi: 1994-2018 Dönemi
Öğr. Gör. Dr. Fulya ALMAZ288

Özet
Bu araştırma, Türkiye bağlamında stratejik yönetim alanında yapılmış olan doktora
tezlerinin sistematik derlemesini görünür kılmak amacıyla tasarlanmış geniş çaplı bir
araştırmanın pilot çalışmasıdır. Söz konusu çalışma Türkiye bağlamında stratejik yönetim
alanında Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arşivi'nde yer alan ve erişim izni bulunan 85
doktora tezleri üzerinden yürütülmüştür. Araştırma yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı,
özgün dil, danışmanın unvanı, konu, yöntem ölçütleri temel alınarak doküman analizine ve
sistematik delemeye dayalı, betimsel amaçlı nitel bir araştırma özelliğini taşımaktadır. Söz
konusu çalışma stratejik yönetim alanına ait genel resmin bir parçasını sunması açısından
önemli görülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ile stratejik yönetim
alanında yapılan çalışmaların kapsamlı olarak değerlendirilmesi bakımından ilgili
alanyazına katkı sağlayacağı ve bu yöndeki mevcut boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, Lisansüstü Eğitim, Sistematik Derleme, Nitel
Araştırma.
1. Giriş
Bu araştırma, Türkiye bağlamında stratejik yönetim alanında yapılmış olan doktora
tezlerinin sistematik derlemesini görünür kılmak amacıyla tasarlanmış geniş çaplı bir
araştırmanın pilot çalışmasıdır. Bu amaç doğrultusunda "Türkiye'de stratejik yönetim
alanında yapılmış doktora tezlerinin yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, özgün dil,
danışmanın unvanı ve yöntem değerlendirme ölçütleri bakımından dağılımı nedir?"
sorunsalına yanıt aranmaktadır.
Temel sorunsalın detaylandırılması ile cevaplanması hedeflenen alt sorunsallar aşağıda
verildiği gibidir:
1) Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin yıl bazında dağılımları
nasıldır?
2) Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin üniversite bazında
dağılımları nasıldır?
3) Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin enstitü bazında dağılımları
nasıldır?
4) Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin anabilim dalı bazında
dağılımları nasıldır?
5) Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin özgün dilleri bazında
dağılımları nasıldır?
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6) Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin danışman unvanları bazında
dağılımları nasıldır?
7) Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin yöntem bakımından
dağılımları nasıldır?
İlgili araştırmada öznel bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma yönteminin
kullanılması gerekmektedir (Silverman, 2005). İncelemenin amacı dâhilinde uygunluk
(Creswell, 2007) durumu gözetilerek araştırmanın evrenini Türkiye'deki tezlerin
arşivlendiği Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arşivi'ne ulaştırılmış ve stratejik yönetim
alanında yapılmış doktora tezleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi kolay
ulaşılabilir olmakla birlikte araştırmanın sorusunu yanıtlamada erişim iznine açık
bulunan tezlerin araştırmanın örneklemini oluşturması tatminkâr sayılmıştır. Bu
noktada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye dayalı bir değerlendirme
yapılmıştır. Dolayısıyla, Türkiye bağlamında stratejik yönetim alanında Yüksek
Öğretim Kurumu Tez Arşivi'nde yer alan ve erişim izni bulunan doktora tezleri söz
konusu çalışmanın analiz birimini (veri kaynaklarını) oluşturmuştur.
İlgili çalışma bir sistematik derleme çalışmasıdır. Bu bağlamda araştırmada Yüksek
Öğretim Kurumu Tez Arşivi kayıtları üzerinden doküman incelemesi yapılmış ve
kapsam dâhilindeki tezler yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, özgün dil, danışmanın
unvanı, konu ve yöntem değerlendirme ölçütleri bakımından incelenmiştir.
Söz konusu çalışmada yukarıda ayrıntılandırıldığı üzere nitel yöntem kullanılması
öngörülmektedir. Ancak niteliksel olarak toplanan veriler değerlendirme ölçütleri
bağlamında sayısal kodlar aracılığı ile niceliksel forma dönüştürülerek elde edilen
sonuçlar niceliksel olarak sunulmuş, ortaya çıkan örüntüler çerçevesinde elde edilen
bulguların araştırma hedefleri doğrultusunda sınıflandırılarak açıklanması ve
yorumlanmasıyoluna gidilmiştir. Bu noktada tanımlayıcı istatistik kullanmaktan ve
grafiklerle sunuş yapmaktan öteye gidilmeyecektir.
İlgili alan yazın incelendiğinde hem farklı disiplinlerde hem de yönetim ve organizasyon
yazınında çeşitli ölçütlerin kullanılarak yapıldığı çalışmaların var olduğu ancak bilimsel
araştırmaların önemli kaynaklarından biri olan doktora tezlerine ilişkin bir çalışmanın
yapılmamış olduğu görülecektir. Böylesi bir inceleme ile stratejik yönetim alanında
doktora tezleri bazında, 1994-2018 yıl aralığını kapsayan mevcut durumu ve eğilimi
görmek ilginç olacaktır. Dolayısıyla söz konusu çalışma stratejik yönetim alanına ait genel
resmin bir parçasını sunması açısından önemli görülmektedir. Araştırma sonucunda elde
edilen bulguların stratejik yönetim alanında yapılan çalışmaları kapsamlı olarak
değerlendirmesi bakımından ilgili alanyazına katkı sağlayacağı ve bu yöndeki mevcut
boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.
Hiç şüphesiz bu çalışmada da diğer akademik çalışmalarda olduğu bazı kısıt ve sınırlılıklar
mevcuttur. Ülkemizde yapılan tezler Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arşivi'nde
arşivlenmektedir. Arşivde yer alan her tez için yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, özgün
dil ve danışmanın unvanı ölçütlerine göre değerlendirme yapılabilirken her tez için konu,
yöntem ve uygulama alanı gibi ölçütler bakımından değerlendirme yapılamamaktadır.
Bütüncül bir değerlendirme yapılabilmesi için her bir tezin tamamına erişilmesi
gerekmektedir. Oysa arşivde yer alan her tez erişime açık değildir. Bu sebeple sadece
stratejik yönetim alanında Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arşivi'nde yer alan ve erişim izni
bulunan doktora tezleri üzerinde bir inceleme yapılması yoluna gidilmiştir.
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2.

Stratejik Yönetim Alanında Yapılmış Olan Doktora Tezlerine Yönelik Araştırma

Çalışmanın bu başlığı
detaylandırılmıştır.

altında

araştırma

yöntemi

ve

araştırmanın

bulguları

2.1. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın temel sorunsalı yaşanılan dünyadan elde edilen veriler ışığında yanıtlanması
mümkün olan sorunsaldır. Bu yöndeki çabalar söz konusu araştırmanın ampirik bir
tartışma zemini üzerine inşa edilmesini ve konu ile ilgili betimsel ve gerçekçi bir resmin
ortaya konulmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla ilgili araştırmada öznel bir araştırma
yöntemi olan nitel araştırma yönteminin kullanılması gerekmektedir (Silverman, 2005).
Bu çalışma bir sistematik derleme çalışmasıdır. Sistematik derleme niteliği taşıyan
çalışmalar belirli zaman aralıklarında, belirli bir durumun tespitine yönelik olarak inceleme
yapılarak o durumun yaşam seyrini ve eğilimini göstermesi açısından önemli
görülmektedir (Üsdiken ve Pasadeos, 1993). Bu bağlamda ilgili araştırmada Yüksek
Öğretim Kurumu Tez Arşivi kayıtları üzerinden doküman incelemesi yapılmıştır.
Söz konusu çalışmada Türkiye bağlamında stratejik yönetim alanında Yüksek Öğretim
Kurumu Tez Arşivi'nde yer alan ve erişim izni bulunan doktora tezleri ilgili çalışmanın
analiz birimini (veri kaynaklarını) oluşturmuştur.
İncelemenin amacı dâhilinde uygunluk (Creswell, 2007) durumu gözetildiği için
araştırmanın evrenini Türkiye'deki tezlerin arşivlendiği Yüksek Öğretim Kurumu Tez
Arşivi'ne ulaştırılmış ve stratejik yönetim alanında yapılmış doktora tezleri
oluşturmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arşivi kayıtları üzerinden stratejik yönetim
anahtar kelimesi kullanılarak, başlık, konu, özet gibi teze ait bilgiler, erişim izni olan
doktora tezleri ile sınırlı kalmak üzere tümüyle tarama yapılmıştır. 27.10.2018 tarihinde
belirtildiği gibi yapılan tarama sonucunda 158 doktora tezine ulaşılmıştır. Söz konusu
tezler tek tek incelenerek stratejik yönetim ile ilgili olmayan ancak taramaya takılmış olan
tezler elenmiş ve konu ile ilgili olan 85 teze ulaşılmıştır. Dolayısıyla araştırmanın evrenini
stratejik yönetim alanında yazılmış olan ve erişim izni olan 85 tez oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemi kolay ulaşılabilir olmakla birlikte araştırmanın temel sorusunu
yanıtlamada temsiliyet gücünü de göz önünde bulundurarak erişim iznine açık bulunan
tezlerin araştırmanın örneklemini oluşturması tatminkâr sayılmıştır. Bu noktada amaçlı
örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye dayalı bir değerlendirme yapılmıştır.
Araştırmanın evreni tamamıyla ulaşılabilir olduğu için belirtilen 85 tez ilgili çalışmanın
örneklemini oluşturmaktadır. Bu noktada araştırmanın örneklemi dâhilindeki tezler yıl
bazında incelenmiş ve kayıtlı olan ilk tezin 1994 yılına ve son tezin de 2018 yılının son
çeyreğinde yayımlanmış olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen tespit ile söz konusu
araştırmanın 1994-2018 olmak üzere dönemi belirlenmiştir.
Söz konusu çalışmada yukarıda ayrıntılandırıldığı üzere nitel yöntem kullanılması
öngörülmektedir. Ancak niteliksel olarak toplanan veriler değerlendirme ölçütleri
bağlamında sayısal kodlar aracılığı ile niceliksel forma dönüştürülerek elde edilen
sonuçların niceliksel olarak sunulması ve ortaya çıkan örüntüler çerçevesinde elde edilen
bulguların araştırma hedefleri doğrultusunda sınıflandırılarak açıklanması ve
yorumlanmasıyoluna gidilmiştir. Bu noktada tanımlayıcı istatistik kullanmaktan ve
grafiklerle sunuş yapmaktan öteye gidilmemiştir.
Veri analizi, yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmaya yönelik olduğu için, bu amaçla
yapılan içerik analizinde verinin kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek
temaların ortaya çıkarılması çabası vardır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmanın
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sorunsalını yanıtlayabilmek adına veriler işlenerek aralarındaki örüntüleri sunmak
amacıyla içerik analizine tabi tutulmuş ve elde edilen bulguların araştırma hedefleri
doğrultusunda sınıflandırılarak açıklanması ve yorumlanması yoluna gidilmiştir.
Araştırmanın uygunluk ölçütlerinin sağlanması konusunda, inandırıcılık (iç geçerlilik),
aktarılabilirlik (dış geçerlilik) ve tutarlılık (iç güvenilirlik) ve teyit edilebilirlik (dış
güvenirlik) ölçütlerinin kullanılması uygun görülmektedir. Bu bağlamda inandırıcılık için
araştırma kapsamındaki tezler, belirlenen ölçütler doğrultusunda tek tek incelenmiş ve
kodlanmıştır. Aktarılabilirlik için istatistiksel bir genelleme yapılmamış ulaşılan sonuçlar
analitik genelleme temelinde tartışılmıştır. Tutarlılık için elde edilen veriler bir uzman
görüşüne başvurularak sağlanmaya çalışılmıştır. Uzmandan aynı değerlendirmeyi yapması
istenmiş ve bağımsız kodlamalar karşılaştırılmıştır. Böylece değerlendiriciler arasında
kabul edilebilir bir uyumun olduğuna kanaat getirilmiştir. Teyit edilebilirlik için veri
toplama süreci, tüm veriler, analiz aşamasında yapılan kodlamalar, çalışmaya ait çıkarımlar
uzman görüşe sunularak teyit incelemesi yaptırılmıştır. Sonrasında uzman görüş ile bir
araya gelinerek teyit edilebilirliğe ilişkin değerlendirmelerde ve geri bildirimlerde
bulunulmuştur.
2.2. Araştırmanın Bulguları
Bu başlık altında araştırmanın temel ve tamamlayıcı sorunsallarına yanıtlamaya yönelik
analiz sonuçları ayrıntılandırılacaktır. Bulgular araştırmanın amacında belirtilen sıra ile
sunulmuştur.

1999

2000

2002

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
Toplam

Tez
Sayısı
(adet)

1996

Yıllar

1994

Tablo 1: Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin yıl bazında
dağılımlarına yönelik bulgular
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85

Araştırma dâhilinde incelenen doktora tezlerinin yıl bazında dağılımlarına yönelik bulgular
Tablo 1’de verildiği gibidir. İlgili tablo incelendiğinde stratejik yönetim alanında en fazla
doktora tezinin 2007, 2010 ve 2011 yılarında (9’ar adet) ve en az doktora tezinin de 1994
ve 2004 yılları arasında ve 2017 yılında (1’er adet) yapıldığı görülmektedir. Ayrıca 2009
ve 2018 yıllarında 2, 2008 yılında 4, 2006, 2012 ve 2015 yıllarında 5, 2016 yılında 7 ve
2013 ve 2014 yıllarında 8 adet doktora tezinin yapıldığı görülmektedir.
Aşağıda yer alan tabloda (Tablo 2) Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora
tezlerinin üniversite bazında dağılımlarına yönelik bulgular verilmiştir. Tabloda görüldüğü
üzere en fazla doktora tezinin yapıldığı üniversite Marmara Üniversitesi (7 adet) olurken,
bu üniversiteyi 6’şar adet ile Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü ve Sakarya Üniversitesi, 5’er
adet ile Dokuz Eylül ve İstanbul, 4’er adet ile Anadolu ve Gazi, 3’er adet ile Dumlupınar,
İstanbul Teknik, Selçuk, Süleyman ve Yedi Tepe, 2’şer adet ile Ankara, Atatürk, Beykent,
Çukurova, Gaziosmanpaşa, Kocaeli, Okan, Uludağ ve Yaşar Üniversiteleri ile Kara Harp
Okulu Komutanlığı ve 1’er adet tez ile Akdeniz, Ankara, Abant İzzet Baysal, Bahçeşehir,
Başkent, Erciyes, Hacettepe, Işık, İstanbul Ticaret, Zonguldak Karaelmas ile Polis
Akademisi Başkanlığı takip etmektedir.
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Tablo 2: Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin üniversite
bazında dağılımlarına yönelik bulgular
Tez
Tez
Üniversiteler
Sayıları
Üniversiteler
Sayıları
(Adet)
(Adet)
Akdeniz Üniversitesi
1
Hacettepe Üniversitesi
1
Ankara Üniversitesi
1
Işık Üniversitesi
1
ErasmusUniversiteit
Rotterdam
1
İstanbul Teknik Üniversitesi
3
Marmara Üniversitesi
7
İstanbul Ticaret Üniversitesi
1
Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
1
İstanbul Üniversitesi
5
Anadolu Üniversitesi
4
Kara Harp Okulu Komutanlığı
2
Ankara Üniversitesi
2
Kocaeli Üniversitesi
2
Atatürk Üniversitesi
2
Okan Üniversitesi
2
Bahçeşehir Üniversitesi
1
Polis Akademisi Başkanlığı
1
Başkent Üniversitesi
1
Sakarya Üniversitesi
6
Beykent Üniversitesi
2
Selçuk Üniversitesi
3
Çukurova Üniversitesi
2
Süleyman Demirel Üniversitesi
3
Dokuz Eylül Üniversitesi
5
Uludağ Üniversitesi
2
Dumlupınar Üniversitesi
3
Yaşar Üniversitesi
2
Erciyes Üniversitesi
1
Yeditepe Üniversitesi
3
Gazi Üniversitesi
4
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
1
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
2
TOPLAM
85
Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
6
Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin enstitü bazında dağılımları
(Tablo 3) incelendiğinde en fazla tezin Sosyal Bilimler Enstitüsünce (70 adet) yapıldığı
görülmektedir. Bu rakamı sırası ile Fen Bilimleri Enstitüsü (5 adet), Eğitim, Sağlık ve
Savunma Bilimleri Enstitüsü (2’şer adet) ve Bankacılık ve Sigortacılık, Güvenlik Bilimleri
ve İşletme Enstitüsü (1’er adet) takip etmektedir. Erişilen 1 tezin ise hangi enstitü
kapsamında yapıldığının belirtilmemiş olduğu görülmektedir.
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Tablo 3: Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin enstitü
bazında dağılımlarına yönelik bulgular
Tez
Sayıları
(Adet)

Enstitü
Bankacılık ve Sigortacılık
Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
İşletme Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Savunma Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Belirtilmemiş
TOPLAM

1
2
5
1
1
2
2
70
1
85

Tablo 4: Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin anabilim
dalı bazında dağılımlarına yönelik bulgular
Anabilim Dalı

Tez
Sayıları
(Adet)

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi
Anabilim Dalı

1

İşletme Anabilim Dalı

58

İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı

1

Bankacılık Anabilim Dalı

1

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

2

İstatistik Anabilim Dalı

1

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

1

Mimarlık Anabilim Dalı

1

Orman Mühendisliği Anabilim
Dalı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Anabilim Dalı
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Anabilim Dalı

1

Tez
Sayıları
(Adet)
Sağlık Kurumları Yönetimi
Anabilim Dalı
Savunma Yönetimi Anabilim
Dalı
Sivil Havacılık Yönetimi
Anabilim Dalı
Teknoloji Yönetimi Anabilim
Dalı
Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı
Turizm İşletmeciliği Anabilim
Dalı
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Anabilim Dalı
Yönetim ve Organizasyon
Anabilim Dalı

1
1
1
1
1
1
1
4

Belirtilmemiş

5

TOPLAM

85

1
1

Yukarıda yer alan Tablo 4’te Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin
anabilim dalı bazında dağılımlarına yönelik bulgular verilmiştir. İlgili tablo incelendiğinde
en fazla tezin İşletme Anabilim Dalınca (58 adet) yapıldığı ve 85 tezden 4’ünün Yönetim
ve Organizasyon Anabilim Dalınca yapıldığı görülmektedir. Ayrıca mimarlık, bankacılık,
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turizm gibi anabilim dallarında da sayıca az (1’er adet) olmakla birlikte stratejik yönetim
alanında tez yapıldığı ve inceleme kapsamındaki 5 tezin bağlı olduğu anabilim dalının
belirtilmemiş olduğu görülmektedir.
İzleyen tabloda (Tablo 5) sunulduğu gibi inceleme kapsamındaki doktora tezlerinin büyük
bir çoğunluğunun anadil olan Türkçe (77 adet) olarak yazılmış olduğu, kalan tezlerin (8
adet) İngilizce olarak yazılmış olduğu görülecektir.
Tablo 5: Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin özgün
dilleri bazında dağılımlarına yönelik bulgular
Özgün Dil

Tez Sayıları (Adet)

Türkçe

77

İngilizce

8

TOPLAM

85

Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin danışman unvanları bazında
dağılımları (Tablo 6) incelendiğinde en fazla tez danışmanlığı profesör doktor (58 adet)
unvanına sahip hocalar yaparken onları sırasıyla doçent doktor (21 adet) ve yardımcı
doçent doktor (yeni düzenlemede doktor öğretim üyesi olan hocalar -6 adet) unvanına
sahip hocaların takip ettiği görülmektedir.
Tablo 6: Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin danışman
unvanları bazında dağılımlarına yönelik bulgular
Danışmanın Unvanı

Tez Sayıları (Adet)

Prof. Dr.

58

Doç. Dr.

21

Yrd. Doç. Dr.

6

(Dr. Öğr. Üyesi)
TOPLAM

85
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Tablo 7: Stratejik Yönetim alanında yapılmış olan doktora tezlerinin
yöntem bakımından dağılımlarına yönelik bulgular
Yöntem

Tez Sayıları (Adet)

Nicel

69

Nitel

11

Nitel ve Nicel

5

TOPLAM

85

Yukarıda yer alan tabloda (Tablo 7) stratejik yönetim alanında yapılmış olan doktora
tezlerinin yöntem bakımından dağılımlarına yönelik bulgular verilmiştir. Yapılan araştırma
göstermektedir ki, araştırmanın kapsamı dahilindeki tezlerin büyük bir çoğunluğunda nicel
araştırma yöntemi (69 adet) kullanılmıştır. İlgili doktora çalışmalarında nitel yöntemin (11
adet) ve hem nitel yöntemin hem de nicel yöntemin birlikte kullanıldığı tez sayısı (5 adet)
görece olarak oldukça az sayıdadır.
3. Değerlendirme ve Sonuç
Bu araştırma, Türkiye bağlamında stratejik yönetim alanında yapılmış olan doktora
tezlerinin sistematik derlemesini görünür kılmak amacıyla tasarlanmış geniş çaplı bir
araştırmanın pilot çalışmasıdır. Söz konusu çalışma Türkiye bağlamında stratejik yönetim
alanında Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arşivi'nde yer alan ve erişim izni bulunan 85
doktora tezleri üzerinden yürütülmüştür. Araştırma yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı,
özgün dil, danışmanın unvanı, yöntem ölçütleri temel alınarak doküman analizine ve
sistematik delemeye dayalı, betimsel amaçlı nitel bir araştırma özelliğini taşımaktadır.
Araştırma kapsamı dahilinde belirtilen ölçütler baz alınarak bir değerlendirme yapıldığında
stratejik yönetim alanında yapılan doktora tezlerinin en fazla 2010 ve 2011 yıllarında (9'ar
adet) yapıldığı görülmektedir. Marmara Üniversitesi (7 adet), Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü (6 adet) ve Sakarya Üniversitesi (6 adet) en fazla doktora çalışmasının yapıldığı
üniversiteler olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili doktora çalışmalarının en fazla Sosyal
Bilimler Enstitüsüne (70 adet) ve İşletme Anabilim Dalına (58 adet) bağlı olarak
yayımlandığı görülmektedir. Yapılan araştırma ile tezlerin özgün dilinin ağırlıklı olarak
Türkçe (77 adet) yayımlandığı, Profesör Doktor unvanına sahip hocalarca (58 adet)
danışmanlık yapıldığı ve ağırlıklı olarak nicel araştırma yönteminin (69 adet) kullanıldığı
tespit edilmiştir. Sonuç olarak söz konusu çalışmada stratejik yönetim alanında yapılmış
doktora tezlerine ilişkin bir sistematik derleme yapılarak ilgili alana dair son 25 yıllık
dönemin genel resminin bir parçası sunulmaya çalışılmıştır.
Kaynaklar
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Approaches, Thousand Oaks, Sage Publications, California.
Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research. Sage Publications, London.
Üsdiken B. ve Pasadeos, Y. (1993). "Türkiye'de Örgütler ve Yönetim Yazını", Amme
İdaresi Dergisi, 26 (2), s. 73-98.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin
Yayıncılık, Ankara.
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Kadınlara Yönelik Ayrımcılık
Dr. Öğr. Üye. Banu ÖZBUCAK ALBAR289

Özet
Ayrımcılık, aralarında belirgin bir fark bulunmamasına rağmen bireylerin din, dil, ırk,
cinsiyet, etnik köken, siyasi düşünce temelinde eşit ve adil olmayan şekilde
değerlendirilmesini ifade etmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı ise, bir bireyin başka bir bireye
sırf cinsiyeti kadın olduğu için, olması gerekenden daha farklı davranması halidir.
Geçmişten günümüze işgücü piyasasında en sık karşılaşılan ayrımcılık türlerinden biri olan
cinsiyet ayrımcılığı iki düzeyde gerçekleşmektedir. İlki kadının çalışma hayatına girmesi
aşamasında yaşadığı kadın işi- erkek işi ayrımıyla yaşanılan ayrımcılıktır. Günümüzde bu
aşamada estetik emek sorunları, kadınların görünümcülük kökenli yaşadığı ayrımcılık
sorunları arasında yer almaktadır. Ayrımcılığın ikinci düzeyi ise işe alındıktan sonra
gerçekleşen ücretlendirmede, terfi etmede, kısmi süreli ve düşük statülü işlerde
çalıştırılmalarıyla ortaya çıkmaktadır. Kadınların terfi sürecinde ortaya çıkan ayrımcılık
ise, işgücü piyasasında cam tavan sorunlarına sebep olmaktadır. Çalışmada iş hayatında
kadınlara yönelik ayrımcılık hukuki çerçevesiyle incelenmeye çalışılarak, yaşanan
sorunlara farkındalık oluşturulmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, Cinsiyet, Estetik Emek, Cam Tavan
Discrimination Against Women
Abstract
Discrimination refers to the equal and unfair evaluation of individuals on the basis of
religion, language, race, gender, ethnic origin, political thought, although there is no
significant difference between them. Gender discrimination is the case when an individual
behaves differently than he or she should be because his or her gender is female. Gender
discrimination, which is one of the most common forms of discrimination in the labor
market from the past to the present day, takes place at two levels. The first is the
discrimination experienced by the woman-man-work she lives in when she enters the
working life. Today, at this stage, the problems of aesthetic labor are among the problems
of discrimination in which women live in origin. The second level of discrimination occurs
after the recruitment, wages, promotion, part-time and low-status jobs. Discrimination in
women's promotion process leads to glass ceiling problems in the labor market. In this
study, it is aimed to raise awareness of the problems experienced in the work life by trying
to examine the discrimination against women in the legal framework.
Keywords: Discrimination, Gender, Aesthetic Labor, Glass Ceiling
Giriş
İşgücü piyasasında kadının etkin bir şekilde rol alması biyolojik, ekonomik ve sosyokültürel açıdan incelenmesi gereken önemli bir sorundur. Geleneksel anlayışa göre kadının
aile içindeki rolü ve sorumlulukları, ona öncelikli olarak annelik ve hane içi iş yükü
sorumluluğunu yüklemektedir. İşgücü piyasasında bu çerçevede ikinci konumda olan
kadınlar cinsiyetlerinden dolayı yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı grupta
289
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değerlendirilmektedir. Kadının ücretli çalışma isteği, cinsiyet ayrımcılığı temelinde
öncelikle işin kadın işi ya da erkek işi ayrımına tabi tutulmaktadır. İşe alınmada daha
başvuru aşamasında yaşanan bu ayrımcılık günümüzde “görünümcülük ayrımcılığı” olarak
da işverenlerin, çalışanların bedenlerine yönelik kurgularıyla kendini göstermektedir.
Bunun yanı sıra kadınlar aynı işyeri bünyesinde aynı işi yapıyor olmalarına rağmen,
emeklerinin ücretlendirilmesinde cinsiyetleri sebebiyle eşitsizlik yaşamaktadırlar. Bu
adaletsizlik aynı zamanda kadınların üst düzey yönetimlere gelebilmelerinde de
yaşanmakta ve karşımıza “cam tavan sendromu” olarak çıkmaktadır.
Bu çalışma ile amaçlanan günümüzde iş hayatında kadınların maruz kaldığı ayrımcılıklara
dikkat çekerek, yaşanan sorunlara farkındalık yaratmaktır. Konu teorik olarak derleme
niteliğinde yasal çerçevesiyle değerlendirilmiştir. Kadınların yaşadığı ayrımcılığı birçok
boyutuyla ele alan çalışma da, güncel istatistiklerden faydalanarak kadının iş yaşamındaki
konumu ortaya konulmuştur.
1. Yasal Çerçevesiyle Çalışma Hayatında Kadın
Tarihi süreç içinde kadınlar da erkekler gibi her dönemin koşullarına göre değişiklik
gösteren şekillerde ve statülerde çeşitli ekonomik faaliyetlere katılmıştır. Pre-Endüstriyel
dönemde ilkel toplumlarda görülen işbirliği erkeklere avlanma görevini yüklerken,
kadınlara besin toplama faaliyetini yüklemişti. Kadınların ilk kez “ücretli” olarak ve “işçi”
statüsünde iş yaşamında yer alması sanayi devrimi ile birlikte gerçekleşmiştir. Bu dönemle
birlikte kamu ve hizmet sektörlerinde yaşanan gelişmeler, kadınların toplam işgücü
içindeki oranlarını hızla arttırmıştır (Aydın Göktepe, 2011: 3). Kadınlara 1913 yılında
devlet memuru olma hakkı verilmiştir. Ardından tüccar ve esnaf olarak da iş hayatına
girmişlerdir. 1923 yılında Cumhuriyetin ilanından itibaren gerçekleştirilen reformlar,
toplumun yeniden yapılanmasını sağlayarak kadınların eşit yurttaşlar olarak çalışma
yaşamına katılmasını, kamu alanlarına girmesini ve eğitim almasını mümkün kılmıştır (Gül
vd., 2014: 170). Tarihsel süreç içerisinde kadınların işgücü piyasasına katılım oranının
artması olumlu bir gelişme olarak algılanmıştır. Ancak çalışma hayatında yer alma ile
birlikte kendi ekonomik gücünü ve özgürlüğünü sağlayabilen kadınların sayıca artışı
olumlu bir gelişme iken, kadınların özellikle düşük ücretli, güvencesiz ve niteliksiz emek
gerektiren sektörlerde istihdam edilmesi eşitsizliği vurgulamaktadır (Standing, 1999: 585).
Çalışma hayatında kadınlara yönelik eşitsizliğe ilişkin süreç içerinde ulusal ve uluslararası
yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ulusal düzenlemelerin başında Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası ve 4857 Sayılı İş Kanunu gelirken, uluslararası düzenlemelerin başında
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi olan “Kadınlara Karşı Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin
Kaldırılması Sözleşmesi” ve bu konudaki Avrupa Birliği Yönergeleri ve Uluslararası
Çalışma Örgütü Sözleşmeleri gelmektedir (İleri, 2016: 144).
Anayasamızın 10. Maddesi ile “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür” denilmiştir. Anayasamızın çalışma şartları ve dinlenme haklarına
ilişkin 50. maddesinde ise “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde
çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları
bakımından özel olarak korunurlar” hükmüne yer verilmiştir (T.C. Anayasası, 1982). 4857
Sayılı İş Kanununun eşit davranma ilkesine ilişkin 5. Maddesinde ise , “İş ilişkisinde dil,
ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplere dayanılarak ayırım yapılamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet
nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu
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hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz” hükmüne
yer verilmiştir (4857 Sayılı İş Kanunu, 2003).
Uluslararası boyutta ise, 1979 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen
ve 1981 tarihinde yürürlüğe giren Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine
Dair Sözleşme (CEDAW -Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women) kadınlara karşı ayrımcılığın evrensel bir problem olduğunu ortaya
koymuştur (İncaz, 2011: 30). CEDAW günümüzde “Uluslararası Kadın Hakları Bildirisi”
olarak da adlandırılmaktadır (İleri, 2016: 145). Bu Sözleşme ile kadınlara yönelik
ayrımcılığın, hak eşitliğinin yanı sıra insanlık şeref ve haysiyetine saygı ilkelerini ihlal
ettiğini ifade edilmiştir. Aynı sözleşmenin 1. Maddesine göre kadınlara karşı ayrım;
“Kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın - erkek eşitliğine dayalı siyasal,
ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel alanlarda ve diğer alanlarda insan hakları ve temel
özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya
ortadan kaldıran cinsiyete dayalı her tür ayrım, mahrumiyet ya da kısıtlama” olarak
açıklanmıştır (https://www.tbmm.gov.tr/komisyon, 16.10.2018).
Uluslararası düzeyde “İşyerinde cinsiyet ayrımcılığı” yla ilgili Avrupa Birliği
Yönergelerinin en önemlisi “Eşit Ücret Yönergesi” dir (Kadın ve Erkeklere Eşit Ücret
Ödenmesi Prensibinin Uygulanmasında Üye Devletlerin Kanunlarının Uyumlaştırılmasına
ilişkin 10 Şubat 1975 tarihli Konsey Yönergesi 75/117/EEC). Eşit ücret Yönergenin 1.
maddesinde “kadın ve erkek için, aynı iş için veya eşit değer takdir edilen iş için, ücretle
ilgili her açıdan ve şartlarda cinsiyet temelinde ayrım yapılmaması gerektiği” ifade
edilmektedir. “Özellikle, ücret iş sınıflandırması sistemine göre belirlendiği durumlarda,
kadın ve erkek için ücretin belirlenmesinde aynı kriterlerin uygulanması gerektiği, ücretin
hiçbir şekilde cinsiyet ayrımına yer vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği” de ifade
edilmektedir. “İşyerinde cinsiyet ayrımcılığı” yla ilgili bir diğer önemli yönerge “Eşit
Muamele Yönergesi” dir (İşe Girişte, Mesleki Eğitim ve Terfide ve Çalışma Şartlarında
Kadın ve Erkeklere Eşit Muamele Yapılması Prensibi’nin Uygulanması hakkında 9 Şubat
1976 tarihli Konsey Yönergesi – 76/207/EEC). Eşit Muamele Yönergesinin 1. maddesi
“İşe girişte, mesleki yükselmede, mesleki eğitimde, çalışma şartları açısından ve sosyal
güvenlik kanunlarında eşit muamele prensibini tedrici olarak uygulanmasını sağlamak
amacıyla Konsey, Komisyonun önerisi doğrultusunda hareket ederek, bu prensibin özünü,
kapsamını ve uygulanma için yapılacak düzenlemeleri açıklayan hükümleri benimsemek
şartıyla, sosyal güvenlik açısından kadın ve erkeklere eşit muamele prensibinin
uygulanmasını” ifade etmektedir. Aynı Yönergenin 3. maddesinde ise “eşit muamele
prensibinin uygulanmasının, hangi sektör ya da faaliyet dalında olursa olsun bütün iş ve
görevlere ve mesleki hiyerarşinin bütün seviyelerine girişte, seçim kriterleri dâhil bütün
şartlar açısından cinsiyete dayalı hiçbir ayrım yapılmayacağı” ifade edilmektedir.
“İşyerinde cinsiyet ayrımcılığı” ile ilgili son yönerge ise, “İşyeri Sosyal Güvenlik
Yönergesi” dir (İşyeri Sosyal Güvenlik Planlarında Kadın ve Erkekler Arasında Eşit
Muamele Prensibine İlişkin 24 Temmuz 1986 tarihli Konsey Yönergesi- 86/378/EEC).
İşyeri Sosyal Güvenlik Yönergesinin amacı 1. maddede “işyeri sosyal güvenlik
kanunlarında kadın ve erkeklere eşit muamele prensibinin tedricen uygulanması” şeklinde
ifade edilmektedir. Aynı Yönergenin 3. Maddesinde ise “Yönerge’nin kapsamına, kendi
adına çalışanlar, çalışmalarına hastalık, gebelik, iş kazası ya da gayri iradi işsizlik veya iş
aramaları nedeniyle ara verenler dâhil çalışan nüfus ve emekli olanlar ve özürlü iş
görenlerin dâhil olduğu” ifade edilmektedir. 5. maddede ise “eşit muamele prensibinin,
özellikle medeni durum ya da aile durumuna dayanarak, doğrudan ya da dolaylı olarak
cinsiyet temelinde ayrım yapılmayacağı anlamına geldiği” ifade edilmektedir (Yavaşi,
2005; 73-81).
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Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇO) Sözleşmelerinden 100 No’ lu Eşit Ücret
Sözleşmesinin 1. maddesinde, “eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında “ücret
eşitliği” deyiminin cinsiyet esasına dayanan bir ayrım göstermeksizin tespit edilmiş
bulunan ücret hadlerini ifade ettiği” belirtilmektedir. 111 No’ lu Ayrımcılık (İş ve Meslek)
Sözleşmesinin 1. maddesinde “ayırım” deyimi “ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal
veya sosyal menşe bakımından yapılan iş veya meslek edinmede veya edinilen iş ve
meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü
ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutma” olarak ifade edilmektedir. 158 No’ lu
Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesinin 5. Maddesinde ise, “ırk, renk, cinsiyet,
medeni hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, siyasi görüş, etnik veya sosyal kökenin ve
doğum izni esasında işe gelmeme” nin işe son verme için geçerli bir neden teşkil
etmeyeceği hükme bağlanmaktadır (https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-byturkey/lang--tr/index.htm, 16.10.2018).
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 1. maddesinde, “Bütün insanlar hür, haysiyet ve
haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik
duygularıyla davranmalıdırlar” ifadesine yer verilmiştir. 2. maddesinde ise “Herkes, ırk,
renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer bir görüş, ulusal veya toplumsal köken, servet,
doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin bu Beyannamede yer alan tüm
haklardan
ve
özgürlüklerden
faydalanabilir”
hükmüne
yer
verilmiştir
(www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html., 16.10.2018).
2. Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı
Kadın ve erkek arasındaki cinsiyet ayrımı toplumlarda bir rol bölüşümü şeklinde kendini
göstermektedir. Kadının ev ve özel yaşamla sınırlandığı, erkeğin ise ailenin gelirini temin
etme ve kararlarda son sözü söyleyen güçlü bir rolü bulunmaktadır. Bu geleneksel anlayış
günümüzde kadın erkek eşitliğinin önem kazandığı gelişmekte olan ülkelerde iş hayatıyla
uyumlaştırılarak, kadınların işgücüne katılımı sağlanmaktadır (Kocacık ve Gökkaya,
2005:206). Ülkemizde kadınların işgücüne katılımını eğitim düzeyleri, medeni durumları,
ekonomik kaynakları, toplumsal cinsiyet algıları ve yaşadıkları coğrafi yerleşim yerleri
önemli ölçüde etkilemektedir (Kılıç ve Öztürk, 2014:127). Türkiye’de kadınların işgücüne
katılımıyla paralellik gösteren en önemli etkenin eğitim düzeyi olduğu Türkiye İstatistik
Kurumunun 2016 ve 2017 verileriyle aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 1: Türkiye’de Eğitim Durumuna Göre Kadınların İşgücüne
Katılım Oranları ve İşsizlik Oranları (15+ yaş, %)
Eğitim Düzeyi
Okur Yazar Olmayanlar
Lise Altı Eğitimliler
Lise
Mesleki ve Teknik Lise
Yükseköğretim

İşgücüne Katılım Oranı
(%)
2016
2017
15.2
15.9
27.2
27.7
33.7
34.3
41.4
42.6
71.3
72.7

İşsizlik Oranı (%)
2016
3.2
11.0
21.1
20.6
16.9

2017
3.6
10.5
21.3
20.5
18.4

Kaynak: TÜİK, 20173
İş hayatında özellikle eğitim düzeyi düşük olan kadınların işgücüne katılım oranlarının da
düşük olduğu ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede belirtmek gerekir ki eğitim düzeyi,
kadınların işgücüne katılımını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Hem kadın hem
de erkekler için eğitim seviyesi arttıkça işgücüne katılım oranları da artmaktadır.
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Kadınların işgücü piyasasında yer almama sebepleri ise 2011 ve 2012 yılları verileriyle
Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Kadınların İşgücüne Katılmama Nedenleri (%)
2011 Temmuz

2012 Temmuz

İşgücüne
Katılmama
Nedeni
Ev Hanımı
Öğrenci
Emekli
Engelli / Hasta
Mevsimlik Çalışanlar
İş aramayıp çalışmaya hazır
olanlar

Sayı
11.603
1.902
787
2.186
33
1.132

%
61,0
10,0
4,1
11,5
0,2
6,0

Sayı
12.024
2.025
879
2.129
43
1.021

%
62,1
10,5
4,5
11,0
0,2
5,3

Diğer
İşgücüne Dâhil
Toplam Nüfus

1.379
19.022

7,2
100,0

1.244
19.365

6,4
100,0

Olmayan

Kaynak: Hane Halkı İşgücü Anketi Sonuçları (TÜİK).
Türkiye’de kadınların iş hayatında yer almamalarının sebepleri arasında % 62’lik bir
çoğunluğun kendini ev işleriyle meşgul-ev hanımı olarak ifade ettiği dikkat çekmektedir.
Bu durum kadınların işgücü piyasasında yer almalarında en az eğitim kadar önemli olan
toplumsal cinsiyet algısını ortaya çıkarmaktadır. TÜİK’ nun 2006 yılı Aile Yapısı
Araştırması istatistiksel sonuçları göstermektedir ki, kadınların %65,7’si ve erkeklerin
%61,6’sı “Kadının asli görevi çocuk bakımı ve ev işleridir” diyerek, kadınların 14.4’ü ve
erkeklerin 12.2’si ise “Gelenek ve göreneklerimize aykırı” olduğu düşüncesiyle kadının
çalışma hayatında yer almaması gerektiği görüşünü öne sürmektedirler.
3. Çalışma Hayatında Kadınların Yaşadığı Eşitsizlikler
Kadınların işgücü piyasasında yer almalarında cinsiyet faktörüne bağlı olarak bazı sorunlar
yaşanmaktadır. Temelinde eşitsizlik olan bu sorunlar arasında eğitim ve mesleki eğitimde,
iş bulma ve yükselmede, ücretlendirmede ve sosyal haklardan yararlanmada yaşanılan
eşitsizlikler ile cinsel taciz yer almaktadır (Kocacık ve Gökkaya, 2005:206-207).
Günümüzde işverenlerin iş sözleşmesinden doğan, asıl sorumluluklarından biri olan eşitlik
ilkesinden uzaklaşması, kadınların yaşadığı sorunların kaynağını oluşturmakta ve birçok
psikolojik kökenli sağlık problemine de sebep olmaktadır.
Kadınların çalışma hayatında yaşadığı ayrımcılık açık cinsiyet ayrımcılığı (dolaysız
ayrımcılık) ve örtülü cinsiyet ayrımcılığı (dolaylı ayrımcılık) olarak iki şekilde
yaşanmaktadır. Açık cinsiyet ayrımcılığında kadın ve erkek çalışanlar arasında doğrudan
somut bir şekilde ayrıcalıklı davranışlarda bulunulmaktadır. Örneğin iş ilanında sadece
erkek adayların başvurmasının talep edilmesi ya da kadınların hamilelikleri gerekçe
gösterilerek işten çıkarılması gibi uygulamalar açık cinsiyet ayrımcılığını ifade etmektedir.
Örtülü cinsiyet ayrımcılığında ise uygulanan ayrımcılık dolaylı olarak uygulanmaktadır.
Ayrımcılığı düşündürecek hiçbir şüpheli durum bulunmadığı halde, mevcut durumdan
sadece belirli bir cinsiyet grubunun olumsuz etkilendiği ayrımcılık türüdür. Örneğin yeni
işçi alımlarında küçük çocuğu olan annelerin tercih edilmemesi ya da sık seyahat
gerektiren işlerde erkeklerin ya da bekâr kadınların tercih edilmesi örtülü cinsiyet
ayrımcılığını örneklendirmektedir (İncaz, 2011: 31). Genel olarak kadınların işgücüne
katılmalarında karşılaştıkları eşitsizlikler işe alınmada, terfide ve ücretlendirmede ortaya
çıkmaktadır.
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3.1. İş Bulmada Eşitsizlik ve Estetik Emek
Kadının çalışma hayatında yer almasında daha işe alınma aşamasında yaşanan eşitsizlikler
bulunmaktadır. Yapılan bu ayrımcılığın özünde kadının toplumsal rolü nedeniyle ev ve iş
hayatı arasında denge kurma zorunluluğu, kadının iş hayatında meslek seçimlerini
etkileyerek, kadınların annelik ve eş olma rollerinin uzantısı olarak değerlendirilen
öğretmenlik, hemşirelik, sekreterlik gibi feminine mesleklere yönelmesine yol açmıştır
(Aydın Göztepe, 2011: 3-4). Genel olarak kadınların iş hayatlarına girişte öncelikle aile
ilişkisi incelenerek, evli ve çocuk sahibi olması önemli bir eleme sebebi olmaktadır. Ayrıca
kadınların doğum öncesi ve sonrası izin kullanma hakları ile kendilerine doğum ödeneği
sağlanması da işgücü dışında kalmaları açısından önemli bir kriterdir (Alparslan vd.,
2015:70).
Günümüzde hizmet sektöründe yer alan işletmelerin rekabetle mücadelesinde artan öneme
sahip olan estetik emek kavramı da özellikle kadınların yaşadığı ayrımcılığın farklı bir
görünümüdür. Kadınların bedenlerinin estetik görünümü, işverenler tarafından
şekillendirilerek bir rekabet avantajı sağlanmaktadır. İşverenler özellikle işe alma
aşamasında, sonrasında ise eğitim, izleme, ödüllendirme vb. süreçlerde çalışanlarının
kapasitelerini bilinçli olarak harekete geçirmekte ve ticari menfaatleri doğrultusunda
bireyleri metalaştırmaktadır. Müşteri ile yüz yüze doğrudan iletişim kuran çalışanların
fiziksel görünümü, hizmetin sunulmasında bütünleyici bir öğe olarak görülmektedir.
Müşteriyi cezbetme çabası içerisinde metalaştırılan estetik emek, bedenin ticarileşmesiyle
değişim göstermektedir (Çetin, 2009: 78-81). Bu çerçevede estetik emeğin en çok sarf
edildiği sektörler, çoğunlukla kadınların istihdam edildiği havayolu, konfeksiyon,
kozmetik ya da güzellik endüstrisinin yan kolları olarak sıralanabilmektedir. Örneğin
havayolu çalışanları işe alınırken boy ve kilo ölçüleri kontrol edilmekte, işe alındıktan
sonra da düzenli olarak kilo kontrollerinden geçirilmektedirler. Ayrıca diş ve cilt
güzellikleri de değerlendirilmektedir. Satış elemanlarının genel olarak dış görünümlerine
dikkat edilerek el bakımlarının yapılmış olması talep edilmekte, sade ve koyu renkli
kıyafet giyinmeleri sağlanmaktadır. Güzellik ve kozmetik sektöründe ise çalışanların
özellikle saç modelleri, makyajları, cilt bakımları, kiloları ile kıyafetleri ve çalışan
üniformaları da işverenleri tarafından kurgulanmaktadır(Kalfa Topateş, 2015: 41-46).
İşverenlerin çalışanların bedenlerine yönelik bu kurguları yeni bir ayrımcılık türü olan
“görünümcülük” olgusunu tetiklemektedir. Görünümcülük olgusu, çalışanın dış
görünümüne dayanarak fiziksel olarak daha iyi görünen, daha çekici olan kişileri, daha az
çekici olan kişilere kıyasla istihdam ve iş devamlılığı açısından ayrımcılık yaparak lehine
karar vermeyi ifade etmektedir. Ancak günümüzde bu ayrımcılık kanıtlanması zor ve
henüz yeni beliren bir alan olduğu için hukuki açıdan dava açmanın bile zor olduğu bir
ayrımcılık türüdür (Seçer, 2016: 44-45).
3.2. Ücretlendirmede Eşitsizlik
Ücret ayrımcılığı, aynı meslekte yer alan iki grup çalışanın ortalama ücretlerinin farklı
olmasını ifade etmektedir. Örnek olarak her ne kadar ülkemizde yasal olarak suç sayılsa
da, erkeklerle aynı işi yapan kadınlara işverenler tarafından daha düşük ücret ödenmesi ya
da belirli işlerde bazı işverenlerin özellikle kadınları istihdam ederek, erkekleri istihdam
eden firmalardan daha düşük ücret ödemeleri gösterilebilir (Işığıçok, 2011:424).
İşgücü piyasalarında çalışan erkekler ile kadınlar arasında ortaya çıkan ücret farklılıkları üç
farklı ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır (Özkan & Özkan, 2010: 95-96).
1. Dağılım Kaynaklı Ücret Ayrımcılığı: Kadınların farklı işlere ve farklı kurumlara
(düşük ücretli kurum ve işler) yönelmelerinden kaynaklı ücret farklılıklarıdır. Bu
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durumda ayrımcılık işe alma sürecinde başlayıp, terfi ettirme sürecinde de devam
etmektedir.
2. İşten Kaynaklı Ücret Ayrımcılığı: bir kurumda kadın çalışanların aynı işi yaptıkları
halde erkek çalışanlardan daha düşük ücret almaları durumudur.
3. Değersel Kaynaklı Ücret Ayrımcılığı: Erkek işi olarak kabul edilen ve erkek
ağırlıklı olarak çalışılan sektörlerde kadın çalışanların işin gerektirdiği özelliklere
sahip olmasına rağmen, sektöre erkeklerin egemen olması nedeniyle kadınların
erkeklerden daha düşük ücret almaları durumudur.
3.3. Terfi Etmede Eşitsizlik ve Cam Tavan Sendromu
Kadınlar terfi süreçlerinde, biyolojik özelliği dikkate alınarak ayrımcılık yaşamaktadırlar.
Mevcut eğitimleri, deneyimleri, yetkinlikleri dolayısıyla yükselmeyi hak eden kadınlar
“anne olunca işe ara verir, ailesini ihmal etmemek için iş eğitimlerine ya da iş
seyahatlerine katılmaz” tarzındaki düşüncelerle kariyerleri önünde geçici ya da sürekli
engellemelere maruz kalmaktadırlar (Alparslan vd., 2015:69). Kadınların terfi sürecinde
ortaya çıkan bu ayrımcılık, cam tavan kavramının da ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Cam tavan sendromu iş yaşamıyla ilgili ilk kez 1986’da Wall Street Journal için hazırlanan
“İş Yaşamında Kadın” konulu bir haberde Hymowitz ve Schellhardt tarafından ifade
edilmiştir. Genel olarak cam tavan “kamu ve özel işletmelerde, eğitim kurumlarında ve kar
amacı gütmeyen kuruluşlarda, üst pozisyonlara gelmeyi arzulayan ve çabalayan kadınların
karşılaştığı engeller” olarak tanımlanmaktadır (Lockwood, 2004: 2). Diğer bir ifade ile
“yetenekleri ve başarılarını dikkate almaksızın azınlık grupları ve kadınları işletmenin üst
basamaklarına çıkmaktan alıkoyan, görünmez ve kırılmaz engeller” olarak açıklanmaktadır
(Cotter, 2001: 656).
İş hayatında kadınların üst yönetici pozisyonlarına gelememelerinin altında yatan üç
engelin olduğu belirtilmektedir. Bu engeller şunlardır (Örücü vd., 2007:119-120);
1. Erkek yöneticiler tarafından konulan engeller: Kadınlara yönelik kişilik, kararlılık
ve azim açısından olumsuz geliştirilen önyargılar sonucu, erkek yöneticiler kadınların üst
düzey işleri yapamayacağı ve yetersiz kalacağı düşünmektedir. Bu tip önyargıların yanı
sıra erkekler tarafından oluşturulan diğer engeller ise kadınlarla iletişim kurmanın zor
olduğu ve erkeklerin gücü elde tutma isteğine yönelik ayrımcı bakış açısıdır.
2. Kadın yöneticiler tarafından konulan engeller: Kadınların hemcinslerine karşı
sergiledikleri önyargılı tutumlar, kendini referans alma yanılgısı ve kraliçe arı sendromuyla
açıklanmaktadır. Kendini referans alma yanılgısı, kadınların bilinçaltındaki “Ben bu
noktaya nasıl geldiysem onlar da gelebilir” düşüncesinden hareketle ortaya çıkmaktadır.
Kraliçe arı sendromu ise, kadınların birbirlerini çekememelerinden kaynaklanan ve en üst
yönetim pozisyonunda tek kadın olma başarı ve ayrıcalığı paylaşmama ve kendi konumunu
koruma isteğidir.
3. Kişinin kendi kendine koyduğu engeller: Toplumsal değerleri sorgulamadan
benimseme, iş- aile çatışması ve suçluluk duygusuyla başa çıkamamak, özgüven eksikliği,
kararsızlık ve kadının çalışma hayatında olmasına ilişkin negatif önyargıları kabul
etmesinden kaynaklanmaktadır.
4. Sonuç
Kadınlar, toplumsal yaşam ve çalışma hayatı içerisinde cinsiyetleri itibariyle erkeklere
kıyasla çok daha farklı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Toplum tarafından kadına biçilen
değer ve getirisindeki roller (anne, eş, ev hanımı vb.), taşıdığı biyolojik farklılıkla
bütünleşerek kadının çalışma hayatında var olmasını zorlaştırmaktadır. Çalışma hayatı
içerisinde yaşanılan sorunların kaynağında ise eşit olmayan davranışlar, yani ayrımcılık yer

526

almaktadır. Kadın ve erkeğe çalışma hayatına girerken fırsat eşitliği sağlamaya yönelik
yasal düzenlemeler, bazı işverenler tarafından açık ve örtülü cinsiyet ayrımcılığı
uygulamalarıyla engellenmektedir. Kadınların ücretli olarak işgücü piyasasında
karşılaştıkları ayrımcılık özellikle işe alınmada, yükselmede ve ücretlendirmede kendini
göstermektedir.
İşe alınma aşamasında işverenler tarafından erkeklerle eşit şartlarda değerlendirilmeyen
kadınlar aynı zamanda kendi içlerinde de fiziksel özellikleri sebebiyle bilimsellikten uzak
ayrıma tabi tutulmaktadırlar. Estetik emek olarak karşımıza çıkan bu durum, günümüzde
işverenlerin çalışanların bedenlerine yönelik bu kurgularını ifade eden “görünümcü
ayrımcılığı” da kadınların yaşadığı sorunlara eklemektedir. Kadınların eşit işi yapıyor
olmalarına rağmen eşit ücretlendirmenin yapılmaması ya da eşit terfi imkânlarının
sağlanmaması adaletin temelinde yatan eşitlik ilkesine ters düşmektedir. Örgüt içi adalete
olan güveni sarsan bu durum işgücü piyasalarında varlığını yoğun bir şekilde devam
ettirmektedir. Özellikle kadınların yaşadığı ”cam tavan sendromu” terfi sürecinde
yaşanılan ayrımcılığın sonucudur. Cinsiyete dayalı ayrımcılığın neticesi öncelikle çalışan
kadınların performansları üzerinde olumsuz etki yaratarak, algılanan örgütsel aidiyette
sorunlara yol açmakta ve iş stresiyle birlikte iş tükenmişliğe sebep olabilmektedir.
Çalışma hayatında evrensel ölçülerde üst düzeyde kınanan ayrımcılıkların tümü işgücü
piyasasında çalışanlar üzerinde yıpratıcı etkilere sahiptir. Kuşkusuz ki kadınların çalışma
hayatında konum ve statülerinin eğitim destekli güçlendirilmesi, onlara erkeklere tanınan
haklarla eşit imkânlar tanınması ve biyolojik farklılıklarının iş hayatında negatif bir
ayrımcılık teşkil etmemesi yönünde toplumsal algının değiştirilmesi, çalışma hayatında
kadınların mağduriyetinin sona erdirip, yaşam kalitelerini yükselterek insan onuruna
yakışır bir iş çevresini mümkün kılacaktır.
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Abstract
Human behavior is generally conservative. One of the most common areas of conservatism
is the responses of people to innovations in the fields of computer applications and
software. Today, one of the most important innovations is the ERP (Enterprise Resource
Planning) software which aims to increase the efficiency of the company by allowing
systematic communication between different departmants such as finance, operation,
production, human resources. During the installation phase, ERP implementation, which
can cause financial loss and loss of time to companies, has become one of the preferred
applications of many companies in terms of communication flexibility, data management
and managerial convenience. However, ERP systems also play an important role in the
behavior of company employees and the company’s suppliers and ERP can be viewed with
prejudice as they bring a new innovative model instead of the model used by the
employees and the suppliers in the past. The aim of this study is to organize an face to face
interviews to determine the perspectives of company employees to a new ERP solution for
Logistics management and to monitor the change in the perspective of employees by
finding the link between ERP implementation and conservatism.
1. Introduction
Enterprise Resource Planning (ERP) systems have become the main software solution used
by many companies because they connect the organizations within the company
systematically. The advantages of ERP implementation can be defined as better
information transfer within the organization, increase of planning and decision quality,
faster response time to customer needs, clear communication between departments.
(Chang, Cheung, Cheng, & Yeung, 2007) However, implementation stage of ERP needs
large expenditures, lenghty periods and organizational commitment (Amoako-Gyampah,
2007) and substantial number of ERP implementations fail because of number of potential
reasons and there is a growing consensus among the researchers that human factor is the
most critical success factor for successful ERP implementation (Matende & Ogao, 2013).
ERP systems are different from other IT solutions since the socio-technical challenges are
higher because of the complexity of ERP projects where different types of end users
contributes to a single goal (Rajan & Baral, 2015). To avoid any failure in implementing
an ERP system, it is not only the key factor to get the system working within schedules but
it is even more important to train the users to efficiently and effectively use the ERP
solution. (Haddara & Hetlevik, 2016) Implementing a new application or a software
inevitably changes the way people work and there can be compatibility issues between the
old and new business procedures (Lucas, Walton, & Ginsberg, 1988) which is one of the
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expressions for conservative human behavior. (Sternad & Bobek , 2013) states that
sometimes it takes more than several months or even years to become comfortable with the
ERP solutions even for an experienced user. New ERP implementation brings some
changes such as new data entry method, new and different interfaces and different report
formats where users often find these changes unnecessary and therefore resist to change
(Matende & Ogao, 2013). There are many identified sources for user resistance factors and
user habits and conservative behaviours are one of a significant reason (Moutaz & Moen,
2017). But according to (Joshi, 2014), not all changes are facing with resistance. Favorable
changes are welcomed by users while those considered by user as unfavorable are facing
with conservatism.
In this study, literature has been reviewed and obtained data from ERP solution companies’
employees and ERP users by internet survey were analysed. Descriptive and inferential
methods have been used to summarise research’s findings. Third paragraph represents
Literature review and Methodology, fourth paragraph contains research’s findings and the
last paragraph gives some concluding remarks and possible future research discussions.
2. Literature Review and Methodology
Software solutions have been one of the most important sources for companies to prevent
human error and increasing customer satisfaction with the development of technology in
last 2 decades. Enterprise System implementations within organizations has received much
attention in information technology research and this interest has became as subject of
many researches (Osnes, Olsen, Vassilakopoulou, & Hustad, 2018). Main reason for this
attention is that enterprise systems or ERP systems are the main represent the main
structure that enables different department resources and transactions within the company
to be controlled in a single system (Davenport & Brooks, 2004). However, although
companies have shown great interest in ERP solutions that offer great benefits to the
company in theory, many companies still cannot provide the benefits they expect from
ERP solutions (Mok Ha & Hyung, 2014). A study survey by Deloitte that conducted with
64 of Fortune 500 companies has pointed out that 25% of the companies are suffering with
poor performance of ERP in post-implementation stage and some reports pointed out that
many firms faced with banktrupcy due to failure of implementation (Stein, Hawking, &
Foster , 2003). ERP software replaces the independent software systems used by the
different units of a firm with an integrated system that forms a new link between the
functional units of that firm and includes all of these units (Ross & Vitale, 2000). In
addition, there may be a global requirement in Multinational Enterprises (MNEs) that
control tasks, practices and processes at different locations, as opposed to the idea that only
organizational processes may be amended with ERP (Osnes, Olsen, Vassilakopoulou, &
Hustad, 2018). ERP implementation steps may face with many difficulties but user
resistance is one of the most important key factors for the failure since implementation
simply focuses on change on process steps for users. To successfully address this problem,
this research mainly focuses on user resistance (will be addressed as “conservatism”) levels
and the effects of conservative human behaviour on ERP implementation.
The literature reviews provided an incredible level of information needed for the beginning
of this research and helped the research for pointing out the research’s focus problem. Face
to face interviews with descriptive questions has been held where attenders has been
chosen from users of ERP solutions from different departments since research should aim
to quantify the responses of the attenders for variable/variables and inferential statistics
method is used to make generalization from research’s sample. After literature review, 5
main factors found by researchers in 2 different sub-categories called application factors
and organizational factors
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figure 1
Google scholar, IEEE, Science Direct, JSTOR, Springer, Taylor & Francis databases, peer
reviewed articles and resources were used for this research. At the beginning, researches
were narrowed by using “ERP” keyword to fully understand the Enterprise Resource
Planning system’s background. Secondary keywords such as “ERP implementation”, “ERP
Design”, “Enterprise systems” used to support the background information. After meeting
the requirements with ERP solution background, second phase of research started with
“user acceptence”, “technology acceptence”, “impact on employees”, “conservatism”,
“resistance to change” keyword searchs. Only peer-reviewed articles that has been written
between 2000–2018 has been included this research with only one exception which has
possessed the key human behavior perspective for this study. 38 articles have been
reviewed for this research, although they have been contributed significantly to the
literature only 15 of these articles have been added to this research’s literature review as
they can provide relevant information on the subject of this research.
3. Research Findings
Total of 63 responses were obtained from face to face interviews, representing a response
rate of 58,3%. Users has been employed from 5 different departments (Finance,
Warehouse Operations, Manufacturing, Customer Service Management and Supply
Chain). Majority of attenders were male (%58,7) and a sizeable number (41,3%) were
female. The respondents represent a diversified sample size with regard to educational
background, job function and age distribution. 88,9% of the attenders were graduated from
university where 9,5% have also graduated from Masters programme. Only 11,1% were
graduated from High School. Although about 1/3 of this research’s attenders worked in
Customer Service Management, other departments such as Finance (12,7%), Warehouse
Operations (19,0%), production (19,0%) and Supply Chain Management (15,8%) were
represented. The attenders ranged in age from 24 years to 51 years. The diversity of the
response population with regard to age, educational background and job function, provides
an indication that the findings from the study could be applied to other implementation
environments.
Questions have been organized to find answers about the application factors where
questions have focused mainly on “How interface complexity and error rate effects on
conservative behaviour?” and another question has been identified to analyse
organizational effects:“How user training, motivation of change and user involvement can
lead
users
to
conservatism?”
3 questions were asked to attenders for each factor and The scales for factors were Likert
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type scales ranging from “disagreement” (1) to “agreement” (5). The reliabilities of the
scales used were assessed through the determination of Cronbach coefficient α. The results
are shown together in Table 1 with the mean response rate, standart deviation of the
questions for each factor. All the α values are above the minimum required for this type of
research (Taber , 2016), and are in the range for the reliability consideration of “relatively
high” level.

M

SD

Α

Complex Interface

3,159

1,152

0,705

Error Rate

2,566

1,285

0,704

User Training

3,365

1,283

0,688

Motivation for Change

2,852

1,207

0,733

User Involvement

3,497

1,220

0,812

Factors

Table 1
4. Discussion & Conclusion
This research’s data has mainly focused on analysing the responses of the attenders to 5
main factors and understand how users describe the affects leading to “conservatism”. It
can be observed that attenders mostly believe that user involvement is one of the key factor
that leading to conservative human behaviour. The responses suggests that when users are
not mainly involved on implementation stage, users are not able to fully focus on the
advantages of ERP and mainly thinking that their ideas and thoughts are ignored which
leads to an increased level of conservative behaviours. The second and third factor can be
seen on the Table 1 is user training and complex interface that participants have underlined
the issue where the researchers believe that these 2 factors are related each other.
According to this research’s findings, users are tend to use insufficient training level and
complex interface as excuse at the time of failure which can cause to unnecessary comfort
and disregard from users. Participants had minor difficulties in finding a source of
motivation for change and they generally respected the company’s decisions and error rate
has been considered as minor factor that leads to conservative behavior because of the
reason that it can be reduced by intervention of necessary departments. Our data suggests
that end users should be included in pre-implementation meetings and should be involved
within the project, should be involved in implementation stage and end users should be
regularly updated about the project plan to avoid any user conservative behaviors against
ERP solutions.
This paper has examined the factors that might affect the implementation stage of ERP by
increasing the conservative behavior level against ERP solutions. The implementation of
ERP solution process is relatively expensive, time consuming and a complex process that
majorly changes the processes in the company. Considering budget and time constraints,
end-users should be well guided by management to avoid further cost and time loss. The
main finding of this study is that the employees do not show necessary importance to the
project when they are not included in the implementation process because of the reason
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that they feel ignored and considering that their knowledge and experience is worthless for
management team.
While studies exist for user involvement, motivation for change and user training, this
study is one of the few studies that tries to connect conservative behavior with among these
factors in a complex and innovative technology environment, the implementation step of
ERP solutions. The results of this study should help management team to develop
appropriate intervention strategies before and during the implementation process. For
example, our data suggests that, end users should be more involved with in the preimplementation and implementation stage to avoid any prejudiced behaviors before these
behaviors start imparing the project plan.
This study has it’s own limitations like any other studies. First, although it has tested 5
different factors that can cause conservative behavior, new studies should be continued to
find more factors that related with conservatism. Also, even the gathered information and
responses were enough to reveal some results for this study, these interviews should be
performed against bigger sample size from different companies and from different
departments to test our findings. Last, there are several variables in the implementation
environment that are worth studying in addition to the ones that were part of this study.
These include factors such as top management support, communications, training, user
characteristics and the influence of the specific ERP technology. Ultimately though, this
study contributes to the literature in order to find and analyze the factors that trigger
conservative behaviors before and during the implementation of ERP solutions and to
reduce the human-related factors that may harm the implementation project.
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Kur’an’da Parçacık/Kuantum ile İlgili Ayetlere Bir Yaklaşım
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman AKDEMİR293

Özet
Kur’an’ın geçmişi anlatma, günümüzü anlama ve geleceğe ışık tutma konusu ve bilime
yaklaşımı, bilim insanlarının sürekli gündeminde olmuştur. İnişinden bu yana 1400’ü aşan
yıl geçmiştir. O günden bugüne bilim alanında önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Bu
gelişmeler göz ardı edilerek geçmişteki bilimsel tespitler ile Kur’an’a bakılmakta, özellikle
cevaplanması gereken sorular ve sorunlar artmaktadır. Bu çalışmada söz konusu sorunlar
arasında önemli yer tutan güncel yorum gerektiren parçacık konusu ele alınmaktadır. Bu
konuya ilişkin ayetler tespit edilmekte, gösterilmekte ve yorumlanmaktadır. Yorum
yapılırken sözcüklerin etimolojilerine inilmekte, günümüzdeki anlamı keşfedilmektedir.
Kuantum gibi fizik alanını ilgilendiren bir konunun toplumsal düzenle benzerliği analoji
yöntemi ile gösterilmektedir.
Anahtar kelimeler: Kur’an ayetleri, çağdaş bilimsel yorum, kuantum/parçacık, kök bilim.
Verses related to quantum in the Qur'an
Absract
The Qur'an has always been on the agenda of scientists to explain the past, to understand
today and to shed light on the future. Since its descent, over 1400 years have passed. Since
then there have been important developments in the field of science. These developments
are ignored and the Qur'an is examined with scientific findings in the past. In particular,
questions and problems that need to be answered in the field of social sciences are
increasing. In this study, the subject of particle which requires an important interpretation
is considered. The verses related to this subject are identified, shown and interpreted.
While commenting on the etymologies of words, the meaning of the present is discovered.
The similarity of the social order of a subject related to physics such as quantum is shown
by analogy.
Key words: Quranic verses, contemporary scientific comment, quantum, etymology.
GİRİŞ
Bu çalışmada ilk olarak fizik alanında gelişen kuantum teorisi hakkında özlü bilgi verilmiş
ve Kur’an’da bu konuda yer alan ayetler gösterilmiştir. Zâriyât suresinin ilk dört ayeti ele
alınmış ve Arapça kelime kök tahlilleri yapılmış ve bu konuda etimolojiye dayalı analizler
öne çıkmıştır (Akdemir, 2017: 20). Bu konudaki kelime tahlilleri yapılırken “Ruhu-l
Kuran” isimli bilgisayar yazılımı ile bu yazılımın yer aldığı web sitesinden yararlanılmıştır
(www.akevler.org). Çalışmamız bir değerlendirme ile sonuçlanmıştır.
Parçacık- Kuantum- Zerv
Cisimler parçacıklardan oluşur. Cansızlarda atom, canlılarda hücre esas olmakla beraber
bunlar dahi parçacıklardan meydana gelir. Cansızlarda parçacıklar birleşerek maddeleri,
canlılarda hücreler birleşerek bedenleri oluşturur. Evren parçacıkların birleşmesinden oluşur (Taslaman, 2017:43). Antik Yunan'da evren, Leukippos ve öğrencisi Demokritus (M.Ö.
400) gibi az sayıda atomcu ekol mensubu filozoflar dışında, sürekli tek varlık olarak kabul
293

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi

535

edilmiştir (Topdemir-Unat, 2014:25; Taslaman, 2018a: 23). Materyalist düşüncede olanlar
da bu kabulün etkisinde kalmışlardır. Bu görüşe göre madde yaratılmadığı gibi yok da
edilemez. Varlığını kendiliğinden sürdürür. Evrenin tek yapı taşı olup onun dışında hiçbir
şey yoktur (Taslaman, 2018b: 135). Buna karşı İslam düşüncesinde kelamcılar evrenin
parçalanmaz parçalar (cüz'ün lâ yetecezzâ)'dan oluşan bir varlıklar topluluğu olduğunu ileri
sürmüşlerdir.
Parçalanmayan parçacık görüşü Batı'da M. Planck tarafından geliştirilerek kuantum teorisi
ile günümüzde fizikte egemen olmuştur (Tekeli, vd., 2016: 335; Topdemir- Unat, 2014:
330; Taslaman, 2017: 42). Bu görüşe dayalı gelişmeler, enerjinin sürekliliği düşüncesini
temelden sarsmış, enerjinin kesik kesik veya sıçrayarak değiştiğini ortaya koymuş, bilim
alanında büyük değişiklikler ile gelişmelere yol açmıştır. O kadar ki mekân gibi zamanın
da parçacıklarda ibaret olduğu anlaşılmıştır (Yıldırım, 2016: 181). Bu konuda çok sayıda
farklı görüşler olup tartışmalar halen devam etmektedir (Taslaman, 2017: 57).
Parçacıklar arasında çekim güçleri bulunur, bunlar birleşmek isterler. Ancak belli bir
uzaklıktan sonra itme güçleri meydana gelir ve birbirlerinden ayrı kalırlar. Ayrılık ve birlik
içinde oluşan bir denge ile birleşik cisimler oluşur. Birleşik cismin görünüşü ile özellikleri
birleşenlerinden farklı bir varlık oluşturur. Hidrojen (H) ve oksijen (O) gaz olduğu halde
bunlar birleşince su (H2O)’ya dönüşürler. Hidrojen ile oksijen sıvı durumunda dahi az
sayıda maddeyi çözebildikleri halde su maddelerin çoğunu eritir. Bir şeye ayrı varlık
adının verilebilmesi için elementlerinde bulunmayan özelliklerin ortaya çıkması gerekir.
Böyle bir ayrı maddenin tanımı ancak bu özelliklerle olabilir. Canlılar da benzer kurallara
tabidir. Canlılar belli birlikteliklerini ve canlılıklarını yitirerek öldüklerinden dolayı daha
kolay tanımlanırlar. Her varlık çevresindekilerle alışveriş içine girer. Aralarında böylesi bir
alışveriş bulunmayan varlıklar birbirlerine göre yok kabul edilir.
Kur’an’da Parçacık/Zerv Ayetleri
Bu konuda Kur’an’da “hareket ile etki eden parçacıklar” adını taşıyan “zâriyât” suresi öne
çıkar. Konumuzla ilgisi bakımından bu surenin ilk altı ayeti üzerinde durmak istiyoruz.
Klasik Kur’an mealleri ile tefsirlerinde zâriyât sözcüğü “toz”, “esen rüzgâr ve/veya
fırtına”, “savrulma”, “un ufak etme”… olarak ifade edilir. Çağdaş mealcilerden Yüksel
“atom” sözcüğünü kullanır (www.mealler.org). Çağdaş yorumculardan elektrik mühendisi
Karagülle ise zerv sözcüğüne parçacık anlamını verir ve zâriyât ile etkili parçacıklardan
bahseder. Sonraki ayetleri de katarak parçacıkların etkili olması, yük yüklenmesi, akması
ve dağıtılmasının bir bütün halinde elektrik ayeti olarak açıklar (Karagülle, 2000: 87-90).
Bu makalede analizler yapılırken elektrik parçacıkları esas alınmıştır. İlk ayetteki zerv
sözcüğü parçacık anlamına gelir ve dört ayette elektro manyetik akımın parçacıklardan
meydana geldiği ortaya çıkar. Bu ayetlerin ilk dördü birbiriyle bağlantılı olup doğrudan
parçacıklar ile ilgilidir; sonraki iki ayet ise ilk dört ayette yapılan yeminin cevabı olup
toplumsal sorumluluk anlamında düzenin geleceğini ve işlenen fiillerden hesaba
çekileceğini ifade eder.
Zâriyât Suresi Birinci Ayet ( ) ذروا ال ذاري ات و
Ayette yer alan her bir sözcüğün analizi yapılarak yorumlandığında aşağıdaki anlamlar
çıkar.
 وVav: Yemin harfidir. Arapçada geçmişte olan bir olayı teyit için “vav” yemin harfi,
gelecekte olacak bir olayı tekit için “ta” yemin harfi kullanılır. “Vallahi Tallahi” yemin
deyişi hem geçmişi hem de geleceği bir arada ifade etmiş olur. Kur’an’da Allah kendi
sözcüğüne yemin etmez. Yemin harfini ispatı olan bir eşya ile kullanır. Bir başka deyişle
Allah yarattıklarını yemin için kullanır. Bu yaratılmış şeyler (eşya) nasıl gerçek ve doğru
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ise sonraki olacaklar da o kadar gerçek ve doğrudur, manasına gelir. Bu ayette
zerv/parçacık olan elektromıknatıs özelliği taşıyan parçacıklara yemin edilir.
Kur’an’da insan diğer canlılardan farklı olarak sorumlu varlık kabul edilir. O nedenle
insanların hem yaşadıkları dünya ve düzende hem de öldükten sonra dirilmek suretiyle
hesaba çekilecekleri ve hesap görüleceği vaat edilir. Her sorumlu insan işlediklerinin
hesabını teker teker verecektir. Kur’an’ın bu ayetlerinde öldükten sonra hesap için tekrar
dirilme olacağını teyit etmek üzere zerv/parçacık, parçacıkların hareketlenmeleri, bu
nedenle parçacıkların vikr/ağırlık (elektrik) yüklenmeleri, (yüklü olmasına rağmen)
kolaylıkla akmaları ve en küçük birimlere kadar iş/enerji olarak dağıtılmaları peş peşe
sıralanarak tanık gösterilir.
Bu ayetlerden anlaşıldığına göre evrende elektrik dahil her şey parçacıklardan oluşur ve bir
çark içinde hareket eder. Gidip dolaşırlar, dolaşıp tekrar eski yerlerine dönerler.
Denizlerden su buharlaşır, yükselerek bulut haline gelir, yağmur olarak yağar, dereler
nehirlere, onlar da tekrar denize ulaşırlar. İnsan topraktaki elementlerden meydana gelir,
dünyada yaşar ve ölümüyle tekrar toprağa döner. Nesillerle canlılık sürerse de onlar da
tekrar toprağa dönerler.
İşte Kur’an’ın bu ayetlerinde Allah, parçacığı hareket ettiren zervleri (mıknatıs
parçacıklarını), bu parçacıkların ağırlıkla yüklenmelerini, yüklü zervlerin/parçacıkların
kolayca akmalarını ve her işe dağıtılmalarını tanık gösterir. Elektriğin oluşumu, akımı ve
dağıtımı gibi 19 uncu yüzyılda keşfedilen 20 nci yüzyılda geliştirilen söz konusu fizik
olayının bundan 14 yüzyıl önce ifade edildiği görülür. Allah’ın sade ve basit yasalarla son
derece karmaşık hayatı var etmesi gibi düzenin oluşması ve hesabın da benzer şekilde
sorulacağına dair bu olay/oluş tanık tutulur. Burada hem gelecekteki elektrik gibi insan
hayatında son derece önemli yer tutan keşfe işaret edilir hem de sorumluluğun kaçınılmaz
olduğuna açık bir şekilde yer verilir.
Zervler/etkili parçacıklar ()ال ذاري ات: Etki eden hareketli toz parçacıkları demektir.
Karanlık odaya güneş girdiğinde havada uçuşan çok sayıda parçacıklar görülür. Onlardan
birine “zerv” denir. Zirve ise dağın tepesine verilen addır. Aynı kökten gelen zira ise
günümüzde bazı köylülerin de kullandığı bir sözcüktür. Bir ağaç gölgesinin etki alanıdır.
Gölgenin etkisi ile oralarda ekin yetişmez. Diğer taraftan zervetme, ekini rüzgâra salma
anlamına da gelir. Bu sayede samanla buğday birbirinden ayrılır. Arapça etimolojide
zervetmek mastarı, undan yapılan sulu yiyeceğin sopa, çubuk, kaşık veya çomakla kazanda
karıştırılması anlamına da gelir. Görülüyor ki zervetmek, çomak ve çorbada/lapada olduğu
gibi birbirinin çevresinde dönen iki şeyin birbirine etki etmesi demektir. Elektrik akımının
manyetik alan doğurması, manyetik rüzgârın da elektrik alanını doğurması en basit bir
şekliyle böyle gerçekleşir. Kazan çomakla karıştırılır. Kazandaki su onun etrafında döner.
Çomak da döner (Karagülle, 2000: 67).
Burada parçacığa etki eden parçacıklara, bir başka deyişle çubuğu çevirenlere yemin edilir.
Çubuğu çeviren nedir? Barajdaki su, kazandaki buhar, bunlar yemeğin çomağının yerini
tutar. Kazandaki un parçacıkları elektrik yüklerine benzer. Onlar da onun sayesinde
harekete geçerler. Çubuğun dönmesiyle onlar da döner.
Su parçacıklardan oluşur, elektronlar parçacıklardan oluşur, taşınan enerji parçacıklardan
oluşur. Buna işaret etmek için kurallı dişi çoğul kullanılır. Arapçada diğer dillerden farklı
olarak kurallı dişi çoğul, kurallı eril çoğul ve kuralsız çoğul olmak üzere üç tip çoğul şekli
vardır. Kurallı eril çoğul bilinçli birlikteliği ve/veya tüzel kişiliği, kurallı dişil çoğul
cisimler arasındaki sistemli bütünlüğü ifade eder. Kuralsız çoğullar ise sayısal çokluk için
kullanılır (Akdemir, 2017: 299).
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Dişil kurallı çoğul ile iki husus öne çıkar. Birincisi, çoğul ifade ile parçacıkların çok sayıda
olduğu gösterilmiş olur. 20. yüzyılın fiziği parçacık anlamına gelen kuantum teorisi bu
esasa dayanır. İkincisi, kurallı dişi çoğullar cisimlerin sistemli bir mekanizma içinde
bulunmasını ifade eder. Burada parçacıkların gelişigüzel hareket etmeyip bir sistem ve
mekanizma içinde yönlendirildiklerini gösterir. Bir başka deyişle, tek istikamette akan su
parçacıkları veya buhar parçacıkları tek istikamette akan elektronları doğurur. Ortak bir
mekanizma, bir sistem bu akışı sağlar ve enerji taşınır. Ayrıca ayetteki zâriyât sözcüğü
Arapçadaki harfi tarifle getirilmiştir. Harfi tarif belli bilinenleri ifade eder. Su veya buhar
çarkı çevirir. Çark da mıknatısları çevirir. Mıknatıslar bobinlerden elektrik
geçirir. Bobinlerden geçen akım değişken akımdır.
Zerv/parçacık ( ) ذروا: Bu sözcük mastar veya isim olarak düşünülebilir.
Mastar düşünülmesi halinde çok sayıda zervler tek etkiyi oluşturduğu anlamına gelir.
Etkiler birleşirler, toplanırlar ve aynı yerde bir etki oluştururlar. Buna karşılık yükler bir
arada bulunamazlar. O nedenle onlarda aynı cins kelime kullanılmamıştır. Sonraki
ayetlerde kullanılan yüsr/ kolay akış ile emir/ işin/ enerjinin dağıtımında da böyledir. Her
enerji seviyesinin bir mekânı vardır. Çünkü onlarda madde söz konusudur. Elektrik madde
ile birliktedir. Aslında elektrik akımı bir madde akışıdır. Enerji bölüştürülmesini de madde
parçacıkları yapar Buna karşılık manyetik alanlar birleşerek bir yere etki ederler.
Zerv sözcüğünün isim olarak düşünülmesi halinde o zaman bir tür zerv yani parçacık
anlamına gelir. Zervlerin en az iki özelliği olduğu ama etkilenip havalanan zervin ise tek
tür olduğu ortaya çıkar. Gerçekten pozitron tek başına havalanıp hareket edemez. Oysa
elektron tek başına havalanıp hareket eder. İşte her şeyin çift yaratıldığı bu evrende çiftler
arasında küçük farklar da oluştururlar. Manyetik çift birbirinden ayrılamaz. Elektrik çifti
ise maddeyle beraber olur, biri küçük madde parçacığı ile diğeri ise büyük madde parçacığı
ile bulunur. Dolayısıyla yalnız elektron hareket edebilir. İşte bu sebeple “zerv” sözcüğü
nekre kullanılır. Görülüyor ki bu ayet hem zervden hem de zervlerin çoğul olmasından
bahseder. Zervlerin birleşmesi ile bir yapı oluşur. Bu yapı kimyadaki hidrojen atomudur
(Karagülle, 2000: 87).
Evrende her şey çift yaratılmıştır (Kur’an, Zariyat 49). O halde çift zerv var demektir. Biri
elektron zervi/parçacığı diğeri pozitron zervi/parçacığıdır. Kuantum/parçacık budur.
Bunların 1837 adedi birleşir ve protonu oluşturur. Bu protonun bir tane pozitronun
protonda eşi yoktur. Eşi ise protonun dışında elektron olarak dolanır. Bu bütünlük Hidrojen
atomunu meydana getirir. Hidrojenin çifti H2 molekülü adını alır. Diğer kimyadaki cisimler
benzer şekilde oluşur (Karagülle, 2000: 89). Molekül adı verilen parçanın adı Kur’an’ın
Zilzal suresi 7-8 ayetlerinde “zerre” olarak ifade edilir.
İster suda olsun ister buharda olsun kullanılan zerv/parçacık hep aynıdır. Bunlardan oluşan
birleşik parçacıklar su molekülleridir. H2O’dan oluşur. Bu da bize evrenin gelişigüzel
tesadüflerden oluşmadığını ispatlar. Kendiliğinden oluşan şeyler birbirine eşit olmaz,
deredeki çakıllar gibi değişik boyda olurlar. Oysa evrende elektron ve pozitron çiftleri hep
birbirine benzer. Yükleri ve kitleleri eşit olur. Bunlardan oluşan hidrojen (H) atomu da hep
birbirine eşittir. Diğer atomlar da hep birbirine eşittirler. Su Molekülleri de aynı şekilde
hep birbirine eşittirler. Demek ki zervler birbirine eşittir. Enerji parçacıkları da birbirine
eşittir.
Zâriyât Suresi İkinci Ayet: ( ) وق را ف ال حامالت
Ayette yer alan her bir sözcüğün analizi yapılarak yorumlandığında aşağıdaki anlamlar
çıkar.
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Fa ( ف:) Arapçada ekleme edatlarından biridir. Türkçede de vardır. Ayrı yazılan de/da harfi
ekleme edatıdır. Gelip gitmedeki “-ip” de benzerdir. Arapçada bunlar 10 civarında
olmakla beraber konumuz açısından üçüne işaret etmek istiyoruz. “Vav, fa, sümme” bir
grup oluşturur ve sözcüklere aynı yükleri yükler. “Vav, fa, sümme” sadece eklemedir.
“Vav” tertip veya birlikteliği ifade etmeyip cümledeki yer/mahal ortaklığını ifade ederken,
“fa” tertip ile arka arkalığı ifade eder.
Sümme ise tertibi ve arka arkaya olmayı ifade etmekle birlikte aradaki açıklığı gösterir. İlk
ayette manyetik rüzgarın esmesinden bahsedildikten sonra yük yüklenenlere geçer.
Buradaki fa ile arka arkaya gelen oluşların düzenliliği gösterilir. Birincisi ikincisinin
sebebidir. İnsanların anlaması için işler kurallara göre gerçekleşir. Bunun açık örneği
elektrik ile manyetikte görülür.
Haml ()لمح: Yük ve yüklenme demektir. Ayette vıkr ile ağırlık ifade edilmektedir. Olayın
açıklaması ve akış şekli şöyledir: Her elektron çekirdek etrafında döner. Dönme hızı
merkezkaç kuvveti oluşturur. Elektron ile çekirdek arasında çekme kuvveti bulunur.
Elektronlardan her biri çekirdeğin etrafında bir yerdedir. Oradan alınıp götürülebilmesi için
bir kuvvete gereksinim vardır. Nasıl bir kattan üst kata çıkılabilmesi için yeterli güç
gerekirse elektronların da bir yörüngeden daha uzak yörüngeye gidebilmesi için yeterli bir
güç gerekir. O kuvvet olmazsa elektron yerinden ayrılmaz. Moleküller yüksüz görünür.
Yeter derecede hareketli mıknatıs alanıyla koparıldıktan sonra akmaya başlar. Eğer müspet
yük ile menfi yük yan yana ise dışarıya etki etmez. Hortumun emme yapan ve salan iki ucu
suyu kendi içinde akıtır. Metallerde boşalan yerlere başkaları dolar, böylece elektronlar
birbirine yer bırakarak ilerlerler.
Hâmilât ( ) حامالت: Bu sözcük de “kurallı dişi çoğul” dur. Yukarıda işaret edildiği gibi
Arapçada diğer dillerden farklı olarak üç tip çoğul şekli vardır. Burada kullanılanı bu
şekilde hem kurallı hem de dişidir. Dağınık halde olan elektronlar bir yöne doğru
düzenli/sistemli hareket ederler. Bu durum rüzgâr eserken tozların sürüklenmesine benzer.
Manyetik alan rüzgârı, elektron da tozu karşılar. Bir yöne akan elektronlar etkiler üretirler.
Bir başka deyişle, entropisi düşer. Bunlar bir manyetik alana çarpıp entropileri büyürse
bize iş yapmış olurlar. Bu durumu ve düzeni göstermesi için “hâmilât” sözcüğü dişi kural
çoğul olarak kullanılmıştır.
Vıkr sözcüğü Türkçedeki vakur olarak kullanılır. Ağırlık ve ağırbaşlı olma anlamına gelir.
Ayette kullanılan bu sözcük ile ağırlık yüklenen elektronlar ifade edilir. Bir cisim ağırlık
yüklenince yerinde kalması veya hareket etmemesi gerekirken bir sonraki ayette aksi bir
oluşa işaret edilir. Ağırlık yüklenen parçacık yüklü olduğu halde kolay bir şekilde hareket
eder. Burada meydana gelen zıtlık ile anlaşılır ki neden sonuç ilişkileri kendiliğinden olan
kurallar olmayıp ağırlık bazen tespit etmek için bazen de elektrikte olduğu gibi kolaylıkla
akımı sağlamak üzere yürümek için gerçekleşir (Karagülle,2000:88).
Zâriyât Suresi Üçüncü ayet (

):

Ayetteki sözcüklerin analizi yapılarak yorumlandığında aşağıdaki anlamlara geldiği
görülür.
Fa ()ف: Bir önceki ayetteki fa harfinin tekrarıdır. Barajdan akan su veya kazanda oluşan
buhar ile yönlenen zervler türbindeki kanatlara çarparak onları çevirir. Kanatlardaki
mıknatıslar dönmeye başlar. Çevresindeki bobinleri tarar. Buraya kadar gelişen olaylar ilk
ayet olan zâriyât ile ifade edilir. Fa harfi getirilerek burada meydana gelen koparma olayı
hâmilat ayeti ile . gösterilir. Bobindeki bakır telin içinde bulunan ve çekirdekleri etrafında
dolanan elektronler koparılarak yük yüklenmiş olur. Üçüncü ayette bir fa harfi daha
getirilmiştir. O halde bundan sonra meydana gelecek cereyan ve bağlı olaylar anlatılacak
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demektir. Gerçekten baraj önce enerjiyi depolar sonra kullandırır. Türbin, mıknatıs ve
bobin bir trenin vagonlarına benzer. Her biri birbirine bağlı olarak çekilirler. Fa bağlacının
tekrarı bu sırayı ve çekiş bağlantısını anlatır. Bir diğer deyişle fa harfi vagonlar arasında
dingilin yerini tutmuş olur.
Câriyât ()جاري ات: Bu sözcük Arapçada sandal, denizin akıntısına kapılıp giden yahut
rüzgâr gücüyle hareket eden gemiler anlamlarına gelir. Çevrenin akıntısıyla hareket eden
şeyler demektir. Türkçede hem su akıntısına hem de elektrik akıntısına cereyan denir.
Mıknatısın dönmesiyle elektrikî rüzgâr alanı oluşur. Bu rüzgâr çevreye dağılmayıp telin
içinde akar. Nasıl su nehir içinde akarsa elektrik de bakır bir telin içinde akar. Bakır tel su
borusuna benzer. Su borusunda su moleküllerinin aktığı gibi bakır telde elektronlar akar.
Her bir elektron elektrikî alan içinde bir sandala benzer.
Ayette geçen câriyât sözcüğü, zâriyât ve hâmilât da olduğu gibi “dişi kurallı çoğul” olarak
kullanılmıştır. Bu ifade şekli, akışın belli kurallarla olduğu, gelişigüzel olmadığı,
sistemleri oluşturduğu, akan şeylerin parçacıklardan meydana geldiği anlamlarını taşır.
Câriyât sözcüğünün başına “el” harfi tarifi getirilmiştir. Böylece bilinen parçacıklardan
bahsedilir.
Parçacıklar onu çeken kuvvete karşı direnme nispetinde bir hıza sahip olur. Elektrik
kuvvetle çekilir ama kütlede direnç ile karşılaşır. Bu direnç diğerlerinden farklı olarak 10
milyonda iki gibi çok küçük sayıya tekabül eder. Bu ayette elektrik parçacıkları
oluşturulurken tellerden kolayca akacak şekilde parçacıkların küçük, yüklerin ise büyük
olduğu ifade edilir. Pozitif ve negatif parçacıklar bir araya gelince uzakta etkileri kalmaz.
Orada kitle çekimi egemen olur. Bu sayede güneş sistemi ve yıldızlar oluşur. Küçük
parçacıklarda ise elektrik kuvvetleri egemen olur (Karagülle, 2000: 89).
Yüsr ( ) ي سر: Bu sözcük Arapçada sol yan, “usr” ise sol kol anlamına gelir. Sol yanda
olanı sağ kol kolay kullanır. Sol kol zor çalışır. Biri kolaylık için, diğeri zorluk için
kullanılır. Kur’an’da. “yüsr” ve “usr” ise sadece zorluk ve kolaylık için kullanılır. Akışın
kolay olacağı belirtilir.
Buradaki kitle elektrikî yükten çok küçüktür. Elektronlar çekirdekteki yörüngelerden kopar
kopmaz yüklenirler. Adeta yelkenleri açarlar. Manyetik rüzgârın oluşturduğu elektrikî
alanın etkisi ile elektronlar hızla hareket ederler. Bu hız etki bakımından ışık hızına denk
düşer. Burada iletkenlik söz konusu olur. Bazı maddeler yalıtkan iken bazıları iletkendir.
İletkenler su borusu boşluğunda olduğu gibi elektronlar oradan geçerler. İletken
olmayanlarsa su borusunun dış çeperlerini oluşturur. Böylece her iki madde de bu iş için
gerekli hale gelir. Burada “ ﯾ ﺴﺮﺍyüsran” sözcüğünün nekre olması, değişik “yüsrler”in
olduğunu gösterir. Gerçekten maddelerin elektrik akımına karşı dirençleri farklıdır.
Örneğin bunlardan bakır elektriksel enerjiyi çok kolay taşır. Direnç arttıkça verim düşer.
Elektronların elektrik yükleri küçük kitleler ile taşınır. Bunun için ayette “yüsran” sözü
geçer. Parçacıkların taşıdığı enerji vardır. Yükün artırılması için ya kitlesinin ya da hızının
artırılması gerekir. Yük artarsa taşıma zorlaşır. Buna karşılık hız artırılırsa taşıma
kolaylaşır. İşte bu nedenle elektronların yükleri büyük, kitleleri ise küçük olur ve kolayca
akarlar. Yüsran bunu ifade eder.
Zâriyât Suresi Dördüncü Ayet (

):

Fa ( ) ف: Bu harf yukarıda da açıklandığı üzere arka arkaya vuku bulan olayları belirtir. Bu
harf peş peşe üçüncü defa kullanılır. Demek ki ilki ile bir arada düşünülürse bu ayetlerde
dört aşama anlatılır, dördünün de arka arkaya olduğu belirtilmiş olur. Elektrikî olaylar ışık
hızıyla cereyan eder. Kanatlara su ve buhar çarpar çarpmaz kanatlar harekete geçer.
Kanatların üzerindeki mıknatıs hemen elektronları çekirdeklerden ayırır ve akım başlar.
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Bunu motorun dönmesi izler veya tel ısınır veya ampul ışık verir. Görülüyor ki buradaki
birbirini izleyen “fa” harfleri olayların arka arkaya gelmesini anlatır. Olayların cereyanı
için bir aralığa gerek kalmaz. Bir önceki ayette kolayca akarlar denilerek bu olayın sürüp
gittiği anlatılır. Bir başka deyişle bir şey kopar bir yere ulaşır şeklinde değil de art arda biri
giderken diğeri de onu izler/kovalar anlamına gelir. Suyun akışı veya duruşu görülürken
bitişik bir sıvı olduğu sanılır. Oysa su molekülleri arasında bulunan mesafe ve boşluk,
güneş ile yer arasındaki boşluktan dahi büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Benzer şekilde
atom moleküllerinin arasında %99.9 boşluk vardır. Aynı boşluk oranı evrende tüm
ölçeklerde devam eder (Demirbağ, 2016:1). Işık zerreleri için de benzer şeyler söylenebilir.
Her şey atoma benzer. Akış adeta sokakta yürünen adımlar gibidir. Cereyan sözcüğü
“cariye/ sandal” kökünden türer. “Fa” harflerinin sıralanışı ve arada “cereyan” sözcüğünün
kullanılmasıyla art arda giden parçacıklar ifade edilir. Bu gidişin bir dönüşü olması gerekir,
dönüşü olmazsa durmuş olur. Dönüşlü olduğu da baştaki “zâriyât” sözcüğünün
kullanılması ile anlaşılır.
Kısm ( ) ق سم: Cüz, bir şeyin parçasıdır. “Kol” insanın cüzüdür, ayrılması gerekmez.
“Kısım” ise bir parçadır ama ayrıldıktan sonraki parçayı ifade eder. Bir çubuk kırıldığında
çubuklardan biri bir kısım, diğeri diğer kısım olur. Türkçede de “kesim” sözcüğü bu
manayı taşır. “Kesmek” ve “kırmak” iki sözcüktür. Arapçada kesmek için “kesr” veya
“kısm” sözcükleri, “kırmak” yerine “kat’” sözcüğü kullanılır. Bu sözcükler arasında bir
mahreç yakınlığı olduğu hemen görülür veya en azından hissedilir. Dünyadaki bütün diller
arasında böyle yakınlıklar vardır. Bu da dünyadaki bütün dillerin aynı dilden gelişip
çoğaldığını gösterir. Biyolojideki genler ve dillerdeki benzerlikler insanın bir annebabadan türediğini ortaya koyar.
“Taksim” tef’il bâbıdır. Bu bâb lâzım fiilleri müteaddi; yani geçişsiz fiilleri geçişli yapar.
Türkçede bu “-dır” eki ile yapılır. Örneğin kalkmak/kaldırmak, atmak/attırmak gibi...
Arapçada if’al bâbı ve tef’il bâbı olmak üzere iki geçiş bâbı vardır. Tef’il bâbı teksir
içindir; devamlılığı ifade eder. Burada da “bölüştürenler” anlamındaki taksim, teksir ve
tekrar anlamına gelen bâbı ifade eder. Câriyâttaki akışın anlamını tamamlamak üzere
devamlı olarak işleri bölüştürür, enerjiyi bölüştürür anlamını vermiş olur.
Biyolojideki kan dolaşımı ve damarları da buna benzer. Bu dolaşım sayesinde besinler ve
oksijen atar damarlar ile hücrelere kadar götürür. Hücrelerin neye ihtiyaçları varsa onları
alırlar. Sonra oluşan karbon dioksiti (CO2) toplar damarlar yoluyla alır ve gerekli yerlere
ulaştırarak döngüyü tamamlar. Demek ki kalp kanı atar damarlar yoluyla vücuda pompalar.
Kılcal damarlara kadar ulaşan kandan hücreler gerekli maddeleri yani enerji taşıyan
besinleri alırlar. Diğer taraftan hücrelerde oluşan karbon dioksit (CO2) ve benzeri atıkları
yüklenen kirli kan toplardamarlar yoluyla tekrar kalbe getirilir ve boşaltım organlarına
aktarılır. Bu olay sürekli olarak devam eder. Damarlardaki nabız benzeri durum elektrikte
periyodik dalgaya denk düşer. Her gün kullanılan elektrik bu şekliyle saniyede 50 devir
yapar. Kalbin nabzı ise dakikada 60-70 civarındadır. Küçük bir hesapla elektriğin devir
hızı nabzınkinden yüz katına yakın daha fazladır.
Mukassimât ()م ق سمات: Bu sözcük de diğerleri gibi “dişi kurallı çoğul” olup bir sistemi
ifade eder. Bölüştürme de enerjiyi veren parçacıklar şeklinde gerçekleşir. Kanda
“hemoglobin” denen madde oksijen (O) ve karbondioksit (CO2) taşıdığı gibi elektrikte de
enerji parçacıklarını elektronlar hızlarıyla taşır. Çoğul olması parçacıkların olduğunu ifade
eder. Söz konusu enerjiyi bölüştüren parçacıklar hep benzer parçacıklardır. Çekirdekten
kopan elektronları yüklenirler. Sonra akıp giderler ve yüklerini gerekli ve istenen yerlere
boşaltırlar. Bütün bu işleri yapan “elektron” denen elektrik parçacıklarıdır, onlar
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gerçekleştirirler. Bu nedenle el-mukassimât sözcüğü harfi tarif ile belirli/marife gelmiştir
(Karagülle, 2000: 90).
Emr ()امرا: Arapçada safa sözcüğü sert taş, merve ise yumuşak taş anlamına
gelir. Kâbe’deki ziyaret tepeleri böyle farklı taşlardan oluşur. Arapçadaki “merve” sözcüğü
merreye dönüşmüş ve geçme anlamına gelmiştir. Ayrıca mürur etme uğrama manasına
dönüşmüştür. Bir köprüyü geçme ile bir deliği geçme de bu sözcük ile ifade edilir. Burada
kullanılan emran sözcüğü sözü söyleme, sözü geçirme, işi yapma veya
gerçekleştirme anlamlarına gelir.
Kural olarak emirde zorlama olmaz. Söylenir, karşı taraf kabul ederse o söz geçerli olur.
İnsan kanında dolaşan maddeler için de aynı şey söz konusudur. Kan hücrelerin kapısına
gerekli besinleri taşır. İhtiyacı olan hücreler gerekli besini alırlar yoksa başka hücrelerin
kapısına taşınır veya gerisin geri başa getirilir. Elektrik devrelerinde de oluşlar benzerdir.
Bobinlerden devre geçer, istenirse yararlanılır, istenmezse kullanılmaz. Zorla
kullandırılamaz. Bunun toplumsal düzendeki karşılığı, egemen devlet yerine hizmet eden
devlet yaklaşımıdır. Kamu halkın yararına hizmetini sunar, isteyen yararlanır, isteyen
yararlanmaz. Yararlanamaya zorlayamaz.
Emir sözcüğünün “mukassimât” ile bir cümlede kullanılmasından çıkan manalar şunlardır:
İş/enerji; bir ağırlık yukarı kaldırıldığında enerji harcanır. Bu enerji/iş elektrik akım
enerjisi, manyetik akım enerjisi, ısı enerjisi, hidrolik enerji, gaz enerjisi, uzama- kısalma
enerjisi, ışık enerjisi olmak üzere değişik şekillere girer. Makineler bu enerjileri
dönüştürerek iş yaparlar. Emran sözcüğü nekredir/belirsizdir ama müfret/tekildir. Nekre
olması değişik enerji tipleri oluşunu ifade eder. Her yere kendisi akabilen bir tür enerji
verilir anlamı çıkar. Keban’dan çıkan elektrik enerjisi farklı yerlere akarak oralarda farklı
hizmetler görür. Oda aydınlanır, ısıtılır, buzdolabı çalışır, televizyonda görüntü çıkar,
tesislerde makineler çalışır, kanallarda sular akıtılır. Akla gelen her yerde harcanır.
Harcama yapılırken o yerin ihtiyacı giderilir. Enerji suya benzer. Su nasıl kaba göre şekil
alırsa enerji de her alette o aletin ürettiği enerji tipine dönüşür.
Emran sözcüğü tekil belirsiz olmasından bir tip enerji dağıtılır anlamı da çıkar. Bu da
doğrudur. Aslında bütün enerji elektrik enerjisidir. Hepsi ışık enerjisinden dönüşür.
Elektrik hatları kara yollarına, trafo binaları kervan saraylara benzer. Elektronlar ise
katırlara, atlara, fillere, develere, kamyonlara, trenlere, gemilere… yüklenen mallara
benzer.
Zâriyât Suresi Beşinci Ayet

Altıncı Ayet

Bu dört ayet bir bütün halinde ifade edildikten sonra edilen yemine verilen cevap gelir.
Vaat edilenin doğru olduğu hem yaşanan hayatta hem de ahirette sorumlu olanların
hesabının görüleceği ifade edilir.
“Size vaat olunan şey kesinlikle
doğrudur”,
“Düzen kesinlikle gerçekleşecektir”. Yüklü zervler, ağırlık
taşıyanlar, kolaylıkla akanlar ve enerji dağıtanlar tanık olsunlar ki size vaat olunan şey
kesinlikle doğrudur ve kesinlikle düzen gelecektir. Ayet açıkça indiği tarihte henüz
bilinmeyen etkileyen parçacık, elektro manyetik yükler ve onların akması ile
dağıtılmasından bahseder ve bu ne kadar gerçekse sosyal sorumluluk da o kadar gerçektir
demek suretiyle sosyal olaylarla fiziki olaylar arasında doğrudan ilişki kurar, sorumluluğa
dayalı düzen ile hesaba çekilmeyi ortaya koyar.
Parçacıkla İlgili Ayetlerin Değerlendirilmesi
Zâriyât Suresi birinci ayetinde manyetik alanın parçacıklar halinde estiği belirtilirken ikinci
ayette yüklerin parçacıklardan oluştuğu ifade edilir. Üçüncü ayette hareketin/akışın
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kolaylıkla hız kazandığı söylenirken dördüncü ayette işin taksim yoluyla parçacıklar
halinde dağıtıldığı anlatılır. Devam eden beşinci ve altıncı ayetler edilen yemine cevap
olarak gelir. Vaat edilenin doğru ve hesabın da gerçek olduğu net olarak ifade edilir.
Görülüyor ki günümüz anlamında Kur’an’ın yorumu geleneksel bilginin yanında çağdaş
bilgilerle bir arada yapıldığında gerçek anlama ulaşılır. Buradaki ayet ile ilk bakışta çıkan
mana elektromanyetik dalgalar olarak gözükür. Biyologlar ile doktorlar bu ayetleri vücutta
akışkanlığı sağlayan kan dolaşımı olarak düşünebilirler ve uygulayabilirler.
Bu ayetlerin yorumundan elde edilen değerlendirmeler şöyle sıralanabilir:
* Denemelerle parçacık bilgiler edinilir. Bu parçacıklardan oluşan bilgiler birleştirilerek
sistem ortaya konulur. Kur’an, bilgileri birleştirip sistem hâline getirmede bize yol gösterir.
* Denemelerin insanlar tarafından birbirine aktarılabilmesi hatta nesillerden nesillere
ulaşabilmesi için insanlığın ortak dili olması gerekir. Böyle bir ortak dil yoksa sonuçlar
parçacık olarak kalır, birçoğu yok olur. Demek ki insanlığın aynı çağda bütün ulusları,
değişik çağlarda insanları ve genelde insanlığı anlaştıracak ortak bir dile ihtiyaç vardır. Bu
yönüyle Kur’an çağların değiştirmediği üzerinde konsensüs sağlanmış bir kitap olarak
karşımızda durur. Etimolojik açıdan Kur’an Arapçasına yaklaşabilecek başka bir dili
bulmak ise çok zordur.
* Diğer taraftan hemen her ilim dalı ayrı ayrı sözcükler üretir. Böyle olunca ilimler
arasındaki irtibatlar kopar ve kaybolur. Parça parça olan ilimler insanlığı da düşünceleri de
parçalar. Buna karşılık Kur’an konulara ayrı adlar vermekle beraber, bizlerden kıyas
edilmesini ister. Örneğin kalbin atışları ile manyetik alanın oluşması arasında benzerlik
vardır, bu durum zâriyât sözcüğü ile ifade edilir. Şöyle ki kalp bir taraftan genişleyip
daralırken kanı hücrelere pompalar, kalbin kasları da bu kanı alır ve bu sefer o hücreler
kalbi kasıp gevşetir. Burada da birbirini doğurma olayı vardır. Yani nasıl elektrik
manyetiği, manyetik elektriği doğurursa; bunun gibi kalp hücreleri besler, hücreler de kalbi
çalıştırır. Böyle kullanılan terimler Kur’an sözcüklerinden seçilirse kıyaslama çok daha
kolay olur. Kur’an değişik ayetlerde bu genel oluşlara işaret eder ve benzerlikleri gösterir.
* Bugünkü ilimler daha çok Latinceye dayalı diller ile yapılır. Bu dilde terimler tek tek
seçilir. Bu da o ilimleri öğrenecek kimseye oldukça ağır bir yük yükler. Diğer dillerde ilim
öyle ifade edilir. Oysa Arapçada durum tam tersinedir. Bir öğrenci bir ilme başladığı
zaman yeni icat edilmiş sözcüklerle karşılaşmaz. Tam tersine Arapçada her gün
kullanılanları görür. Bunların kök sayısı 1.500-2.000 civarındadır. Her ilimde o sözcüklere
başka manalar yüklenir. Örneğin bir inşaatçı için “ref etmek” tuğlaları yukarı çıkarmak
anlamına gelir; bir matematikçi için “ref etmek” benzer sayıların çarpımını yapmayı ifade
eder. Kur’an dilinde gelişme böyle olur. Belli kurallarla sözcüklere veya cümlelere yeni
anlamlar yüklenir. Bu da eğitimi son derece kolaylaştırır. Bunun başka yararı, bir ilimde
uzman olanlar diğer ilimlere çok kısa zamanda intibak edebilirler. Çünkü temel
benzerlikleri öğrendikten sonra diğerlerini çok kolay çözebilir. Matematiğin hemen her
ilime sağladığı kolaylık bu nedene dayanır. Örneğin bir elektrikçi termikçi olmasa da
akışkanları bildiği için kolaylıkla oradaki sorunları çözebilir. Demek ki burada
kullanılan sözcükler yalnız elektrik devreleri değil; bütün konulardaki devreleri açıklar.
Sosyal bilim alanlarından biri olan ekonomide de buna benzer sirkülasyon vardır; o halde
dört ayette geçen “zâriyât”, “hâmilât”, “câriyât” ve “mukassimât” sözcükleri ekonomi
kurumuna uyarlanabilir. Örneğin ekonomide, emeğin devreye girmesi “zâriyât” olarak
ifade edilebilir. Üretilen malı/ürünü ise “hâmilât” sözcüğü karşılar. Ekonomik değer
yüklenmiş olduğundan artık ürüne/mala semen/para verilebilir. Ürünlerin/malların
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nakledilmesi “câriyât” sözcüğüne denk düşer. Bankalar ise “mukassimât” işlevini görür ve
parayı bütün ülkeye yayar. Bakkal, kasap dahil en küçük birimlere ulaşır.
Görülüyor ki Kur’an ayetleri bir örnek göstererek genel kuralları ortaya koyar. Kıyas ve
içtihat yoluyla diğer benzer oluş ve olaylar kolaylıkla çözülür.
Sonuç
Bu çalışmada Kur’an ayetlerine çağdaş bilimsel gelişmeler göz önünde tutularak yorum
getirmenin önemi gösterilmek istenmiştir. Toz, tozlanma, zerv, etkilenme, rüzgâr,
savrulma gibi verilen manaların etkili, yüklü, akışkan ve her işe dönüşen parçacıklar
olduğu görülmüş, bu ayetin kuantum teorisi ile bire bir uyuştuğu anlaşılmıştır. Zâriyât
Suresi birinci ayetinde manyetik alanın parçacıklar halinde etkilediği belirtilirken ikinci
ayette parçacıkların ağırlıkla yüklendiği, üçüncü ayette akışın kolaylıkla gerçekleşerek hız
kazandığı, dördüncü ayette işin taksim yoluyla parçacıklar halinde dağıtıldığı ifade
edilmiştir.
Bu çerçevede olmak üzere bu ayetlerden çıkan manalara göre evrenin oluşmasında temel
teşkil eden kanunlara bir adım daha yaklaşılmıştır. Buna göre;
- Elektrik dahil evrende her şey zervler/parçacıklar/kuantumlardan oluşur.
- Evrende parçacıklardan oluşan birleşik cisimler denge içindedir.
- Oluşlar neden sonuç ilişkisi ile açıklanır.
- İlk dört ayet fizikteki parçacık elektrik olayını beşinci ayette düzen sözcüğü ile toplumsal
yaşama bağlarken altıncı ayet hesap ile sorumluluğa işaret etmektedir. Toplumsal düzeni
teşkil eden din, bilim, ekonomi ve siyaset gibi toplumsal olaylar da fizik ve doğal olaylar
birlikte düşünülerek ve benzetmeler yapılarak çözümlere ulaşılabilir.
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Özet
Uygulamada strateji yaklaşımının entellektüel temellerine inilerek, Giddens'ın
yapısallaşma kuramının, uygulamada strateji yaklaşımı ile eklemlenmeyi sağlayacak
düzeyde teorik olarak anlatıldığı bu çalışmanın amacı, Giddens’ın düşünümsel
çerçevesinin, uygulamada strateji yaklaşımının inşa edilmesine hangi açılardan zemin
oluşturduğunu irdelemektir. Yapılan teorik inceleme sonucunda aktörü belirli bir bağlam
içerisinde ele alan ve yapı ve aktör ekseninde sosyal pratiklerin önemine vurgu yapan
Giddens'ın yapısallaşma kuramının, uygulamada strateji yaklaşımının iddiasını ve üzerine
yükseldiği parametrelerini açıklamada temel dayanak noktalarından biri olduğunu
göstermektedir. Bu bağlamda ilgili çalışma uygulamada strateji yaklaşımına yönelik yazına
katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uygulamada Strateji Yaklaşımı, Pratik, Praksis, Yapısallaşma
Teorisi, Giddens.
GİRİŞ
Whittington 1996 yılında yapmış olduğu çalışmasında 1960’larda ortaya çıkan plânlama
yaklaşımının yöneticilerin karar almasına yardımcı olan, pazar yapısının ve rekabet
yapısının anlaşılmasında kullanılan araçlara ve tekniklere odaklandığını, 1970’lerde
inovasyon, şirket birleşmeleri, şirket satın almaları, uluslararasılaşma gibi politika
araştırmalarının gelişim gösterdiğini ve 1980’lere gelindiğinde araştırmacıların stratejik
değişime uyum sağlama konusunda yardımcı olan süreç araştırmalarına yoğunlaştığını,
şimdilerde ise süreç okuluna yeni bir içgörü kazandıran ancak temel meseleleri örgütsel
düzeyde değil de yönetim düzeyinde ele alan pratik yaklaşımın gündemde olduğunu
belirtmiştir. Yazar akademisyenlerin ve uygulayıcıların katılımı ile uygulamada strateji
yaklaşımı (strategy as practice) adını verdiği yeni bir bakış açısının belirdiğini ve bu yeni
bakış açısının bazı boşlukları doldurduğunu iddia etmektedir.
İlgili alanyazın incelendiğinde uygulamada strateji yaklaşımının stratejik yönetim alanında
yaklaşık son on senelik bir zaman zarfı içerisinde gelişim gösterdiği ve dünya çapında yeni
yeni araştırmalara konu edildiği tespit edilmiştir. Bu durum söz konusu yaklaşımın henüz
değerlendirilmemiş bir potansiyelinin olduğuna işaret etmektedir.
Araştırmalar uygulamada strateji yaklaşımının entelektüel temellerinin pratik kurama
dayanmakta olduğu ve temel adımlarının Wittgenstein (1951) ve Heidegger’a (1962) kadar
uzandığı görülen pratik kuramın gelişmesinde antropologların (Bourdieu, 1990),
filozofların (Foucault, 1980), sosyologların (De Certeau, 1984; Giddens, 1984),
etnomedolojistlerin (Garfinkel, 1967), eylem araştırmacılarının (Engeström vd., 1999;
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Vygotsky, 1978) ve söylem araştırmacılarının (Fairclough, 2003) büyük katkılarının
olduğu görülmektedir (Vaara ve Whittington, 2012: 287-288).
Söz konusu düşünürler içerisinde pratiği merkezi konuma alan, yapıyı ve bireysel aktörü
bir araya getirerek karşılıklı olarak birbirlerinin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayan
Giddens'ın (1984), uygulamada strateji yaklaşımının inşa edilmesinde temel oluşturan
önemli aktörlerden biri olduğu açıktır. Yazara göre, toplumsal pratik, toplumsal hayatın
kurucu öğesidir ve aktörleri inşa etmekte, yapıları somutlaştırmakta ve gerçeğe
dönüştürmektedir (Kaspersen, 2000). Dolayısıyla yazar yapı ve eylemi toplumsal pratik
kavramı üzerinden yeniden tanımlayarak pratik kavramına yapı ve faillik, birey ve toplum
arasında arabuluculuk misyonunu yükleyerek hem yapının hem de eylemin bu pratikler
içerisinde somutlaştığını iddia etmektedir.
Öte yandan uygulamada strateji yaklaşımı, stratejilerin hayata geçirilmesi sürecine
(strategizing) ve sosyal bir pratik olarak alanda var olmuş ve stratejileri uygulayanların
eylemlerine ve birbirleri ile etkileşimlerine vurgu yapan bir yaklaşım olarak
tanımlanmaktadır (Almaz, 2015; Almaz ve Çizel, 2016; Vaara ve Whittington, 2012;
Feldman ve Orlikowski, 2011; Whittington, 1996). Söz konusu yaklaşım hem sonuçlanmış
stratejilerin çıktılarını hem de strateji süreçlerini etkileyen örgütsel pratiklere dayanan
strateji oluşturma çalışmalarını kapsamakta, uygulayıcıların kararları ve eylemleri içerisine
yerleşmiş sosyal pratiklerin etkinleştirilmesine odaklanmaktadır. Bununla birlikte bir örgüt
içerisinde hemen göze çarpmayan söylemlerin (retorikler) analizini ve uygulayıcıların
stratejik karar verme sürecindeki rollerinin analizini belirli bir kurumsal bağlam içerisinde
incelenmesini mümkün kılmaktadır.
Bu açıklamalar ışığında ilgili alanyazın incelendiğinde Giddens'ın düşünümsel
çerçevesinin uygulamada strateji yaklaşımını hangi açılardan ve nasıl temellendirdiğine
yönelik bir çalışma yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu tespit bu
çalışmanın hazırlanmasında ilham kaynağı olmuştur. Bu ilhamdan hareketle hazırlanan
çalışmanın amacı, uygulamada strateji yaklaşımının inşa edilmesinde temel oluşturan
önemli aktörlerden biri olan Giddens’ın yapılaşma teorisinin ilgili yaklaşımı nasıl
temellendirdiğini irdelemektir. Söz konusu çalışmanın Giddens'ın düşünümsel
çerçevesinin, uygulamada strateji yaklaşımını hangi açılardan ve nasıl temellendirdiğine
yönelik açılım sağlama çabası ve bu yöndeki boşluğun giderilmesi bakımından alana
önemli ve anlamlı bir katkı sağladığı kanaatini güçlendirmektedir. Dolayısıyla Giddens’ın
düşünümsel çerçevesinin ilgili yaklaşım ile eklemlenmeyi sağlayacak düzeyde teorik
olarak anlatıldığı söz konusu çalışma uygulamada strateji yaklaşımı araştırmalarına katkıda
bulunmaktadır.
Uygulamada Strateji Yaklaşımın Temelleri ve Giddens'ın Yapılaşma Kuramı
Stratejik yönetim alanında nispeten yeni bir yaklaşım olan uygulamada strateji yaklaşımı
örgütsel ve sosyal pratiklerin yaygınlaşması ile örgütsel eylemlerin nasıl etkinleştirildiğini
ve/veya nasıl sınırlandırıldığını (Feldman ve Orlikowski, 2011) ve strateji oluşturma
faaliyetlerinin yorumlanmasında sosyal yapıların ve bireylerin birbirleri ile olan
etkileşimlerini (Vaara ve Whittington, 2012), stratejilerin kimler tarafından uygulandığını
ve süreçte hangi araçların kullanıldığını (Jarzabkowski, 2004) anlamamıza olanak
vermektedir.
Söz konusu yaklaşım örgütlere ve tek tek stratejilere (stratejilerin ne olduğuna)
odaklanmaktan ziyade stratejilerin hayata geçirilmesi sürecine (strategizing) ve sosyal bir
pratik olarak alanda var olmuş ve stratejileri uygulayanların eylemlerine ve birbirleri ile
etkileşimlerine vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla söz konusu bakış açısı kapsamında
Stratejiyi kim yapar? Ne yapar? Nasıl yapar? Hangi araçları kullanır? Strateji sürecinin
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değişkenleri nelerdir? (Jarzabkowski ve Spee, 2009:69) Yetkin bir strateji uygulayıcısı
nasıl olur? Yetkin bir strateji uygulayıcısı olabilmek için ne gerekmektedir? Yetkin bir
strateji uzmanı stratejik kararları nasıl almaktadır? (Whittington, 1996) sorularına cevap
aranmaktadır.

Şekil 1: Uygulamada Strateji Yaklaşımı ve Üzerine Yükseldiği Parametreler
Kaynak: Jarzabkowski, 2005 ve Whittington, 2006'dan uyarlanmıştır.
İlgili yaklaşım297 kapsamında, uygulayıcılar, pratikler ve praksisler etiketleri adı altında
kapsamlı araştırma parametreleri tanımlanmaktadır (Almaz, 2015:183; Almaz ve Çizel,
2016; Jarzabkowski ve Spee, 2009:70; Jarzabkowski 2005; Jarzabkowski vd.,2007;
Johnson vd.,2007; Whittington 2006). Dolayısıyla, uygulamada strateji yaklaşımında,
strateji esas olarak belirtilen bu üç temel parametre üzerinde yükselmektedir (Bkz. Şekil:
1).
Uygulamada strateji yaklaşımının inşa edilmesinde temel oluşturan önemli aktörlerden biri
olan Giddens’ın yapılaşma teorisi ise, sosyal teori içerisinde yapı-eylem düalizmini
giderme çabasıyla ortaya çıkmış bir teoridir. Yapılaşma teorisinin bir tarafında bireyin
amaçları, niyetleri, istekleri gibi bireyi fail yapan esasları merkez alarak bireyin iradesini
görünür kılan ve bu iradenin bireyin iç gerçekliğinin belirlenimi altında olduğunu iddia
eden eylem felsefesi ve yorumcu sosyolojiler varken, diğer tarafında fenomenlere
toplumsal aktörlerin arkalarında olup biteni anlama çabası ile yaklaşan ve daha çok yapıya
vurgu yapan özellikle yapısalcılık, işlevselcilik ve Ortodoks Marksizm gibi anlayışlar yer
almaktadır (Giddens, 2005:122-123) (Bkz. Şekil 2). Araştırmacı eyleme vurgu yapan
iradecilik ile yapıya vurgu yapan determinist yaklaşımlar arasında beliren karşıtlığın
aşılması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, her iki anlayışın da birtakım noktalarını
alarak yeni bir yapı ve eylem (faillik)298 kavramsallaştırması ile kendi yapılaşma teorisini
inşa etmiştir299.
297
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Söz konusu yaklaşım tanımlanmadan önce şu konuya dikkat çekmenin faydalı olacağı düşünülmektedir:
Bir araştırma konusu olarak strategy as practice (SAP) esasen “stratejinin hayata geçirilmesi” ile
ilgilenmekte ve bu yönde sorulan sorulara cevap aramaktadır. İlgili yaklaşım stratejiyi, statik bir plân
olarak değil bir pratik olarak, hayata geçirilme boyutunu da içerecek biçimde ele almakta ve hem
eylemsel hem de kavramsal olarak dinamik bir süreç biçiminde yeniden inşa etmektedir. Bu bağlamda
terminolojik olarak strategy as practice'in, uygulamada strateji'yi ifade ettiği düşünülmektedir.
Dolayısıyla, bu çalışmada strategy as practice yakşalımının, uygulamada strateji yaklaşımı olarak ve
üzerine yükseldiği parametreler olan practice kavramının, pratik olarak, praxis kavramının, praksis
olarak ve practitioner kavramının, uygulayıcı olarak çevrilerek kullanılması uygun görülmektedir.
Bu noktada terminolojik bir açıklama yapılması gerekmektedir. Şöyle ki, ilgili alan yazın incelendiğinde
aktör ve fail, fiili gerçekleştiren olarak aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir (Layder, 2006). Bu
çalışmada eylem veya faillik ya da fail veya aktör terimleri aynı gerçekliğe işaret etmek amacıyla dilsel
bağlamına göre kullanılmaktadır.
Burada Giddens’ın yapılaşma teorisinin uygulamada strateji yaklaşımı üzerindeki etkilerini açıklamak
için hem yapılaşma teorisini hem de üzerine inşa edildiği yaklaşımları ayrıntılandırmak yerine çalışmanın
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Şekil 2: Yapılaşma Teorisinin Temelleri
Kaynak: Giddens, 2005'ten uyarlanmıştır.
Şekil 2’de görüldüğü üzere aktörlerin yapıp etmeleri, etkileşimleri, duygu ve anlam
dünyaları gibi meselelerle ilgilenen ve aktörlerin eylemleri ile inşa ettiği bir sosyal dünya
kavrayışına dayanan eylem felsefesi ve yorumcu sosyolojiler aktör veya faillerden
hareketle yapıya vurgu yapmaktadırlar (Kaspersen, 2000). Yani yapı, aktörün
belirlenimciliği altındadır.
Yukarıda yer alan farklı yaklaşımlar baştan da belirtildiği gibi sosyal teoride inceleme alanı
olan yapı/eylem düalizmini açıklamaktadırlar. Bir tarafta failin yapının gölgesi olarak ele
alındığı, diğer tarafta failin bir gölge olmadığına vurgu yapıldığı görülmektedir. Giddens
(2005:577) bu gerilimi bir tarafta eyleme, öznelliğe, mikroya, bireye ve yorumcu analize
vurgu yapanların diğer tarafta yapıya, nesnelliğe, makroya, topluma ve kurumsal analize
vurgu yapanların ürettiği kısır bir çekişme olarak tanımlamış ve her iki tarafın önemli
gördüğü noktalar üzerinden yapılaşma kuramını inşa etmiştir.

üzerinden sorgulandığı yaklaşıma ışık tutması açısından, doğrudan ilişkili kısımlara değinilmesi yoluna
gidilmiştir.
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Şekil 3: Yapılaşma Teorisi
Kaynak: Binici, 2003.
Yukarıda yer alan Şekil 3’te Giddens’ın yapılaşma teorisi şematize edilmiştir. İlgi şemada
görüldüğü üzere birinci basamakta sosyal teorinin temel meselesi olan yapı/eylem
düalizmi, ikinci basamakta toplumsal pratik kavramsallaştırması, üçüncü basamakta
toplumsal pratik noktasından hareketle eylem ile yapı bir düalizm olarak değil bir
birliktelik olarak ele alınmış ve dördüncü basamakta her iki kavram yeniden
tanımlanmıştır. Yeni tanımlamaya göre yapılar failliği mümkün kıldığı kadar
kısıtlayabilmektedir ve yapılar failliğin hem aracı hem de sonucu olmaktadır. Yine yeni
tanımlamaya göre eylem yeniden üretici bir özelliğe sahip olduğu gibi başka türlü
yapabilme potansiyeline de sahiptir ve eylemin niyetlenilmiş sonuçları olduğu gibi
niyetlenilmemiş sonuçları da vardır. Son basamağa gelindiğinde eylem ve yapı artık bir
düalizm olarak değil bir ikilik olarak değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeye de yapının
ikiliği denilmiştir. Giddens yapıyı insan eyleminin dışında görmemektedir ve onu sadece
kısıtlayıcı olarak değil aynı zamanda mümkün kılıcı olarak tanımlamaktadır (Turner,
1991). Yapı aktörler tarafından zaman içerisinde ve alan olarak genişleme gösteren
etkileşim ortamlarında kurallar ve kaynaklardan yararlanılarak yeniden üretilmektedir.
Genel uygulamaları içeren kurallar bireyler tarafından örtük olarak bilinmektedir ve
onların ortak etkinlikleri ile oluşturulmaktadır. Tıpkı yapı gibi eylem de bu yolla
oluşturulmaktadır. Dolayısıyla kurallarla oluşturulmuş yapı eylemler ile devam
ettirilmektedir. Kaynaklar ise aktörlerin bir şey yaparken kullandıkları maddi donanımları
ve örgütsel güçlerini de kapsayan olanakların tümü olarak tanımlanmaktadır (Turner, 1991;
Tucker, 1998). Aktörün gücünü kaynaklar oluştururken aktör bu gücü kaynaklara uygun
olarak gerçekleşen etkileşim içerisinde sergilemektedir. Dolayısıyla kurumlar yani yapılar,
kaynaklar ve kurallar uzun zaman dilimlerinde ve açık alanlarda yeniden üretildiklerinde
var olabilmektedirler.
Giddens'ın bu açılımı uygulamada strateji yaklaşımının üzerinde yükseldiği
parametrelerden biri olan uygulayıcılar parametresine temel oluşturduğu gibi
uygulayıcıların birbirleriyle ve yapı ile olan etkileşimlere vurgu yapması noktasında da
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temel oluşturmaktadır. Öyle ki, uygulamada strateji yaklaşımı kapsamında tanımlanan
uygulayıcılar, stratejik kararların alınmasında etkin rol oynayan, sosyo-politik duruşları,
yetenekleri, cinsiyetleri, ulusal kültürleri ve bütün farklılıkları ile bir bütün olarak
değerlendirilen sosyal varlıklardır (Vaara ve Whittington, 2012). İlgili yaklaşım
uygulayıcıların niteliklerinin ve rollerinin söylemsel ve diğer pratikler vasıtasıyla nasıl inşa
edildiğini ve strateji oluşturma faaliyetleri üzerinde uygulayıcıların belirtilen niteliklerinin
etkisinin olup olmadığını incelemektedir (Angwin, vd., 2009; Nordqvist ve Melin, 2008;
Hoon, 2007).
Whittington (1996) pratiğin, strateji oluşturma işi ile ilgili olduğunu ve aslına bakılırsa
stratejilerin birbirlerini tekrarlayan ve yorucu olan eylemler olduğunu belirtmektedir. Bu
noktada işleme yeteneğinin (craft skill) en az teknik yetenek kadar önemli olduğuna işaret
etmektedir. Çünkü esas bilgi örtük olan bilgidir. Pratikler herkes için aynı anlamı
taşımamaktadırlar ve yetenekli uygulayıcılar rutinleri ve onların strateji oluşturma
içerisindeki farklı rollerini anlamaya gereksinim duymaktadırlar. Pratik yetenekler var olan
yapı ve rutinler içerisinde çalışmaya gönüllü olmayı gerektirmektedir.
Uygulamada strateji yaklaşımı sosyal yapıların ve bireylerin birbirleri ile olan
etkileşimlerini anlamamıza olanak veren bir yaklaşımdır (Vaara ve Whittington, 2012). Bu
noktada yöneltilebilecek olan, aktörler pratikler tarafından nasıl inşa edilmektedir?
Sonrasında yapı tarafından inşa edilen aktörün strateji oluşturma faaliyetleri üzerindeki
etkileri nelerdir? Sorularının yanıt bulunabilmesi aktör ve yapının eklemlenmiş olması
noktasından hareket edilmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla Giddens’ın yapı ve
eylemin pratikler havuzu içerisinde somutlaştığına ve yapının insanın dışında
değerlendirilmemesi gerektiğine yönelik iddiası uygulamada strateji yaklaşımının temel
dayanak noktalarından birini oluşturmaktadır.
Giddens yapıyı sadece kısıtlayıcı olarak değil aynı zamanda mümkün kılıcı olarak
tanımlamaktadır (Turner, 1991). Eylemlerin üreticisi konumunda olan aktörler etkileşimler
içerisinde niyetlendikleri sonuçlara ulaşabilecekleri gibi her zaman niyetlendikleri
sonuçlarla karşılaşmayabilmektedirler (Turner, 1991; Tucker, 1998). Bu noktada yazar
aktörlerin bütün süreçleri kontrol edemediklerine dolayısıyla yapının bir takım kısıtlayıcı
yönlerine vurgu yapmaktadır. Eylemlerin aracı konumunda olan kural ve kaynaklar zaman
içerisinde kısıtlayıcı özelliklere bürünebilmektedirler. Öte yandan yapı içerisinde eylemin
sonucunu mümkün kılıcı etkileşimler de bulunmaktadır.
Giddens’a göre toplumsal pratik, toplumsal hayatın kurucu öğesidir ve aktörleri inşa
etmekte, yapıları somutlaştırmakta ve gerçeğe dönüştürmektedir (Kaspersen, 2000).
Dolayısıyla yazar yapı ve eylemi toplumsal pratik kavramı üzerinden yeniden tanımlayarak
pratik kavramına yapı ve faillik, birey ve toplum arasında arabuluculuk misyonunu
yükleyerek hem yapının hem de eylemin bu pratikler içerisinde somutlaştığını, vücut
bulduğunu iddia etmektedir. Uygulamada strateji yaklaşımının üzerine yükseldiği bir diğer
parametre olan pratik, örgüt içerisinde faaliyette bulunan aktörler ve örgütsel rutinler,
normlar, gelenekler, kurallar arasında paylaşılan ve örgütsel faaliyetleri yerine getirmenin
kabul edilebilir yollarını belirten, somutlaştırılmış ve aracılık rolü olan bir kavram olarak
tanımlanmaktadır (Reckwitz, 2002; Schatzki, vd., 2001). Giddens'ın açılımına paralel
olarak uygulamada strateji yaklaşımı sosyal pratiklerin ve teknolojik malzemelerin
kombinasyonunu yöneticilerin ve diğer örgüt üyelerinin eylemlerini inşa eden önemli
yapılar olarak görmektedir (Levina ve Orlikowski, 2009; Orlikowski ve Yates, 1994).
Giddens (1984), yapılaşma teorisinde yapının, bireyin eylemlerinin üretilme aracı ve
yapıların yeniden üretilmesinde eylemlerin bir sonucu olduğuna yönelik iddiasını yapının
ikiliği kavramı ile açıklamaktadır. Yapı aktörler tarafından zaman içerisinde ve alan olarak
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genişleme gösteren etkileşim ortamlarında oluşturulduğu gibi eylem de bu yolla
oluşturulmaktadır (Turner, 1991). Uygulamada strateji yaklaşımı üzerine yükseldiği bir
diğer parametre olan praksis ile bu süreç içerisinde neler olup bittiğine dair ayrıntılı bilgi
vermektedir. İlgili yaklaşım dahilinde, praksis stratejinin başlangıcından bitişine kadar
geçen süreç içerisinde yer alan eylemler silsilesi olarak tanımlanmakta olup yazılı
doküman eylemleri dışında her bir uygulayıcının örtülü eylemlerini (Jarzabkowski, 2000;
Jarzabkowski ve Spee, 2009; Vaara ve Whittington, 2012) ve stratejik plânlama süreçleri,
strateji plânlama toplantıları gibi tüm strateji oluşturma faaliyetlerini de kapsamaktadır
(Stevens, 2016).
Giddins'a göre, toplumsal pratik hem yapının hem de eylemin birlikteliğini açıkça gözler
önüne sermektedir ve birbirlerine zorunlu olarak bağlı oldukları için bu durum bir düalizm
olarak değil aksine bir ikilik olarak kavramsallaştırılmalıdır. Bu noktada uygulamada
strateji yaklaşımının işaret ettiği pratikler ve praksisler arasındaki etkileşim de açıkça
görülebilmektedir.
Giddens'ın yapılaşma teorisi stratejinin toplumsal olarak ele alınması noktasında açılım
sağlamaktadır (Whittington, Y:161-162). Kurumlara yapısalcı bir hassasiyet ile yaklaşma
sonucunda bireysel aktörlerin yalnızca toplumsal bağlamlarla etkileşime girmeyip bu
bağlamların ayrılmaz birer parçaları olduğuna vurgu yapmaktadır. Uygulamada strateji
yaklaşımı ise uygulayıcıları kurumsal bağlama gömülü olarak değerlendirilmesiyle hem
bireysel indirgemecilik tehlikesinden korunmak hem de mikro düzeyde yer alan aktörlerin
makro düzeyde cereyan eden olaylarla olan ilişkilerinin doğru olarak tespit edilebileceğine
işaret etmektedir. İlgili yaklaşım belirli bağlam dâhilinde örgütsel pratiklere, stratejik
eylemlere ve uygulayıcıların dünyasına odaklanmayı ve özellikle bağlamın içeriden keşfini
gerekli kılmaktadır (Almaz, 2015). Söz konusu yaklaşım etkileşim sürecinin gerisinde
yatan etmenleri anlayabilmek için süreci, bağlamla aktörlerin karşılıklı etkileşimlerine
odaklanan bütünleşik bir çerçevede incelemektedir. Burada bağlam dışsal bir çevresel
koşul değil, içinde aktörlerin öznel yorumlarının yer aldığı, yapıların, süreçlerin iç içe
geçtiği bir bütündür (Pettigrew vd., 2001: 699 akt: Özen, 2002: 53). Dolayısıyla Giddens'ın
bireysel aktörlerin yalnızca toplumsal bağlamlarla etkileşime girmeyip bu bağlamların
ayrılmaz birer parçaları olduğuna işaret etmesi ve uygulamada strateji yaklaşımının sosyal
pratikler üzerinden belirli bir bağlam içerisinde aktör ve yapıyı eklemlemiş olması
paralellik göstermektedir.
Sonuç
Uygulamada strateji yaklaşımının entellektüel temellerine inilerek, Giddens'ın
yapısallaşma kuramının, uygulamada strateji yaklaşımı ile eklemlenmeyi sağlayacak
düzeyde teorik olarak anlatıldığı bu çalışmanın amacı, Giddens’ın düşünümsel
çerçevesinin, uygulamada strateji yaklaşımının inşa edilmesine hangi açılardan zemin
oluşturduğunu irdelemektir. Giddens (1984), sadece yapıya veya sadece aktöre
odaklanmanın yalnızca bir amaca yönelik olduğunu ifade ederek yapısallaşma teorisi ile
hem yapıya hem de aktöre gereken önemi vermiş yani yapıyı ve aktörü bir araya getirerek
karşılıklı olarak birbirlerini daha iyi anlama ve anlamlandırmalarına olanak tanımıştır.
Yazar yapıyı ve aktörü birlikte ele almakla hem kurumları makro düzeyde analiz etmeye
hem de mikro düzeyde strateji oluşturma faaliyetlerini yani uygulamada strateji yaklaşımı
kapsamında tanımlanan praksisleri anlamamıza itkilemiştir. Praksisler tüm eylemliliğin
gerçekleştiği geniş bir kurumsal yapı içerisindeki bireylerin ve grupların birbirlerine bağlı,
bağlama özgü ve katkı sağlayıcı tüm mikro eylemlerin akışını ifade etmektedir
(Jarzabkowski ve Spee, 2009: 73). Bu tanımlama uygulamada strateji yaklaşımının
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Giddens'ın işaret ettiği gibi micro ve makro bağlantıların kurulması noktasında paralellik
sağlamaktadır.
Sonuç olarak, ilgili alan yazın incelendiğinde pratik kuramın, insan eylemlerinin ve
bireysel davranışların sosyal pratikler ağı içerisine yerleşik olduğuna dikkat çekmekte
olduğu ve insan eylemlerinin yorumlanmasında sosyal yapıların ve bireylerin birbirleri ile
olan ilişkilerine vurgu yaptığı görülmektedir (Reckwitz, 2002). Giddens (1984), yapılaşma
teorisi aracılığı ile yapı ve aktör ekseninde sosyal pratiklerin önemine vurgu yapmaktadır.
Söz konusu teori kapsamında aktör bağlam içerisinde ele alınmakta ve parçası olduğu
pratikler tarafından belirlenmiş sosyal varlıklar olarak tanımlamaktadır. Bu açıklamalar
pratik kuramın, uygulamada strateji yaklaşımının temel dayanak noktası olduğunu
göstermektedir.
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Internal Funds and Firm Growth: A study on Borsa Istanbul Firms
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Abstract
This study analyzes the effect of cash flows on the firm growth rate for the firms whose
stocks were traded at Borsa Istanbul in the period 1996-2012. The analysis shows that asset
growth rate of firms does not have short-term sensitivity to cash flows. If we evaluate cash
flow sensitivity as a signal for financial constraints, our findings signal that Turkish firms
do not encounter short-term financial constraints. The findings also show that lagged
growth rate and market value/book value ratio have a positive effect on firm growth rate.
Furthermore, cash conversion cycle and firm size have a negative relationship with growth.
Key words: Firm growth rate, cash flows, financing constraints
1. Introduction
Fazzari, Hubbard and Petersen (1988) argue that firms that encounter difficulties in finding
external funds and firms that pay high costs for external funds make investments only
when they have adequate cash flows. The authors suggest that existence of sensitivity of
investments to cash flows is a signal of financial constraints. Furthermore, Harhoff (1998)
provides evidence that the sensitivity of firm growth to cash flows is higher for small
firms. The author argues that the reason of this finding is higher difficulties that small
firms face in access to external funds. Oliviera and Fortunato (2006) also show that growth
cash flow sensitivity is higher for small firms. Fagiolo and Luzzi (2006) provide evidence
that liquidity constraints have a negative effect on firm growth. Moreover, Guariglia, Liu
and Song (2011) find that there is a positive relationship between internal funds and firm
growth.
This study analyzes the relationship between cash flows and firm growth rate for firms
whose stocks were traded at Borsa Istanbul in the period 1996-2012. The paper is
structured as follows: Section 2 depicts the data and the research methodology Section 3
gives the empirical results and section 4 concludes.
2. Data and Methodology
The dataset of the study is composed of the financial data of 292 firms whose stocks were
traded at Borsa Istanbul in the period 1996-2012. The sample includes 3680 firm-year
observations. The relationship between cash flows and firm growth rate is analyzed with
panel regression method in the study. The regression equation used is as follows:
(1) Git   0   1bi,t 1   2CFi,t 1   CCCi,t 1   4 FSi,t 1   5MV/BVi,t 1   6 FLi,t 1  ht 1  ei,t 1
Gi,t which represents the dependent variable is the firm growth rate of total assets for the
period between t and t-1. To consider the growth dynamics, firm growth rate for the period
between t-1 and t-2 is included as an independent variable in the model. CFi,t-1 represents
the cash flow ratio of the firm for the period t-1 and is calculated as EBITDA/total assets.
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CCCi,t-1 shows us the cash conversion cycle of the firm for the period t-1. Cash conversion
cycle is added to the model because we expect to find that good management of working
capital affects firm growth rate.
FSi,t-1 presents the size of the firm for the period t-1 and it is measured with the natural
logarithm of total assets. Several studies in the literature show that firm size negatively
affects firm growth rate (Dunne and Hughes, 1994; Yasuda, 2005). MV/BVi,t-1 represents
the market value/book value ratio of the firm for the period t-1 and is used as the proxy
variable for growth opportunities of the firm. FLi,t-1 shows the financial leverage ratio of
the firm for the period t-1. A high financial leverage ratio may adversely affect firm growth
rate by lowering the amount of investments. ht-1 represents the fixed effects in the
regression.
Table 1 presents the independent variables and the dependent variables that are used in
panel regression.
Table 1. Variables used in panel regression analysis
Dependent Variable
Definition
Firm Growth Ratet

(Total assetst*- Total assetst-1) / Total
assetst-1

Independent Variables

Definition

Firm Growth Ratet-1

(Total Assetst-1*- Total Assetst-2) / Total
Assetst-2

Cash Flow Ratio

EBITDA/Total Assets

Cash Conversion Cycle

(Average Inventory / (Cost of Goods
Sold/365))+(Average Accounts
Receivable / (Net Sales/365))+(Average
Accounts Payable / (Cost of Goods
Sold/365))

Firm Size
Market Value/Book Value

Ln(Total Assets) (with 1996 prices)
Market Value of the Firm/Book Value of
Equity
Total Debt / Total Assets

Financial Leverage Ratio
* Inflation corrected value
Inflation correction is done by considering the change in the producer price index.
(1994=100)
The summary statistics of the variables used in the analysis is presented in Table 2.
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Table 2. Summary statistics of variables used in regression analysis

3.

Average

Standard
Deviation

Median

Dependent Variable
Firm Growth Ratet

0.064

0.630

0.032

Independent Variables
Firm Growth Ratet-1
Cash Flow Ratio

0.051
13.274

0.376
49.346

0.031
10.525

Cash Conversion Cycle

207.406

125.465

189.264

Firm Size
Market
Value/Book
Value
Financial Leverage Ratio

15.789

2.616

15.654

2.123

3.166

1.350

0.489

0.268

0.484

Empirical Findings

Table 3 presents the results of panel regression analysis where growth rate in total assets is
taken as the dependent variable.
Table 3. Panel regression results
Dependent variable: Firm growth ratet
Independent Variables
Firm Growth Ratet-1
Cash Flow Ratio
Cash Conversion Cycle
Firm Size
Market Value/Book Value
Financial Leverage Ratio
Adjusted R2

0.080*
(0.001)
0.001
(0.162)
-0.001*
(0.001)
-0.025*
(0.001)
0.014*
(0.009)
-0.095
(0.282)
0.02

The results show that lagged growth rate has a statistically significant positive relationship
with firm growth rate at 1% level. The coefficient of lagged growth rate shows that growth
rate increases by 0.08% when lagged growth rate increases by 10%. Although positive
coefficient shows that change in the growth rate shows continuity, low coefficient signals
that this continuity is not strong.
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Cash flow ratio does not have a statistically significant relationship with growth rate. This
finding shows that firm growth rate does not have short-term cash flow sensitivity. If we
think that cash flow sensitivity is a signal of financial constraints, we can say that firms in
the sample do not encounter financial constraints. Cash conversion cycle has a statistically
significant negative relationship with firm growth rate at 1% level. This finding signals that
good management of working capital positively affects firm growth rate. The coefficient of
cash conversion cycle shows that a 10 days decrease in cash conversion cycle increases
firm growth rate by 1%.
Firm size and firm growth rate have a statistically significant negative relationship at 1%
level. The coefficient shows that growth rate decreases by 0.25% when firm size increases
by 10%. Market value/book value ratio, which is added to the model as a growth
opportunities proxy variable, has a statistically significant positive relationship with firm
growth rate at 1% level. Growth rate increases by 0.14% when market value/book value
ratio increases by 10%. The low coefficient of market value/book value ratio shows that
firms with high growth opportunities do not realize their growth in the short-term.
Financial leverage ratio does not have a statistically significant relationship with firm
growth.
4. Conclusion
This study examines the relationship between cash flows and firm growth rate for Turkish
firms with panel regression analysis. The sample is composed of 292 firms whose stocks
were traded at Borsa Istanbul in the period 1996-2012. We find that growth rate does not
have short-term cash flow sensitivity. If we evaluate cash flow sensitivity of growth as a
signal of financial constraints, we can say that Turkish firms do not encounter financial
constraints. The results also show that lagged growth rate has a positive relationship with
firm growth rate. Moreover, cash conversion cycle and firm size has a negative
relationship with growth. Market value/book value ratio has a positive effect on firm
growth rate. However, low value for the coefficient found in regression analysis signals
that firms do not realize growth in the short-term even if they have high growth
opportunities.
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Örgüt Kültürü ve Adanmışlığın İş Tatminine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir
Araştırma
Dr. Öğretim Üyesi Saadet Ela PELENK301

Özet
Turizm sektöründeki işletmelerin başarı kaynağı, mutlu iş görenlerdir. Çalışanların
memnuniyeti, müşterilere de yansımaktadır. Çalışanların görevlerine adanmış olmaları,
olumlu iş çıktılarına neden olmaktadır (örgütsel bağlılık, iş tatmini vb.). İş arkadaşları ve
amir ile iletişimin kalitesi, çalışma ortamı ve çalışma tarzı gibi unsurları içeren örgüt
kültürü çalışan davranışlarını etkilemektedir. İşletmelerin beşeri sermayesi olan çalışanlar,
işletmenin imajı ve sürekliliği için önemlidir. Bu amaçla işini zihinsel-fiziksel-duygusal
olarak sahiplenen çalışanlar, kültürün verdiği zenginlikle yüksek doyum sağlayacaklardır.
Araştırmanın amacı, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve ülkenin imajını etkileyen turizm
işletmelerinde kültür, adanmışlık ve iş tatmini ilişkisini incelemektir. Bu bağlamda 200
otel çalışanı ile anket yoluyla veri toplanmıştır. Elde edilen bulguların korelasyon ve
regresyon sonuçlarına göre; örgüt kültürü ve adanmışlık, çalışanların iş tatminlerini
anlamlı ve önemli olarak etkilemektedir.
Anahtar kelimeler: Kültür, Örgüt Kültürü, Adanmışlık, İş Tatmini, Turizm Sektörü
The Effect of Organizational Culture and Engagement on Job Satisfaction: A
Research in Tourism Sector
Abstract
The root of success of businesses in the tourism sector that have merry employees.
Employee satisfaction is reflected in customers. The fact that the employees are engaged to
their duties, cause positive work outcomes (organizational commitment, job satisfaction,
etc.). Organizational culture, which includes elements such as the quality of work, working
environment and working style with colleagues and supervisor, affects the employee
behaviors. Employees, the human capital of businesses, are important for the image and
continuity of the business. For this purpose, employees who possess their work mentallyphysically-emotionally will provide high satisfaction with the richness of culture. The aim
of the study is to examine the relationships among culture, engagement and job
satisfaction in tourism businesses that contribute to the country's economy and affect the
country's image. In this context, data were collected by means of surveys with 200 hotel
employees. According to the correlation and regression results of the findings,
organizational culture and engagement effect the job satisfaction of the employees
significantly and important.
Keywords: Culture, Organizational Culture, Engagement, Job Satisfaction, Tourism
Sector
Giriş
Örgüt kültürü, çalışanların ve yöneticilerin ortak olarak oluşturduğu, sonraki çalışanlara
kalan değerdir. Çalışanın, iş arkadaşları ve amirleriyle iletişimi, problemleri çözme
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kabiliyeti geliştirmesi, işletme amacına ve görevine fiziksel, zihinsel ve bilişsel olarak
kendini adaması mevcut olan örgüt kültürü hakkında ipuçları vermektedir.
Turizm sektörü, mevsimsel ekonomik katma değer yaratan ancak ülke imajını güçlü tutan
bir değerdir. Bu sektörde çalışanların donanımlı, uzman, çok yönlü düşünebilen, riskleri
fırsatlara döndüren, pratik ve değişikliklere uyumlu kişiler olması gerekmektedir.
Her yıl ülkemizi, milyonlarca turist ziyaret etmektedir. Kültürel zenginliklerimizden, insani
davranışlara kadar örnek olabilmek için tepeden tırnağa herkese görev düşmektedir. Ancak
turizm işletmelerinin, dönemsel istihdam sağlaması, bu alanda çalışanların kaygı ve devir
oranlarını arttırmaktadır. Kendini işletmesinde kalıcı hissedemeyen çalışan, yetersiz destek
ile başka işlere yönelmekte, adanmışlıkları da negatif etkilenmektedir. Sonuçta kişinin,
kendini unutacak kadar işine kendini vermesi, bu yolla iyileşmesi için negatif dış etmenleri
yok sayması gerekir. Hissederek ve öğrenerek yaşlanan insanoğlu için çevreyi izole etmek
âdeta olanaksızdır. Bu noktada kültürün, çalışanın tatminine etkisi ne boyutta olabilir?
Yada sektördeki zorluklara rağmen işine kendini adamak mümkün olup, iş tatminine katkı
sağlar mı? Çalışmanın amacı, turizmde çalışanların iş tatminlerine yönelik örgüt
kültürünün ve adanmışlığın rolünü incelemektir. Araştırmanın literatüre katkısı, turizmde
çalışanların verimliliklerini arttırmak amacıyla kültür ve bireysel çabaya (adanmışlığa)
dikkat çekmektir
1. Örgüt Kültürü
Kültür, toplumların maddi ve manevi miraslarının toplamı (Kongar,1972) olup; insanın
içinde var olduğu tüm gerçeklik üzerinden keşfederek gelecek kuşaklara aktardığı her
şeydir (Uzunçarşılı, Toprak ve Ersun, 2000;Yılmaz ve Eroğlu, 2008). Bu bağlamda insan,
kendi kültüründen miras kalanlara yenileri ekleyerek, kültürünü zenginleştirir (Özlem,
2000). İnsani bir eylem olan kültürün (Bauman,1996) özellikleri aşağıdaki gibidir:
1. Kültür, öğrenilebilen bilgi, davranış ve alışkanlıklardır.
2. Kültür, dil aracılığıyla nesiller boyu aktarılabilen bir özellik taşır.
3. Kültürün öğretileri toplumdan topluma değişiklik gösterir.
4. Kültür toplumsal yaşamda oluşan bir unsur olmakla birlikte, aynı zamanda bireysel
tutum ve davranışlar kültürel doku içinde önemli bir yer tutar.
5. Kültür, yaşamsal ve toplumsal gereksinimleri karşılayan, işlevsel bir unsurdur.
6. Kültür, bütünleştirici olduğu kadar ayrıştırıcı güce de sahiptir. Toplumsal boyutta uyum
içinde olan kültürler bütünleşme eğilimi gösterirler.
7. Kültür kavramı, hayatla ilgili soyut bir kavramdır (Güvenç, 2002).
Kültürün dinamik doğasına inanan Hannerz (1992), dünyayı, kültürel etkileşim süreci
aracılığıyla yeni kültürel değişimlere ve çeşitliliğe izin veren bir milletler-üstü kültürel
bağlantı alanı olarak görmektedir. Kültür, toplumların kendileri için faydalı bir amaca
ulaşma yolunda gösterdikleri çabaların ve bu çabalar sonucu ürettikleri tüm ürünlerin
evrensel adı olarak kullanılmıştır (Özlem, 2000). Bu noktada kültür, dinamik bir olgudur
(Hatch, 1993).
Örgüt açısından kültür, işletmenin çalışma şeklini ve faaliyetlerinin sonucunu etkileyen,
belirli insan topluluklarınca oluşturulan inançlar, değerler, örf ve âdetler ve diğer kişiler
arası ilişkilere ait sonuçların tamamıdır (Erdoğan, 1994). Hatch’e (1993) göre örgüt
kültürünün oluşma aşamaları, dört farklı seviyedeki dinamiklerden oluşur (Bkz. Şekil.1).
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Şekil 1: Kültürün Dinamikleri Modeli

Şekil 1’de varsayımlar, görünme sürecinin değişken değerini oluşturmaktadır. Örgüt
üyeleri, inandıkları değerlerin, doğru olduğunu varsaymaktadırlar. Normlar ve semboller,
değerlerin ve varsayımların oluşmasına neden olurken, onları yeniden şekillendirir. Bu
noktada değerler ve inanışlar, kültürün çekirdeğini oluşturmakta; davranışlara yön
vermektedirler (Dougherty, 1992). Davranışlara yön vermesi açısından örgüt kültürünün,
“dışa uyum (müşterilere ve pazarlara cevap olarak örgütsel değişim), katılım (çalışanlar
tarafından kararlarda ve günlük görevlerde), misyon (yön ve performans beklentileri
duygusu) ve tutarlılık (örgütsel prosedürlerde)” olmak üzere dört boyutu bulunmaktadır.
Bu boyutları içeren Denison modeli davranış temelli olup; iş ortamı için tasarlanmıştır.
Dolayısıyla işletme düzeyindeki sorunları keşfetmek için iş dili kullanılır, hızlı ve kolay
olarak örgütün tüm düzeylerine uygulanır (Denison, 1994).
Örgüt kültürü, çalışanların paylaştığı bir bilgi (Van Maanen,1988) olarak ortak bir anlayışa
sahiptir (Louis, 1983). Bu açıdan örgüt kültürünün işletmeye fonksiyonel etkileri
mevcuttur. Bu etkiler, işletme sınırlarını belirlemesi, çalışanlara kimlik kazandırması,
örgütsel bağlılığı ve sosyal uyumu arttırması, ayrıca tutum ve davranışı yönlendirmesi
olarak sıralanabilir. Bu noktada çalışan davranışı, kişilik özellikleri ve çevreden aldığı
etkinin bir ürünüdür (Balcı, 2002).
Bir örgütsel davranış ve örgüt kültürünün pozitif bir çıktısı olan adanmışlık, çalışanın içsel
bir motivasyon ile işine sıkı sıkıya bağlanması olup, performans ve tatminini de
etkilemektedir (Kahn, 1990). Birçok araştırmacı, adanmışlığın sadece bireysel
özelliklerden değil, sosyo-kültürel faktörlerden de etkilendiği konusunda hem fikirdirler
(Schein, 1987; Ferguson, 2007).
2. İşe Adanmışlık
Adanmışlık, iş görenin kendini göreviyle bütünleştirerek; bilişsel, fiziksel ve duygusal
olarak performansını etkilemesidir. Bu noktada çalışan, adanmışlıkla aslında örgütsel bir
rolü gerçekleştirmektedir. Adanmışlık fiziksel, duygusal ve bilişsel üç düzeyde
gerçekleşmektedir. Fiziksel adanmışlık, çalışanın işine fiziksel olarak tüm enerjisini
aktararak yüksek performans elde etmesidir (Enerji/dinçlik). Bilişsel adanmışlık, çalışanın
tüm dikkatini işine vermesi ve zihinsel olarak işine yoğunlaşmasıdır. Duygusal adanmışlık,
çalışanın işiyle duygusal bağ kurması, işinden gurur duyması ve işini hırslı, istekli bir
şekilde yapmasıdır (Kahn, 1990). Fiziksel adanmışlıkta çalışan yüksek enerji ile çalışırken,
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ruhsal açıdan iyileşme sağlamaktadır. Kendisini rahatsız eden enerji fazlasını, iş rolüne
yönlendirmektedir. Ya da iş için başkası adına gönüllü olmak da fiziksel adanmışlığın bir
göstergesidir. Diğer yandan çalışanın, işinden ayrılmakta zorlanması ve tam olarak kendini
işine vermesi bilişsel adanmışlık; bununla birlikte işini aşkla yapması, işini yaparken coşku
ve gurur duyması ise bağlılığın göstergesi duygusal adanmışlıktır (Rathbone, 2006).
Örgüt kültürü (destekleyici), güçlendirme, düşük güç mesafesi ve örgütsel adalet işe
adanmışlığı etkileyen öncüllerden sayılmaktadır (Işık ve Kama, 2018). İşe adanmışlığın
sonuçları olarak, yüksek derecede adanmış çalışanların işlerinden yüksek derecede tatmin
olarak performanslarını arttırdıkları, öz yeterlilik ve örgütsel bağlılıklarının yükseldiği ve
proaktiflik davranış gösterdikleri tespit edilmiştir (Sonnentag, 2003; Mauno, Kinnunen ve
Ruokolainen, 2007).
Adanmışlık, psikolojik açıdan anlık bir durum değil, kalıcı olan bilişsel ve duygusal
davranıştır. Adanmışlık için gerekli psikolojik koşullar (öncüller) anlamlılık, güven
duygusu ve erişebilirlik iken; etkileri kişiler arası, grupsal ve örgütsel açıdan ortaya
çıkmaktadır (Antonison, 2010). Bu durumda adanmış çalışanlar, işlerine karşı sürekli
olumlu duygular hissederek, tatmin edici davranışlar göstermektedir (Schaufeli, Salanova,
Gonzalez-Roma ve Bakker, 2002). Çünkü adanmış çalışan, tüm benliğiyle işindedir, iş
rolüne dönük olup, tüm kaynaklarını bu amaçla kullanmaktadır (Kahn, 1990).
3. İş Tatmini
İş tatmini, çalışanın işe yönelik olumlu beklenti ve tutumları olup (Spector, 1996; Miner,
1992); işinden memnun olması, yaptığı işin sonuçlarının kişisel değer yargılarıyla uyumlu
olduğunu fark etmesidir (Barutçugil, 2004). Diğer yandan iş gören, hak ettiği unsurları elde
edemezse, iş tatminsizliği oluşmaktadır (Lawyer, 1973).
İş tatmini etkileyen unsurlar, içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılmaktadır (Herzberg, 1966,
1996). Bunlardan “ün, başarı, terfi olanakları, sorumluluk, geri bildirim” gibi işin kendisi
ile ilgili olan içsel unsurlar motive edici faktörler iken; denetim stili, işletme politikası,
maaş, iş şartları ve güvenliği, statü ve iş çevresi ile ilişkiler işin temeline dönük hijyen
faktörlerdir.
Çalışanın işine yönelik duygusal tepkisi olan iş tatmini, aynı zamanda kişinin ruh sağlığını
da olumlu etkilemektedir. Kişinin tatmin olması özel ve iş yaşamında kendini değerli
hissetmesini de sağlayacaktır (Telman ve Ünsal, 2004: 12). Bir bakıma iş tatmini,
gözlenemeyip, ancak davranışlar ile belli olmaktadır (Eğinli, 2009). İş tatmini, çalışanların
davranışlarını ve performansını belirlediğinden, örgütsel çalışmalarda son derece önemli
bir konudur (Wright ve Staw, 1999).
4. Literatür Taraması
Araştırmacılar, iş adanmışlık ve iş tatmini arasında pozitif ilişki tespit etmişlerdir (Harter,
Schmidt ve Keyes, 2003; Miles, 2001; Buckingham ve Coffman, 1999). Yeh (2013)
Tayvan’daki yirmi uluslar arası otelde yaptığı çalışmasında, çalışanların adanmışlığı ve iş
tatmini arasında pozitif ilişki keşfetmiştir.
İş tatmini bireysel ve örgütsel birçok faktörden etkilenmektedir. Turizm sektöründe
çalışanın işletmesiyle uyumluluğu, iş tatminini arttırmaktadır (Tepeci ve Barlett, 2002).
Diğer yandan örgüt kültürü içinde algılanan yönetici desteği, iş tatminini arttırmaktadır
(Hsu, 2011). Lowry, Simon ve Kimberley (2002) Avusturalya’da 454 kulüp çalışanı ile
yaptığı çalışmada örgütsel bir kültür olarak her çalışana değer vermek, kişiye yönelik
eğitim planları uygulamak ve esnek çalışma saatlerinin iş tatminini arttırdığını tespit
etmiştir.
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Şeker, Dağ ve Yalçınsoy (2016) kamu kuruluşu çalışanlarında örgüt kültürü ve iş tatmini
ilişkisini ele aldıkları çalışmalarında, örgüt kültürü ve iş tatmini arasında pozitif yönlü ve
doğrusal bir ilişki tespit etmiştir. İşcan ve Timuroğlu (2007), örgüt kültürü ve iş tatmini
ilişkisini ele aldıkları çalışmalarında, klan ve adokrasi kültürlerinin, iş tatmini ile doğru
yönlü bir ilişkiye sahipken, hiyerarşi ve pazar kültürlerinin iş tatmini ile ters yönlü ilişkisi
olduğunu tespit etmişlerdir.
Ertaş (2018), “güç mesafesi, biz odaklılık, erillik, belirsizlikten kaçınma, uzun dönem
odaklılık” gibi kültürel boyutların iş tatminine etkisini incelemiştir. Analiz sonuçlarına
göre; otel çalışanlarının, “biz odaklılık, belirsizlikten kaçınma ve uzun dönem odaklılık”
kültürel boyutları” ile iş tatmini arasında olumsuz; diğer yandan güç mesafesi ile iş
tatmini arasında olumlu yönde ilişki tespit etmiştir.
Harbourne (1995)’e göre örgüt kültürü, iş çevresi, takım çalışması iş tatminini arttıran
özelliklerdir. Bu sonuç, Herzberg (1966) Çift Faktör Kuramını “çalışanların sadece
aldıkları ücret ile değil çevresel faktörlerden de motive olduklarını” vurgulamaktadır.
Gökkaya ve Türker (2018), ‘Herzberg’in Çift Faktör Kuramı yönüyle otel işletmelerinde iş
tatmini ve motivasyonunu inceledikleri çalışmada; kent otellerinin, kıyı otellerine göre
dışsal motivasyon araçlarına ( sigorta-emeklilik, fiziksel koşullar, ekipman deteği vb.) daha
çok önem verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca Antalya’daki çalışanların, Ankara’daki
çalışanlara göre içsel tatmin faktörleri (takdir, ödül) daha düşük çıkmıştır.
5. Yöntem
5.1. Araştırma Yöntemi
Araştırma modeli olarak, ilişkisel tarama yöntemi kullanılmış olup; mevcut durumu olduğu
şekli ile betimlemek ve birden fazla değişkenin birbirlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı
tespit etmek esas amaçtır.
5.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak dört bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır.
Veri toplama aracının ilk bölümünde katılımcıların cinsiyet, yaş ve öğrenim düzeylerine
ilişkin sosyo-demografik bilgi formu yer almaktadır.
Anket formunun ikinci kısmında Yahyagil (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak
güvenirlik geçerlik çalışmaları yapılan Denison örgüt kültürü ölçeği yer almaktadır.
Yahyagil (2004) tarafından yapılan güvenirlik ve geçerlik çalışmasında ölçeğin cronbach
alpha katsayısı 0,89 olarak tespit edilmiştir. Ölçek 5’li likert tipinde (1: kesinlikle
katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum) 36 madde ve 4 boyuttan (katılım, tutarlılık, dışa
açıklık ve misyon) oluşmaktadır. Ölçekte 6 madde (m4, m12, m18, m24, m30, m34) ters
kodlandıktan sonra elde edilen yüksek puan, örgüt kültürüne ilişkin olumlu algının
yüksekliğini ifade etmektedir.
Anket formunun üçüncü kısmında Schaufeli vd. (2002) tarafından geliştirilen, Turgut
(2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak güvenirlik geçerlik çalışmaları yapılan adanmışlık
ölçeği yer almaktadır. Turgut (2011) tarafından yapılan güvenirlik ve geçerlik çalışmasında
ölçeğin cronbach alpha katsayısı 0,70 olarak tespit edilmiştir. Ölçek beşli likert tipinde 17
madde ve 3 boyuttan (dinçlik, yoğunlaşma ve adanmışlık) oluşmaktadır. Ölçekte elde
edilen yüksek puan örgütsel adanmışlığın yüksek düzeyde olduğunu ifade etmektedir.
Anket formunun dördüncü kısmında Weiss ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen ve
Baycan (1985) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak güvenirlik geçerlik çalışmaları yapılan
Minnesota iş tatmini ölçeği yer almaktadır. Baycan (1985) tarafından yapılan güvenirlik ve
geçerlik çalışmasında ölçeğin cronbach alpha katsayısı 0,77 olarak tespit edilmiştir. Ölçek
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beşli likert tipinde 20 madde ve 2 boyuttan (içsel tatmin, dışsal tatmin) oluşmaktadır.
Ölçekte elde edilen yüksek puan iş tatmininin yüksek düzeyde olduğunu ifade etmektedir.
5.3. Veri Toplama Yöntemi
Uygulamada anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma örneğinin seçimi ana kitleden
kolayda örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmanın uygulamasından elde edilen anket
formları değerlendirilmiş, eksik hatalı ve araştırmanın amacına uygun olmayan anketler
çıkartıldıktan sonra 199 kullanılabilir anket formundan elde edilen veriler değerlendirmeye
alınmıştır.
5.4. Araştırmanın Örneklemi
Araştırmaya katılan 199 iş görenin %43,2’si kadın, %56,7 ‘si erkektir. Katılımcıların yaş
ortalaması 32,13±7,62 olup; %44,7’si 30 yaş altı, %26,6’sı 31-35 yaş arası, %28,6’sı 36
yaş ve üstüdür. Katılımcıların %4,5’i lise, %85,9’u üniversite, %9,5’i lisansüstü düzeyde
öğrenim görmüştür.
5.5. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmanın modeli aşağıdaki oluşturulmuştur (Şekil.2). Araştırma modelinde örgüt
kültürü ve adanmışlık bağımsız değişken; iş tatmini bağımlı değişkenler olup; model, örgüt
kültürü ve adanmışlığın iş tatmini üzerindeki etkisini göstermektedir.
Şekil 2: Araştırmanın Modeli
-Örgüt Kültürü

H1

İş Tatmini

- Adanmışlık
H2

Araştırmanın modeli, Şekil 1’deki araştırmanın modeli çerçevesinde oluşturulmuştur. Buna
göre, araştırmanın hipotezleri;
H1: Örgüt kültürünün, iş tatmini üzerinde anlamlı ve önemli etkisi vardır.
H2: Adanmışlığın, iş tatmini üzerinde anlamlı ve önemli etkisi vardır.
5.6. Verilerin Analizi
Araştırma ile ilgili olarak elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 23.0 istatistik
yazılım programı kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenlerinin ortalamaları, standart
sapmaları ve normallik dağılımları belirlenmiştir. Araştırma hipotezlerinin doğrulanması
amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.
6. Bulgular
Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklere Tablo.1’de yer verilmiştir.
Tablo 1: Değişkenlerin Betimsel İstatistikleri
Madde
Değişken
Örgüt Kültürü
Adanmışlık
İş Tatmini

36
17
20

Sayısı
𝐗
4,30
4,36
4,38

ss
0,22
0,26
0,24

Çarpıklık
(İstatistik)
-8,168
-6,659
-6,996
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Tablo.1’e göre örgüt kültürü ölçeği (4,30±0,22) ve adanmışlık ölçeği (4,36±0,26) ölçek
puanına ve iş tatmini ölçeği (4,38±0,24) puana sahiptir. Araştırma verilerinin basıklık ve
çarpıklık değerleri Tablo.2’deki gibidir.
Tablo 2: Basıklık ve Çarpıklık Değerleri

Basıklık ve çarpıklık değerleri +/- 2 arasında olduğundan tutarlıdır. Bununla birlikte
Tablo.3’de modelin açıklama gücü göstermektedir.
Tablo 3: Modelin Açıklama Gücü

Tablo.3’te R2= %55,2 ile yeterince yüksektir. Dolayısıyla araştırmada bağımlı değişken
olan “iş tatmininin”, bağımsız değişkenler olan “örgütsel kültür ve adanmışlığı” açıklama
gücü %54’tür.Tablo.4’de modelin anlamlılığı gösterilmiştir.
Tablo. 4: Modelin Anlamlılığı

Anova testi sonucuna göre, örgüt kültürü ve adanmışlığın, iş tatminine etkisinin ölçüldüğü
model anlamlıdır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon analizlerine
Tablo.5’de yer verilmiştir.
Tablo 5: Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları
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*p<0,05

**p<0,01

Tablo 5’deki korelasyon analizi sonuçlarına göre “iş tatmini ile örgüt kültürü” ve iş tatmini
ile adanmışlık” arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır (p>0,01). Diğer yandan “adanmışlık
ve kültür” arasında da anlamlı ilişki mevcuttur (p>0,01). Dolayısıyla değişkenler
arasındaki korelasyon anlamlıdır. Tablo.6’da değişkenler arası çoklu regresyon sonuçları
yer almaktadır:
Tablo 6: Örgüt Kültürü ve Adanmışlığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Ait Çoklu
Regresyon Analizi Sonuçları

Tablo.6’ya göre iş tatmini üzerinde, adanmışlık ve örgüt kültürünün her ikisi de anlamlı
olarak etkilidir (p<0,01). Bununla birlikte örgüt kültürü, adanmışlığı %50 oranında
etkilerken; adanmışlık, iş tatminini %32 oranında etkileyip, artışa yol açmaktadır.
Regresyon katsayıları (β) ve anlamlılığına (t) ilişkin sonuçlarına göre örgüt kültürü (β=0,50; t=-7,10; p<0,01) ve adanmışlık (β=0,32; t=5,38; p<0,01) değişkenlerinin her ikisi de
iş tatmini üzerinde anlamlı ve önemli etkiye sahiptir. Elde edilen sonuçlara göre örgüt
kültürü ve adanmışlığın, iş tatmini üzerinde anlamlı ve önemli etkisi bulunmaktadır.
H1 Kabul: Örgüt kültürünün iş tatmini üzerinde anlamlı ve önemli etkisi vardır.
H2 Kabul: Adanmışlığın, iş tatmini üzerinde anlamlı ve önemli etkisi vardır.
Sonuç ve Öneriler
Otel çalışanları, ağır bir çalışma temposu içinde yaşamlarını sürdürmektedir. Türkiye iklim
şartlarında özellikle mayıs dönemiyle başlayan turizm sezonu, ekim ortaları gibi
sonlanmaktadır. Bu altı aylık süre zarfında, tüm otel personeli yoğun bir iletişim ve zaman
baskısı içindedir. Bir yandan konaklama için mevcut müşterinin memnuniyetinin
sağlanması, diğer yandan potansiyel müşterileri rakip otellerden çekmek ciddi çaba
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gerektirmektedir. Çoğu çalışan mevsimlik olarak istihdam edildiğinden, sektörün iş
garantisi de bulunmamaktadır. Bu durum, çalışanları, iş kaygısı açısından tedirgin
etmektedir.
Kaygı ve stres, otellerin örgüt kültüründen de etkilenmektedir. Çoğu oteller, %35-%40
yabancı personeli de istihdam etmekte olup; bu durum çapraz kültürleri ya da kültürel
geçirgenliği gündeme taşımaktadır. Yabancı çalışanlar, Türk kültürüne alışmaya çalışırken,
adaptasyon sorunları da yaşamaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre, örgüt kültürü ve adanmışlık, iş tatmini üzerinde anlamlı ve
önemli bir etkiye sahiptir. Bu sonuç, çeşitli çalışmalar ile desteklenmektedir (Harter,
Schmidt ve Keyes, 2003; Miles, 2001; Buckingham ve Coffman, 1999;Yeh, 2013).Bu
bağlamda, işin zorluklarına rağmen otellerin güçlü kimliği ve kültürü, çalışanlara
motivasyon sağlamaktadır. Morali ve enerjisi yükselen çalışan ise işine daha çok kendini
adamaktadır. Bu durum, sezonluk çalışanların ağırlıklı olmasından kaynaklı psikolojik bir
netice de sayılabilir. Farklı ortamlarda buluna çalışanlar pozitif duygular hissederek,
fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak işine kendini adayabilir. Bir bakıma adanmışlık,
yönetici desteği ve işletme faktörleri yanında içsel bir yolculuktur.
Araştırma sonuçları açısından, çalışanların tatmin olması, adanmışlık ve örgüt kültüründen
etkilenmektedir. Adanmışlık, kültür ile ilişkili olup; pozitif enerji ve psikolojidir. Bundan
sonraki çalışmalarda, araştırmacılar kültürün farklı boyutları ile çalışanların kişilik
özelliklerinin adanmışlığa etkisini inceleyip, bu çalışmayı ilerletebilirler.
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Gıda Endüstrisi ile Sağlık Riskleri Arasına Sıkışmış Toplum
Arş. Gör. Betül YURT302

Özet
20. yüzyılda etkin rol oynayan gıda endüstrisi, gıdaların dayanıklılığını ve verimliliğini
arttırmak amacıyla çeşitli endüstriyel işlemlere başvurmuştur. Bu dönem itibariyle çeşitli
hastalıkların artması ve yetiştirilen gıda ürünlerinin doğal yapısından uzaklaşmış olması
gıda endüstrisine güveni azaltmış ve toplumun korku, kaygı duymasına sebep olmuştur.
Bu çalışmanın amacı, sağlık riskleri sebebiyle toplumun kaygı ve korkularının ne boyutta
olduğunu ortaya koymak ve gıda tüketimi konusunda bilinçli olup olmadıklarını
sorgulamaktır. Çalışma nicel ve nitel yöntem birlikte kullanılarak yapılmıştır. 400 kişilik
örnekleme anket uygulanmış, 12 kişi ile de derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırma
bulgularına göre, örneklem genelinde risk bilinci, kaygı ve korku yüksek düzeydedir.
Tüketilen gıda ürünlerine, devlete, üreticiye ve güvenilir gıda sertifikası veren kurumlara
güven düşük düzeydedir. Örneklemin güvenilir ve sağlıklı gıda tüketimi konusunda
yeterince bilinçli olmadığı saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Sağlık riski, gıda güvenliği, tüketim bilinci.
The Entangled Society In The Food Industry And Health Risk
Abstract
The food industry, which played an active role in the 20th century, resorted to various
industrial processes in order to increase the durability and productivity of foods. In this
period, increase in various diseases and the denaturation of growing food products have
reduced the level of confidence in food industry and caused fear and anxiety within
society.
The aim of this study is to reveal the extent of the anxiety and fears stemming from the
health risks within society and also examine whether people are conscious about food
consumption. The study was carried out through using both quantitative and qualitative
methods. The questionnaire was applied to the sample of 400 people and also in-depth
interviews with 12 participants were conducted. According to the research findings, risk
awareness, anxiety and fear are high in the sample. The levels of confidence in consumed
food products, the state and also the institutions, which issue reliable food certificate, are
low. It was also found that the sample was not conscious enough of the reliable and healthy
food consumption.
Key words: Health risks, food safety, consumer conscious.
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Giriş
Günümüz toplumlarının en büyük sorunu olarak görülen belirsizlik, risk ve korku özellikle
yirminci yüzyıl sonrası gözle görülür hale geldiğinden, modernitenin bir özelliği olarak
kabul edilmiştir. Endüstriyel ve teknolojik gelişmelerle daha güvenli ve risklerin kontrol
edilebileceği bir dünyada yaşanacağını düşünenler, endüstri sonrası daha büyük risklerle
baş etmek zorunda kaldığından güven problemi yaşamış, korkuya kapılmıştır.
Bilime ve teknolojik bilgiye sahip olanların yaptığı araştırmalar ve sunduğu çalışmalar
sahip oldukları ideolojiye göre farklılık gösterdiğinden bireyler güven ve belirsizlik
problemi yaşamaktadır. Özellikle de modern toplumun kapitalist üretim süreçleri ile iç içe
geçmiş olması, kapitalizmin küreselleşerek korkular ve riskler üzerinden sömürüsünü
rahatlıkla devam ettireceğini düşündürmektedir. Paraire (2012: 395) kapitalizmin
küreselleşmesini “insanlığı, av alanını yiyip bitiren hayvanlar derecesine düşüren bir etnik
iflasın küreselleşmesi; hastalıklı bencilliği ve güç arzusunu haklı göstermeye dayalı felsefi
yapıların başarısızlığı” şeklinde tanımlamıştır. Bu bencilliğini ve güç arzusunu haklı
çıkarmaya çalışırken, toplumda bir korku üzerinden yola çıkarak kendi çıkarlarına uygun
hareket edilmesini öğütlemekte ve aksi takdirde başa geleceklerden bireyin ve toplumun
kendisinin mesul olacağını vurgulamaktadır. Çaresizliğe itilen birey ise, durumu en hafif
hasarla atlatmak için verilen direktifleri yerine getirmekte ya da çaba harcamanın beyhude
olduğunu düşünerek kendini sistemin kollarına bırakmakta ve olduğu gibi kabul
etmektedir. Bu durumda ise toplumun beklentisi bu konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip
profesyonellerin, iktidar sahiplerinin yol gösterici olmasıdır. Sürekli korku ve kaygı
yaşanırken güven duyulacak birimlerin varlığı psikolojik rahatlık sağlamaktadır.
Çalışmamız açısından değerlendirdiğimizde Delibaş’ın (2013: 101) belirttiği gibi bir
yandan kahverengi ekmeğe katıldığı söylenen kanserojen gıda boyalarından korunmaya
çalışan birey, ertesi gün hükümetin “üç beyaz”a savaş açtığını öğrendiğinde hangi bilginin
doğru olduğunu saptayamamakta, neyin yenilip içileceği, nelerden uzak durulacağı
konusunda belirsizlik yaşamakta ve bu risklerle ilgili daha fazla korkmaktadır. Bu örnek
gibi realite ile spekülasyonlar arasında kalınması doğrunun ne olduğuna karar
verilememesini getirmektedir, yetkili mercilerin olması gerektiği gibi açıklama yapmaması
güvensizlik boyutunu arttırmakta ve yetkililerle kapitalizmin kol kola ilerlediğini
düşündürmektedir.
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de bir süredir tartışılagelen sağlık korkularını ele alarak,
gıda tüketimi konusunda ne denli endişeler yaşandığını ortaya koymak ve gıda
tüketimindeki tutumları belirlemektir. Çalışmanın önemi ise; bireylerin sağlık risklerini
göz önünde bulundurarak geliştirdikleri gıda tüketimi tutumlarının sosyo-ekonomik açıdan
nasıl farklılaştığının sosyolojik açıdan karşılaştırmalı olarak ele alınmasıdır.
1.Modern Toplumda Risk, Korku Ve Belirsizlik
Her dönem farklı formlarla toplumdaki varlığını sürdüren riskler, modern toplumda daha
farklı, geniş çaplı bir şekilde var olmuştur. Risklerin modern toplum ile ilişkisini kuran
Ulrich Beck, içinde bulunduğumuz toplumu “Risk Toplumu” olarak nitelendirmiştir.
Beck’e göre (2011: 22-24) riskler önceden var olduğu gibi şimdi de vardır, yeniçağ icadı
oldukları söylenemez. Ancak önceki risklerle şimdikiler arasında da farklar vardır. En
belirgin farklılık ise önceki risklerin bireysel olmasıdır. Her bireyin aldığı riskten yalnızca
kendisinin etkilenmesi söz konusudur. İçinde bulunduğumuz dönemde nükleer silahların
tüm insanlığı etkilemesi gibi büyük riskler söz konusu olmamıştır. Bu nedenle de o
dönemlerdeki riskler cesaret ve macera anlamında kullanılırken, şimdi tehlike anlamında
kullanılmaktadır. Nükleer facialarda etkilenen insan sayısı o dönemde yaşayanlarla sınırlı
kalmamakta, dönem sonrası yaşayanları da etkilemekte olduğundan toplum üzerinde bu tür
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riskler baskı kurmaktadır (Beck, 2011: 25-27). Riskle ilgili argümanlarını 5 tez halinde ele
alan Beck (2011: 27-29) şunları vurgulamıştır:
a) Geç modernlikte bireylerin riskleri direkt algılama yetenekleri yeterli değildir. Net bir
risk göstergesinin olmaması, yalnızca bilimsel çevrelerce yapılan nedensel yorumlara
bakılmasına sebep olmuştur. Bu yorumlar belli çevrelerce yapıldığından dolayı bazen
olduğundan büyük bazen de olduğundan daha küçük bir şey gibi gösterilmekte ve
“sosyal tanımlama süreçlerine” açık duruma getirilmektedir.
b) Risklerin büyümesi ve paylaşılması bireylerin riskten etkilenme düzeylerini
farklılaştırmaktadır. Bu da risk konumlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Sınıfsal konumlarla beraber risk konumları da farklı şekillerde etkilenme düzeylerini
belirler.
c) İhtiyaçlarla beraber riskler de kendi kendini üretmektedir. Riskler arttıkça önemli hale
gelen ekonomi de insanların ihtiyaçlarını karşıladığı doğal muhitinden bağımsız halde
işlemektedir. Sanayi toplumu, ortaya çıkardığı risklerin ekonomik sömürüsü ile
toplumun tehlike durumunu ve siyasi potansiyelini belirlemektedir.
d) Sınıf konumlarında varlığın bilinci belirlemesi söz konusu iken, risk konumlarında
bilinç varlığı belirlemektedir. Risk toplumun siyasi potansiyeli bilginin kökenine bağlı
olarak düşünülüp değerlendirilmeye başlanmıştır.
e) Risk toplumunda felaketlerin yönetilme işi iktidarın ya da yetkinin yeniden organize
olmasına bağlı olduğundan, normal şartlarda felaket olarak nitelendirilebilecek
durumların risk toplumunda normal durum olarak nitelendirilmesi ihtimali vardır.
Beck’in düşünümsel modernleşme aşaması olarak tanımladığı risk toplumunda, insanı
merkeze alan özerk birey yaklaşımından; özerk risk etkenlerini temele alan, risklerin
otoritesi altına giren birey yaklaşımına geçilmesi söz konusu olmuştur (2011: 47).
Risklerin otoritesinin hakim olduğu bir toplumda bireylerin sürekli belirsizlik ve korku
içerisinde olmaları, risklerin nasıl erken tespit edilebileceği sorununu ortaya çıkarmaktadır.
Beck (2011: 24-25), modern dönemle ilgili risklerin öncekiler gibi duyu organları ile
algılanamayacağını ileri sürmüştür. Tespit edilemeyen riskler korku ve kaygıları daha fazla
arttırdığından başvurulacak kaynaklar toplumun algılayamadığı riskleri ortaya koyacak
şekilde tehlikeleri görünür kılacak bilimsel “algı organları” olmalıdır. Bunlar: teoriler,
deneyler ve ölçme aletleridir (2011: 34). Bu algı organları ile tehlikenin boyutları sayılara
dökülmüş olacak ve sayılar üzerinden riskin ne denli önemli olduğu ortaya konulacaktır.
Yani modern toplum ile kontrol bireyin elinden çıkmış olup, sadece sayıların ne anlama
geldiğini bilen belli iktidar organlarının verdiği bilgi ile riskin boyutları hakkında bilgi
alınabilmiş ve onların uyarıları çerçevesinde tedbirler alınabilmiştir.
Giddens ise günümüz riskleriyle baş etmek için kullanılan bilim ve teknolojinin, özünde bu
risklerin sebebi olduğunu düşünür. Artık bilim ve teknoloji küreselleşmiştir ve yalnızca bir
bölgeyi, ülkeyi ya da sınıfı değil, tüm dünyayı tehdit edecek boyuta ulaşmıştır. Çünkü
küreselleşme, alışkın olduğumuz her şeyin yeniden yapılandırılması anlamına gelmektedir
(Giddens, 2000: 12-16). Henüz modernliğin sona ermediğini düşünen Giddens, şu anda
modernliğin radikalleşmesinin söz konusu olduğundan bahseder. Artık gelenekselden
farklı bir risk ve güven ortamına tanık olduğumuzu savunur (Giddens, 2010: 11). Risk
kavramı daha önceden batılı kaşifler tarafından bilinmeyen sulara yelken açmak anlamında
kullanıldığından “mekan”a yönelik bir kavram iken, sonradan “zaman”a yönelik bir
kavram halini alıp belirsizlik ve olasılık durumlarında kullanılmıştır (Giddens, 2000: 3237).
Giddens küreselleşmeyi açıklayarak günümüz risklerinden bahsetmiştir. Giddens’a göre
(2000: 17-31) küreselleşmeyi açıklamaya çalışanlar şüpheciler ve radikaller şeklinde
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ayrılmıştır. Şüpheciler küreselleşmeyi abartılı bulup, yüzyıl öncesi ile bugün arasında bir
fark görmezken; radikaller küreselleşme ile hayatımıza giren elektronik ekonomi ile
paranın çok rahat el değiştirdiğini ve önceden yakın bölgelere ticaret yapıldığını şimdi ise
çok uzak bölgelere de ticaret yapıldığını, ulaşımın rahat olduğunu savunmuşlardır.
Giddens, her iki bakış açısının da ekonomik yönden olmasının yanlış çıkarımlar
yapılmasına sebep olduğundan söz eder; çünkü küreselleşme yalnızca ekonomik değil,
siyasal, teknolojik ve kültürel boyutlara da sahiptir. Küreselleşmenin getirdiği
eşitsizliklerle zenginler daha zengin olurken, yoksullar da daha yoksul olmuştur. En kötü
ürünler, yasaklanmış mallar az gelişmiş ülkelere rahatlıkla pazarlanmıştır. Bu nedenle de
“küresel bir köy” yerine “küresel bir yağma” kavramının kullanılmasının daha açıklayıcı
olduğunu düşünmüştür. Eşitsizliklerin getirdiği riskler ciddi tehditler oluşturmuştur.
Küreselleşme ile gelen merkezsizleşme bazı ülkelerin denetimi elinde bulundurmasını
engellemiş ve artık bir ülkenin tehdit unsuru, yalnızca başka bir ülke olmamıştır. Her
ülkenin tehdit unsuru, her tür risk ve tehditler olmuştur. Bu noktada Giddens’ın Beck’ten
farklı yanı, risk toplumunu modernliğin son aşaması olarak değil, küreselleşen toplumun
bir parçası olarak açıklamasıdır. Giddens’a göre (2000: 47);
Çağımız eski kuşaklara kıyasla daha tehlikeli (daha riskli) değildir, ama risktehlike dengesi değişmiştir. Biz kendimizin yarattığı risklerin dışarıdan
gelenler kadar (hatta daha fazla) tehlikeli olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
Üstelik bu risklerin bir kısmı, küresel ekolojik risk, nükleer tırmanma ya da
dünya ekonomisinin çökmesi gibi hakikaten felaketlere yol açabilecek
nitelikte. Beslenme rejimi, ilaçlar, hatta evlilik düzeninde gözlenen bazı riskler
de bizi bireyler olarak çok daha doğrudan etkiliyor.
Eskiden karşılaşılan riskler doğa olayları gibi dışsal risklerdir ancak yaşanılan dönem
bireylerin faaliyetleri ile ortaya çıkan risk faktörlerini barındırmaktadır. Yani imal edilmiş
risklerden söz edilebilir. Modernite ile dünyayı kontrolü altına almaya çalışan birey doğaya
yaptığı müdahalelerle imal edilmiş risklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Risk
konusundaki şüpheler yeterince değerlendirilerek bilim insanlarının ve siyasilerin fikri
alınmalıdır aksi takdirde risklerin üzerinin örtülmesi düşüncesi ortaya çıkacaktır (Giddens,
2000: 41-43).
Daha önceden sıradan görünen bazı olaylar zaman geçtikçe büyük bir risk olarak
algılanmıştır. Bu risk algısı ile bireyler riskleri daha abartılı bir biçimde ele aldığından
önceden aktif olan birey pasivize edilmiş ve gücünün bu riskleri engellemeye yetmeyeceği,
bu konuda yetersiz olduğu kabul ettirilmiştir. 1990’larda daha popüler ve önemli bir
kavram olarak öne çıkarılan “güvenlik”in toplumların riske dair fikirlerinin abartılmasına
sebep olduğunu düşünen Furedi, korku korkuyu besler çıkarımını yapmıştır. Bireyler
toplumun kültüründen etkilenerek riskli görünen her olayı -karşılaşma ihtimali olmasa
dahi- daha fazla korku duyarak içselleştirmektedir (Furedi, 2001: 8-19). Bauman’a (2000:
26) göre bu tür eğilimler “ezici varoluşsal güvensizliğin semptomları”dır. Bireyin hayatı
için önemli olan üç bileşenden güvenlik, emniyet ve kesinlik kavramlarından birinin
eksikliği durumunda bireylerde kendine ve başkalarına güvenmeme, ihtiyat arama, suçlu
arama gibi sonuçlar ortaya çıkar. Bireyler kendilerini risklerden koruyabilmek için çeşitli
sigortalara başvurur ve böylece risklerle ilgili kendi üstündeki sorumluluğu atmış olur.
Nedeni farklılaşabilen endişe ve korkuların temeli de buraya bağlıdır. Bu nedenle de
günümüzdeki belirsizlikler önemsiz bir sorun olarak görülemez. Gün geçtikçe ciddi
boyutlara ulaşmakta ve tam olarak Giddens’ın belirtmiş olduğu imal edilmiş oldukları
gerçeklik boyutuna ulaşmıştır.
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Önceden de belirsizlikler var olmuştur ancak modernitenin getirdiği belirsizlikler
ötekilerden farklı olarak felaket yüklüdür (Bauman, 2011: 36). Bireyler belirsizlik ve
risklerden kurtulmak için çabalarken yaptıkları her eylem başka bir riske sebep olmaktadır
ve bu böylece sürüp gitmektedir. Çünkü yapılan eylemler denetimli vuku bulmazlar ve bu
nedenle de insan yaşamını tehdit eden belirsizlik ve güvensizlik zinciri olarak devam
ederler (Bauman, 2011: 60-71).
Modern dönemin risk, korku ve belirsizlik kavramları üzerinden yukarıda değerlendirilen
literatür, sağlıklı beden söyleminden yola çıkılarak günümüzde daha önemli hale gelmiştir.
Sağlıklı bedene sahip olabilmek için bireylerin arayış içinde olması çeşitli söylemlere
kulak kabartmasına da sebep olmaktadır. Bu söylemlerin kim tarafından neden
söylendiğinin bir önemi yoktur, sadece risk unsuru barındırması korku duyulması için
yeterli sebep olmaktadır. Sağlıklı bedene sahip olmanın temel ögelerinden biri olan yemeiçme konusunda da kitle iletişim araçları üzerinden alınan bilgiler başka uzman bilgisine
müracaat edilmeksizin doğru kabul edilmekte ve kaygı duyulmaktadır. Ancak bilimsel
olarak kanıtlanmış verilerden yola çıkarak gıda güvenliğine önem verilmediğine dair
kanılar, toplumu Bauman’ın bahsettiği müphemliğe sürüklemektedir.
2.Sağlık Riskleri ve Gıda Güvenliği
Bireyin temel haklarından biri olan ve dışarıdan gelebilecek her tür riske maruz
kalabileceği düşünülen sağlık, günlük yaşamları belirleyici bir unsur haline gelmekle
birlikte korunmasının yalnızca bireye ait bir sorumluluk olarak görülüp bireyselleşmenin
görüldüğü bir alan haline de gelmiştir. Modern toplumla birlikte artan riskler dolayısıyla
sağlık alanındaki riskler de önem kazanmıştır ve bilimsel çalışmalara dahil edilmeye
başlanmıştır. Sülün ve Sülün (2006: 120) riskin gönüllü ve gönülsüz oluşabileceğini
vurgulamıştır. Gönüllü riskler, kişinin kendi iradesiyle gerçekleşen sigara, doymuş yağ,
ilaç ve alkol kullanmak iken; gönülsüz riskler, bireyin pasif bir şekilde etkilendiği kirli
hava solumak, pasif sigara içiciliği, kirli su ve besin tüketilmesi ve de asit yağmurlarına
maruz kalmaktır. Gönülsüz risklerden toplumu korumak devlete, eğitimcilere ve bilim
insanlarına düşmektedir ancak neoliberal politikaların getirdiği bireycilik, bu risklerden
koruma görevini kamusal bir hak olarak devlete değil bireyin sorumluluğuna vermektedir
(Adak, 2016: 20).
Sağlık risklerine maruz kalma, toplumdaki sosyo-ekonomik eşitsizlikler, sağlıklı
beslenememe ve bireylerin kişisel tercihleri (alkol, sigara kullanımı) ile farklılaşmaktadır.
Dünyadaki ölümlerin yaklaşık %60’ı küresel beslenme şekillerindeki değişiklikler ve
endüstriyel işlemlerden geçmiş yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaların tüketilmesinden
kaynaklanmaktadır (WHO: 2002, 8). Bu durum bizi sağlık için önemli bir yer işgal eden
gıdaya yönlendirmektedir. Gıda endüstrisi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında artan nüfusun
gıda ihtiyacını temin edebilmek ve daha uzun mesafelere gıda gönderebilmek amaçlı
gıdaları çeşitli endüstriyel işlemlerden geçirerek işe başlamıştır. Özellikle de daha uzun raf
ömrünü koruyabilme amacıyla paket gıdalar üretilmiş ve bunların dayanıklılığını arttırma
amaçlı gıda katkı maddeleri kullanılmıştır. Bu ürünlerin 20. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren kullanıldığı düşünüldüğünde nüfusun bu dönemlerden itibaren farklı hastalıklardan
muzdarip olması birbiriyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir.
“İnsanlığın en azından son yüzyıldan bu yana fizyonomisinde hemen hemen hiçbir
şey değişmemiş olmasına karşılık, özellikle son otuz yılda kalp hastalıkları, diyabet,
romatizma, iltihabi bağırsak hastalıkları ve kanserde ciddi bir artış ortaya çıkması
rastlantı değildir. Bu hastalıkların ortak özelliği bilhassa gelişmiş ülkelerin büyük
şehirlerinde (metropoller) görülmeleri, gelişmekte olan ülkelerde artış göstermeleri,
buna karşın geri kalmış ülkelerde çok az görülmeleridir. Bu ortak özellik,
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hastalıklar ve çevre arasındaki ilişkinin ciddi bir biçimde sorgulanmasını gerektirir.
Metropoller ile küçük ölçekli şehirler arasındaki fark daha temiz çevre koşulları
olarak algılansa da, esas farklılık gıda kaynaklarının endüstrileşmesidir. Sağlıklı bir
yaşam sürdürülmesinin temel kuralı sağlıklı besin kaynaklarının temin edilmesidir.
Ne var ki, nüfus artışı daha fazla gıda kaynağını gerekli kılmaktadır” (Dizdar, 2013:
113).
Sağlıklı besin kaynaklarına ulaşımın, şehir hayatı ile daha zorlaştığı hatta önceki gıda
üretim koşullarının sağlanamadığı görülmektedir. Bireyin üretici olmaktan çıkıp tüketici
kimliği alması ile de alakalı olan bu durum, hazır ve paket gıdaların tüketilmesini
normalleştirmiştir. Çalışma hayatının zorlukları ile mücadele edilirken paket gıdalarda
mevcut bulunan sağlık riskleri kaygı duyulsa da kabul edilmekte ve konforu düşünülerek
riskler göz ardı edilmektedir. Levenstein, bu konuyla ilgili dönemsel olarak endişelerimizin
nasıl farklılaştığını şöyle anlatmıştır:
“Günümüzde bizi endişelendiren şey, kırda dolaşırken karşımıza çıkabilecek
herhangi bir yeni bitkinin zehirli olabileceğine dair ihtiyatlı olma gereğinden
kaynaklanmıyor, şimdiki endişelerin konusu soframıza gelene kadar gıdalara
uygulanmış olan işlemlerdir. Bu, piyasa ekonomisinin gelişmesiyle, tüketici ile
üretici arasına giren aracılardan kaynaklanan doğal bir sonuçtur” (Levenstein, 2013:
11).
Gıda ekonomisinin hızla küreselleşmesi ile fabrikaların ürettiği ürünler hızlı bir şekilde her
ülke ve bölgeye dağıtıldığından gıdalarla birlikte gelen riskler de küreselleşmektedir.
Önceden kamusal denetimde olan gıda ile ilgili kontrol ve denetim, neoliberalizm ile yerini
öz denetime bırakınca toplumun bu konudaki güveni sarsılmıştır. Ayrıca ihmallere rağmen
yanlış bilgilendirmeler yapılması güvensizliği arttırmıştır (Koç: 2013, 33-35). Uygulanan
politikalar gıdaya erişimin önünü açarken, sağlıklı gıdaya erişimin de önüne set çekmiştir.
Gıda güvenliğinden bahsedildiğinde genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO) da söz
etmek gerekmektedir. Belli özelliklere sahip bir canlı türünün özelliklerini değiştirmek
amacıyla, başka bir canlı türünün geninin transfer edilmesi ile meydana gelen yeni
özellikteki organizmalara genetiği değiştirilmiş organizma denir. Bu organizmalar
kendilerine transfer edilen genlerin özelliklerini taşıdığından sağlığa faydalı ya da zararlı
olması tartışılan konular arasındadır. Besin kalitesi, sağlığa faydalı olabilmesi, sebze ve
meyvelerin raf ömrünün uzaması, bitkisel ve hayvansal ürünlerin verimlerinin artması,
hastalıkların tedavi edilmesi ve organ nakli için kullanılıyor olması insan sağlığı için
faydalı görülürken; gıda güvenliği ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilecek toksik
etkilerinin riskli olabileceği tereddütlerinin olması sağlığa zararlı olabileceğini
düşündürmüştür (Çelik, Balık, 2007: 13). Bu durumun değişkenlik göstermesi ve
tereddütlerin devam etmesi, insan sağlığı konusunda gıda güvenliğinin öneminin üzerinde
durulmasını gerektirmiştir. Gıda güvenliğinin yaygın tanımlarına benzer bir tanım da ABD
tarafından gelmiştir ve şöyledir: “Gıda güvenliği, sadece yeterli bir yiyecek elde edebilmek
olarak ifade edilen geleneksel yaklaşımı kapsamakla kalmamakta, aynı zamanda bireyleri
güçlendirerek onların yiyecek alabilme gücünü sağlayacak toplumsal ve ekonomik
koşulları yaratmaya ilişkin süreçleri de içermektedir” (Çankaya, 2012: 291).
Ülkemizde genetiği değiştirilmiş organizmaların, bu işleme tabi tutulma sebepleri
aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir (Özmert Ergin, Yaman, 2013: 264-265):
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Tablo 1: Genetiği Değiştirilmiş Meyve ve Sebzeler
GD Ürünler
Domates
Patates, Muz, Domates
Patates
Patates, Domates
Biber, Domates
Soya, Mısır, Patates
Kanola, Ayçiçeği
Domates, Çilek
Çilek, Şeftali, Ananas
Patates
Muz
Üzüm
Papaya, Patates

Hedefler
Herbisitlere Dayanıklılık
Raf Ömrü Uzatmak
Yenebilir Aşı Üretmek
Nişasta Oranını Artırmak
Toksik Madde Oranını Azaltma
Çekirdeksiz Ürünler
Antibiyotik ve İnsektisitlere Direnç
Doymamış Yağ Oranını Artırmak
Kutuplarda Yaşayan Bir Balık Geni Transferi ile Soğuğa
Dirençli Ürün Elde Etmek
Olgunlaşmayı Geciktirmek
Raf Ömrünü Uzatmak
Kolera ve Diyarenin Önlenmesi
Virütik Hastalıklara Dayanıklılık
Çekirdeksiz Üzüm Elde Etmek
Virüslere Dirençlilik

Tablo 2: Genetiği Değiştirilmiş Tahıllar
GD Ürünler
Çeltik
Çeltik, Ceviz
Pirinç
Mısır, Soya
Tahıl
Pamuk, Mısır
Buğday
Çeltik
Mısır

Hedefler
Verim Artışı
Alerjik Etkinin Azaltılması
A Vitamini Oranını Artırmak
Kanatlı Hayvan, Balık Beslenmesinde
Kullanma
Aminoasit Oranını Artırmak
İnsektisitlere Direnç
Ot Öldürücülere Dayanıklılık
Demir ve Beta- Karoten İçeriğini
Zenginleştirmek
Broyler Beslenmesinde Kullanma
Viral Bitki Hastalıklarına Dayanıklılık
Tablo 3. Genetiği Değiştirilmiş Et ve Et Ürünleri

GD Ürünler
Balık
Koyun
İnek
Domuz

Hedefler
Et Veriminin Artması
Az Yağlı Et Üretimi
Yün Verimini Artırma
Et ve Süt Veriminin Artması
Yemden Yararlanma Oranının ve Et
Veriminin Artması
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Tablo 4. Genetiği Değiştirilmiş Süt ve Süt Ürünleri
GD Ürünler
Süt
Yoğurt
Peynir

Hedefler
Laktoza Duyarlı Bireyler için Sütün İçeriğinin
Değiştirilmesi
Mide
Asidine
Dayanıklı
Laktobasillerle
Probiyotik Ürün Eldesi
%60 Daha Sert Peynir Elde Etmek

Genetiği değiştirilen gıdalarda genel olarak verimlilik ve dayanıklılık hedeflendiğinden
piyasa için çabalandığı ve insan sağlığına zararlı olabilme ihtimalinin daha yüksek olduğu
düşünülmektedir. Sağlığı kötü yönde etkileyebilecek özelliklerine baktığımızda, genetiği
modifiye edilmiş ürünlerin böcek öldürücü ve terminatör gen barındırması sebebiyle
pestisit üretmesi ve toksik madde içermesi sağlığa zararlı etkilerindendir. Ayrıca gıda
ürünlerine gen transferi sırasında verilen antibiyotik direnci, bu gıdaları tüketen bireylerin
antibiyotik alımlarında ilaçların faydasız olmasına sebep olmaktadır. İlaçların faydasız
olması ise çeşitli hastalıkların salgın haline dönüşmesi anlamına gelmektedir. Soya, mısır,
pamuk gibi ürünlerin herbisitlere dayanıklı olabilmesi için verilen kimyasalların ise
kanserojen içerdiği ve insan vücudunda da kanser hücresi oluşumuna sebep olduğu
düşünülmektedir (Haspolat, 2012: 77). Bunun yanında Kanada’da yasaklanan genetiği
değiştirilmiş sığır büyüme hormonunun (rBGH), ineklere süt verimini arttırmak için
verilmesi sütte insülin benzeri büyüme faktörünün (IGF-I) artmasına neden olarak normal
hücrelerin yanında kanserli hücrelerin de büyümesine sebep olduğu bilinmektedir (Özmert
Ergin, Yaman, 2013: 270). 2007 yılında Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun yaptığı
araştırmada GDO’lu soya ile beslenen dişi farelerden doğan yavru farelerin öteki yavru
farelerden daha küçük olduğu ve çoğunun üç hafta içerisinde öldüğü tespit edilmiştir.
Araştırmada GDO’lu ürünleri tüketmek sakat doğumlara ve kısırlığa sebep olur sonucuna
varılmıştır (Roch, 2006’dan aktaran Haspolat, 2012: 77). Genetiği değiştirilen ürünlerde
hangi genin kullanıldığı bilinemediğinden alerjik bünyeye sahip bireylerde ani alerjik
vakalar görülmeye başlamaktadır. Bazen de insan vücudunun kolaylıkla sindirememesi
alerjik durumlara sebebiyet vermektedir (Özmert Ergin, Yaman, 2013: 269).
Genetiği değiştirilen gıdalarla ilgili müphemlikler devam ederken, sağlığa zararlarının
sadece tespit edilenler kadar olması bile toplumda kaygı uyandırmaktadır. İnsanların
denetimsiz bir şekilde doğayı kontrol altına alma ve değiştirme uğraşları Giddens’ın
deyimiyle “imal edilmiş riskler” in oluşumuna sebebiyet vermekte ve bu risklerin boyutu
tespit edilememektedir. Gıdaların yetiştirilme ve olgunlaşma dönemindeki doğal işleyişine
yapılan müdahaleler, gıdanın doğallığını bozduğu gibi insanların genetik kodlarına da zarar
vermekte ve gelecekte şimdi yapılan müdahalelerin sonucu olarak farklı risklerin bizi
beklediğine dair kaygılar artmaktadır.
3.YÖNTEM
3.1.Araştırma Modeli
Bu çalışmada,303 sağlık risklerinin gözle görülebilir bir boyut kazanmasıyla artan risk,
kaygı ve korkuların gıda tüketimindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlayan açıklayıcı ve
betimleyici bir araştırma yapılmıştır. Örnekleme anket yapılarak nicel araştırma yöntemi
uygulanırken, anket soruları ile elde edilemeyen detaylı bilgilerin elde edilebilmesi
amacıyla derinlemesine görüşmeler yapılarak nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır.
Böylece iki yöntemle elde edilen veriler birbirini destekleyici şekilde bulgularda
303
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aktarılmıştır. Derinlemesine görüşme yapılan kişilerden alınan verilere, görüşmecilerin
gerçek isimleri verilmeden temsili isimler kullanılarak referans verilmiştir.
3.2.Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni olarak Eskişehir ili seçilmiştir. Olasılığa dayalı olmayan (yargısal)
örnekleme tekniklerinden kota örnekleme tekniği ile Eskişehir’in en yoğun iki ilçesinden
dört mahalle304 belirlenerek örneklem seçilmiştir. Örneklem seçiminde en az 18 yaşında
olmalarına ve her mahalleden eşit sayıda kadın ve erkekle görüşmeye önem verilmiş,
örnekleme seçilen kişilerin de evde gıda alışverişi yapan kişiler olmasına özen
gösterilmiştir. Nan Lin’in (1976: 446) örneklem tablosuna göre nüfusla orantılı olarak
hesaplandığında 383 kişi anket tekniği uygulanması için uygun olmaktadır. Bu çalışmada
da her mahalleden 50 kadın, 50 erkek seçilmek üzere toplam 400 kişiye anket tekniği
uygulanmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Ayrıca her mahalleden 3’er kişi
seçilerek, 5 erkek 7 kadın olmak üzere toplam 12 kişi ile derinlemesine görüşme
yapılmıştır. Görüşme yapılan örneklemde de kota örnekleme tekniği uygulanmıştır.
4.BULGULAR
4.1.Sosyo-Demografik Veriler ve Hane Geliri
Örneklemin demografik verileri aşağıdaki tablolardaki gibidir:
Tablo 5: Yaş Bilgileri
Yaş Ort.
(mean)
Min-Max Yaş
Standart
(SD)

Örneklem
Geneli
38,20

Şirintepe
Mahallesi
37,31

Emek
Mahallesi
40,30

Batıkent
Mahallesi
35,45

Vişnelik
Mahallesi
39,75

18-76

18-71

18-72

18-70

19-76

13,217

12,314

11,283

13,579

Sapma 12,732

Tablo 6: Doğum Yeri
Doğduğu İl

Örneklem
Geneli
%66,4
(N=265)

Şirintepe
Mahallesi
%59,6
(N=59)

Emek
Mahallesi
%71
(N=71)

Batıkent
Mahallesi
%69
(N=69)

Vişnelik
Mahallesi
%66

Başka Bir İl

%32,6
(N=131)

%37,4
(N=37)

%29
(N=29)

%31
(N=31)

%34

Başka Bir Ülke

%0,8
(N=3)

%3
(N=3)

%0

%0

%0

Cevapsız

%0,2
(N=1)

%1
(N=1)

%0

%0

%0

%64,4
(N=257)

%61,6(N=61)

%56
(N=56)

%71
(N=71)

%69
(N=69)

Eskişehir

Doğum Yeri
Kent Merkezi

304

Eskişehir’in en yoğun merkez ilçeleri olan Tepebaşı ve Odunpazarı’ndan toplam dört mahalle
belirlenmiştir. Bu dört mahallenin özelliği ise sosyo-ekonomik açıdan karşılaştırma yapabilme amaçlı
seçilen iki düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip mahalle (Şirintepe-Emek Mahalleleri) ile iki yüksek
sosyo-ekonomik düzeye sahip mahalle (Batıkent-Vişnelik Mahalleleri) olmasıdır.
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İlçe/Kasaba
Köy

%25,6
(N= 102)
%10
(N=40)

%30,3
(N=30)
%8,1
(N=8)

%28
(N=28)
%16
(N=16)

%23
(N=23)
%6
(N=6)

%21
(N=21)
%10
(N=10)

Emek
Mahallesi
%26 (N=26)

Batıkent
Mahallesi
%16 (N=16)

Vişnelik
Mahallesi
%11 (N=11)

%8 (N=8)

%8 (N=8)

%40 (N=40)

%26 (N=26)

%1 (N=1)

%3 (N=3)

%0

%0

%9 (N=9)

%11 (N=11)

%5 (N=5)

%8 (N=8)

%12 (N=12)

%4 (N=4)

%6 (N=6)

%6 (N=6)

%19 (N=19)

%8 (N=8)

%15 (N=15)

%11 (N=11)

%21 (N=21)

%31 (N=31)

%5 (N=5)

%21 (N=21)

%4 (N=4)

%8 (N=8)

%5 (N=5)

%6 (N=6)

%1 (N=1)

%1 (N=1)

%8 (N=8)

%11 (N=11)

Tablo 7: Örneklemin Mesleki Durumu
Meslek
İşçi
Memur
Çiftçi
Esnaf
Serbest Meslek
Öğrenci
Ev Kadını
İşsiz
Diğer

Örneklem
Geneli
%19,5
(N=78)
%20,05
(N=82)
%1
(N=4)
%8,2
(N=33)
%7
(N=28)
%13,2
(N=53)
%19,5
(N=78)
%5,8
(N=23)
%5,2
(N=21)

Şirintepe
Mahallesi
%25 (N=25)

Tablo 8: Örneklemin Eğitim Durumu
EĞİTİM
DURUMU
Lisansüstü
Mezunu
Üniversite
Mezunu
Lise Mezunu
Ortaokul
Mezunu
İlkokul Mezunu
Diplomasız
Okuryazar
Okuryazar değil

Örneklem
Geneli
3,5
(N=14)
35,5
(N=142)
35,2
(N=141)
10,5
(N=42)
14,5
(N=58)
0,5 (N=2)

Şirintepe
Mahallesi
%4 (N=4)

Emek
Mahallesi
%0 (N=0)

Batıkent
Mahallesi
%4 (N=4)

Vişnelik
Mahallesi
%6 (N=6)

%27 (N=27)

%15 (N=15)

%57 (N=57)

%43 (N=43)

%30 (N= 30)

%49 (N=49)

%26 (N=26)

%36 (N=36)

%15 (N=15)

%15 (N=15)

%6 (N=6)

%6 (N=6)

%22 (N=22)

%20 (N=20)

%7 (N=7)

%9 (N=9)

%1 (N=1)

%1 (N=1)

%0

%0

0,2 (N=1)

%1 (N= 1)

%0 (N=0)

%0

%0

580

Tablo 9: Hane Geliri
AYLIK
HANE Örneklem
GELİRİ ORT.
Geneli
Aritmetik Ort.
4030,45

Şirintepe
Mahallesi
1927,88

Emek
Mahallesi
1835,30

Batıkent
Mahallesi
5760,90

Vişnelik
Mahallesi
6576,70

Min- Max Gelir
500-50000 500-5000
900-3000
1500-23000 1500-50000
Standart Sapma 3,878
990,889
447,707
3,081
5,562
(SD)
Görüşmecilerle ilgili genel özelliklere baktığımızda, aşağıdaki tablo bilgilendiricidir:

No

Mahalle

Tablo 10: Görüşmecilerin Genel Özellikleri
İsim
Yaş
Eğitim
Medeni
Meslek

Hane Geliri

(Temsili)

(Aylık TL)

(Mezun)

hal

G.1

Emek

Yeliz

28

Ortaokul

Evli

Ev kadını

3000

G.2

Emek

Esra

39

Lisans

Bekar

Ev kadını

1500

G.3

Emek

Burhan

36

İlkokul

Bekar

İşçi

1800

G.4

Şirintepe

Derya

46

Ortaokul

Evli

Ev kadını

2800

G.5

Şirintepe

Ayhan

29

Lisans

Evli

Mühendis

4000

G.6

Şirintepe

Sevil

36

İlkokul

Evli

İşçi

2500

G.7

Batıkent

Elif

27

Lisans

Evli

Memur

13000

G.8

Batıkent

Murat

27

Lisans

Bekar

Memur

4000

G.9

Batıkent

Mert

41

Lisans

Evli

Memur

12000

G.10

Vişnelik

Reyhan

53

Lise

Bekar

İşçi

1800

G.11

Vişnelik

Leyla

30

Lisans

Evli

Ser.meslek 4500

G.12

Vişnelik

Ersan

46

Lisans

Evli

Memur

16000

4.2.Örneklemin Gıda ve Alışveriş Tercihleri
Çalışmamız açısından örneklemin gıda ve alışveriş tercihlerinin neler olduğu önem
taşımaktadır. Gıda tercih ederken organik gıda tercih edip etmemeleri ve alışveriş
yapılacak yerler olarak nereleri tercih ettikleri çalışmaya bir çıkış noktası sunmaktadır.
Örnekleme sorulan “organik gıda tüketiyor musunuz?” sorusuna örneklemin %82,2’si
(N=329) evet yanıtı verirken, %17,8’i (N=71) hayır yanıtı vermiştir. “GDO’lu olduğunu
bildiğiniz gıda ürününü satın alır mısınız?” sorusuna ise %14,4 (N=57) evet, %85,6
(N=338) hayır yanıtı vermiştir. Organik gıda tükettiğini ifade eden örneklem ile GDO’lu
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olduğunu bildiği ürünü satın almayacak örneklemin eğitim durumuna bakıldığında
çoğunluğun üniversite ve lise mezunu olduğu dikkat çekmektedir. Görüşmecilere “organik
gıda tüketiyor musunuz?” sorusunu yönelttiğimizde görüşmecilerden Burhan şöyle cevap
vermektedir:
“Organik diye alıyoz ama bilmiyoz. Önceden ben de pazarcı olduğum için pazarda birkaç
tanıdık var onlardan alıyorum. Kendi bahçelerinden olduğunu biliyorum ben zaten,
güveniyorum. Organik sebze meyvenin de kokusundan belli oluyor zaten. En azından
domatesi diyim.”
Tanıdığın kendi bahçesinde yetiştirmiş olması onun organik ürün olarak kabul edildiğini
göstermektedir. Bunun yanında kokusundan da organik ürünün anlaşılabildiği kanısının
olması organik sertifikasına gerek duyulmaksızın ürünün organik olarak
adlandırılabildiğini göstermektedir.
Organik gıda tüketimine özen gösterip GDO’lu gıdalar tüketmeme eğiliminde olanların
cinsiyet özelliklerine bakıldığında kadınların erkeklerden daha hassas ve seçici olduğu
bulgusuna ulaşılmaktadır.
Gıda alışverişlerini en çok nereden yaptıkları sorulduğunda örneklem genelinin %65,8’i
(N=263) market ve süpermarket, %29,2’si (N=117) semt pazarı, %4,5’i (N=18) ekolojik
pazar ve %0,5’i (N=2) başka yerler yanıtı vermiştir. Sosyo-ekonomik özellikleri nedeniyle
benzeştirdiğimiz Şirintepe-Emek mahalleleri ile Batıkent-Vişnelik mahalleleri
örneklemlerinin verdiği yanıtlarda farklılık olup olmadığına bakacak olursak; ŞirintepeEmek mahallesi örneklemi en çok nereden gıda alışverişi yaptıkları sorusuna %35,5
(N=71) semt pazarı, %34,5 (N=69) süpermarket, %28,5 (N=57) market, %0,5 (N=1)
ekolojik pazar ve %1 (N=2) diğer yanıtı vermiştir. Batıkent-Vişnelik mahalleleri örneklemi
ise %35,5 (N=71) süpermarket, %33 (N=66) market, %23 (N=46) semt pazarı, %8,5
(N=17) ekolojik pazar yanıtı vermiştir. İki mahalle grubunun verdiği yanıtların birbirine
yakın olması dikkat çekmektedir. Sadece ekolojik pazardan alışveriş yapanların oranı
Batıkent-Vişnelik mahallelerinde daha yüksek çıkmıştır. Bunun nedeni ise hem bilgi ve
bilinçlilik düzeyinin, eğitim seviyesinin yüksek olması hem de gelir düzeyinin artmasıdır.
Ekolojik pazarın ulaşım açısından zor yerde görülmesi sebebiyle, gelir seviyesi yüksek
olanların özel araca sahip olmaları bu olumsuzluğu ortadan kaldırmaktadır ve buradan
alışveriş yapılma yüzdesini arttırmaktadır. Şirintepe-Emek mahallesi örnekleminde açık
uçlu sorularda verilen yanıtlar da bunu doğrulamaktadır. Çünkü ekolojik pazardan alışveriş
yapılabilmesi için yürüme mesafesi olmasının önem taşıdığı vurgulanmaktadır. Buralardan
alışveriş yapılmama sebebi olarak yalnız mesafe değil fiyatların pahalılığı da
gösterilmektedir.
Elimizdeki verilerde dikkat çeken şey örneklemin büyük çoğunluğunun kendini organik
gıda tüketicisi olarak tanımlamasına rağmen alışveriş yaptığı yerlerin büyük oranının
süpermarket ve marketler olduğunu belirtmeleridir. Ekolojik pazardan alışveriş yapılma
yüzdesinin de çok düşük olduğunu hesaba kattığımızda örneklemin genelinin organik gıda
nitelemesini yanlış algıladığını söyleyebiliriz. Aldığımız cevaplarda da gıdaların dış
görünüşünden yola çıkarak organik tanımlaması yapmaları bunu doğrular niteliktedir. Asıl
belirleyici olan organik gıda sertifikalarından bahsedilmemektedir. Görüşmecilerden
Reyhan, “çok iri ve düzgün şekildeki sebze meyveleri organik olmadığını düşünerek
almam” demiştir. Esra ise “GDO’lu gıda deyince ne anlıyorsunuz?” sorusuna “şekil olarak
değişmiş, kendisine benzemeyen üründür” şeklinde cevap vermiştir. Böylece verilen
cevaplardan yola çıkarak ürünlerin organik olarak betimlenebilmesinin ilk şartının şekil ve
dış görünüş olarak benimsendiği dikkat çekmektedir.
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4.3.Gıda ve Sağlık Riski Algısı
Tüketilen gıdalarla ilgili riske maruz kalınıp kalınmadığı düşüncesinin tespit edilmesi için
örnekleme sorular sorulmuştur. “Satın aldığınız gıda ürünlerinin sağlıklı olduğunu
düşünüyor musunuz?” sorusuna %25,6 (N=102) evet, %59,1 (N=236) hayır, %15,3 (N=61)
emin değilim çok sağlıklı olmasa da çok zararlı da değil gibi yanıtı vermiştir. Örneklemin
büyük çoğunluğunun (%59,1) hayır yanıtını vermiş olması, gıdaya dair risklerin
farkındalık düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Mahalleler bazında verilen
yanıtlara bakacak olursak, Şirintepe-Emek Mahallesi örnekleminde %22,1 (N=44) evet,
%61,3 (N=122) hayır ve %16,6 (N=33) de emin değilim yanıtını vermiştir. BatıkentVişnelik mahallesi örnekleminde ise %29 (N=58) evet, %57 (N=114) hayır ve %14 (N=28)
emin değilim yanıtı vermiştir. Şirintepe-Emek mahallesi örnekleminde evet yanıtını
verenlerin çoğunun “çünkü tanıdıklardan ve bildiğim yerlerden alıyorum”, BatıkentVişnelik mahallesi örnekleminde evet yanıtını verenlerin büyük çoğunluğunun ise “çünkü
marka alıyorum, ucuz gıda ürünü almıyorum” şeklinde eklemeleri belirleyicidir. Aslında
sosyo-ekonomik açıdan sağlıklı gıda ürününün nasıl olması gerektiğine dair algıları da
ortaya koymaktadır. Şirintepe-Emek mahallesi örneklemine göre gıdanın sağlıklı olmasının
garantisi olarak sosyal çevreden alışveriş yapıyor olmak yeterli iken, Batıkent-Vişnelik
mahallesi örneklemine göre gıdanın sağlıklı olması fiyatıyla doğru orantılıdır. Pahalı ve
markalı yiyeceklerden tüketilmesi sağlıklı beslenildiğinin göstergelerinden biri olarak
kabul edilmektedir. Görüşmecilerden Derya ise şöyle yanıtlamıştır: “Valla alışveriş
yaptığımız marketi biliyoruz. Her zaman da aynı yerden alıyoruz. Ürünlerine kaliteli
diyorlar ama bilmiyorum bence de iyi. Tarihi geçmiş ürün falan da getirmiyorlar ama ben
yine de bakıp öyle alıyorum.”
Görüşmecilerden Ayhan’ın yanıtı ise şöyle:
“Genelde pazardan alıyorsam daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hiçbirinin standart
sağlıklılıkta olduğu söylenemez bence tamamen doğal organik denilebilecek gıda da yok.
Ama pazarda bazı satıcılar var kendim üretiyorum diyor. Sonuçta bu konuda beyan esastır
bizim için, doğal diyorsa doğal yiyoruz diyoruz. Belki de hiç doğal değildir. Zaten doğal
dediğimiz de tamamen organik değil, sonuçta hayvan tezeğinden gübre üretilmiyor. Yapay
kimyasallar kullanılarak üretim yapılıyor.”
“Gıda ürünleri nedeniyle sağlığımızın riske girdiğine inanıyorum” ifadesine örneklemin
%95,5’i (N=382) katılıyorum, %2,2’si (N=9) katılmıyorum ve %2,2’si (N=9) kararsızım
yanıtını vermiştir. “Çocukken tükettiğim gıdalar, sağlık açısından bugünkü kadar riskli
değildi” ifadesine katılanlar %93,8 (N=375) iken, %3,3 (N=13) katılmamakta ve %3
(N=12) kararsız olduğunu ifade etmektedir. Bu ifadeye benzer şekilde verilen ifadelerden
“eskiden yediğimiz gıdaların şimdikilerden daha sağlıklı olduğuna inanıyorum” ifadesine
önceki cevaplarla paralel olacak şekilde %91,7 (N=367) katılıyorum, %6,4 (N=26)
katılmıyorum ve %1,8 (N=7) kararsızım yanıtını vermiştir. “Çağımız hastalıklarının
çoğunun sebebi beslenme tarzımızdır” ifadesine %94,8 (N=378) katılıyorum, %1,3 (N=5)
katılmıyorum, %4 (N=16) ise kararsızım yanıtını vermiştir. “Gıda ürünlerinden dolayı
gelecek nesillerin sağlığından endişe ediyorum” ifadesine örneklemin %95’i (N=380)
katılıyorum, %1,2’si (N=5) katılmıyorum ve %3,8’i (N=15) kararsızım yanıtını vermiştir.
Verilen yanıtların hepsi, örneklem genelinde gıdaya dayalı sağlık riskinin var olduğunu
kanıtlar niteliktedir. Gıda endüstrisinin gıdalar üzerinde çeşitli işlem yapması toplum
tarafından riskli müdahaleler olarak görülmekte ve geçmişe nazaran günümüz daha riskli
görülürken, gelecek nesillerin de güvenilir bir ortamda yaşayamayacağından hatta daha
fazla riske maruz kalacağından endişe edilmektedir. Görüşmecilerden Mert,
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“Sağlıkla ilgili kaygılarımdan dolayı ekolojik pazarı tercih ediyorum. Özellikle de
çocuğumuzun doğumundan sonra dikkat ettiğimiz ürün sayısı arttı. Hepimiz de biliyoruz ki
yenilip içilen ürünler çok sağlıksız, doğallıktan uzak. Bu nedenle de tüketicilerin dikkat
etmesi şart” diyor.
Bauman’a (2011:300) göre ölümcül etkisinin olabileceğini düşündüren her şey bireyde
endişe uyandırmaktadır. Beden de bireyin elinde kalan tek değerli şey olduğundan ona
zarar verebilecek her şey risk unsuru olarak görülecektir. Yenilip içilenler hatta solunan
hava bile zararlı etkileri düşünülerek riskli görülmektedir.
Risk algısının artması konusunda medya da belirleyici bir rol oynamaktadır. Her geçen gün
yaygınlaşan sağlık haberciliği, medyanın gücünü kullanarak daha fazla dikkat çekmektedir.
Kapitalizmin istediği daha fazla sağlık harcaması yapılması medya ile geniş kitlelere
duyurulmuştur. Sezgin (2011: 18), sağlıkla ilgili konular ele alınırken iki temel amaca
hizmet ettiğinden bahseder. Bunlar: gündelik yaşamın tıbbileştirilmesi ve sağlıkla ilgili
sorunların bireyselleştirilmesidir. Böylece önceden sıradan görülen her duruma tıbbi
çerçevede bakma gereksinimi duyulmaya başlanmış ve bireyin kendisinin tüm
sorumluluğu üstlenmesi istenmiştir. Gür’e (2000) göre ise sağlıkla ilgili konuların ele
alınma sebebi tüketim kültürü çerçevesinde “healthizm” (sağlıklı olma) kültürünün
oluşturulmaya çalışılmasıdır. Bu çabalarla tıbbi bilgi ve bu konuda bilgi verenler
yüceltilmiş, hasta beden ötekileştirilmiş, normal olmayan beden haline gelmiştir. Sontag’ın
(2015: 13) deyimiyle hasta bedenin fiziksel bedeniyle değil, bedenin hastalığının metaforik
olarak ele alınmasıyla sağlıklı olma hali farklı mecralara taşınmıştır.
4.4. Gıda Tüketimi Konusunda Güven Algısı
Risk algılanan ortamların güven duyulmayan ortamlar olması muhtemeldir düşüncesiyle,
örneklemin risk algısı yanında güven algısının da ne durumda olduğu tespit edilmeye
çalışılmıştır. “Organik ürün aldığınızda ürünün organik olup olmaması konusunda şüphe
eder misiniz?” sorusunu cevaplayan örneklemin %84,9’u (N=279) evet yanıtı vermiştir.
Organik gıdaların sağlıklı olduğuna inanmayan örneklemin oranı ise %58,3 (N=233)’tür.
Bu oranlar örneklemin yarısından fazlasının organik gıda tükettiğini söylese de aslında
organik ve sağlıklı olduğuna inanmadığını ve organik söyleminin de gerçekçi olmadığına
dair inancın varlığını kanıtlamaktadır. Mahalleler arasında anlamlı bir farklılık ortaya
çıkmadığından genel sonuçlar verilmiştir. Verilen yanıt oranları birbirine çok yakındır.
Organik ürün konusunda üreticiye güvenmeyenler %64,8 (N=258) oranındadır.
Görüşmecilerden Esra, “Eğer devlet üreticiyi kendi haline bırakmazsa, üreticiye güvenme
ihtimalim olabilir, bu konuda cezai müeyyideler uygulanmalıdır” demiştir. Örneklemde
üreticiye güvensizlik duyulmasının sebebi olarak üretim sırasında kişinin emeğinin
geçmemesi ve üretim aşamalarıyla ilgili bilgi sahibi olunmaması belirtilerek güvensizlik
duyulduğu belirtilmiştir. Giddens (2000: 19-30) küreselleşmenin getirdiği risklerin
belirsizliklerden dolayı ortaya çıktığını savunur. Küreselleşme ile bilim ve teknoloji
alanındaki ilerlemeler artarken, kontrol bireyin elinden çıkmakta ve kesinliklerden söz
edilememektedir. Bu belirsizlikler de güvensizliğe sebep olmaktadır. Modernitenin
getirdiği belirsizliklerin felaket yüklü olması ile bireysel tavırların ön plana çıkması
(Bauman, 2011: 36) normal kabul edilebilir ve örneklemin kendi emeğinin olduğu şeye
güvenmesinin de bireyselleşme ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Görüşmecilerden
Murat, pazar ve marketten alışveriş yaptığını, bunun yanında kendilerinin de ürün
yetiştirdiğini ifade etmiştir. Dışarıdan satın aldıkları hiçbir ürünü organik olarak
niteleyemeyeceğini belirterek şöyle demiştir:
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“Kendimiz yetiştirdiğimiz halde organik tohum bulmakta zorlanıyoruz. Bir üretici olarak
lisanslı tohumların GDO’lu olduğunu, aksi takdirde lisans alamadıklarını biliyorum.
Kendi yetiştirdiklerimize güvenmemizin nedeni ise; halkın elinde kalan geleneksel
tohumlardan bulup yetiştirmemiz ve ilaçları kabul edilebilir dozda vermemizdir. Ayrıca
üreticilerin fazla ürün almak için hileler yaptığını gördüğümüzden üreticilere
güvenmiyorum, en fazla görevin devlete düştüğünü düşünüyorum.”
Üretim işiyle ilgilenen birinin bile güven duymayıp risklerin var olduğundan söz etmesi
durumu daha iyi özetlemektedir. Murphy’e (2010: 233) göre; açlık bir çok insanı etkileyen
büyük bir tehlike haline geldiği zaman insanların gıdaya erişimi için öne sürülen
politikalara gerek kalmayacaktır. Bu durum sağlıklı gıdanın teşvik edilmesinde de
geçerlidir. Ülkemizde sağlıklı gıdalar muhafaza edilmediği sürece elimizdeki gıdalar
GDO’lu olmaya mahkumdur.
“Gıdaları, sağlıklı olduğuna dair sertifikalandıran şirketlerin güvenilir olduğuna
inanmıyorum” ifadesine örneklemin %67,4’ü (N=265) katılıyorum şeklinde yanıt
vermiştir. “Satın aldığınız gıda ürününün içeriğinde sağlığa zararlı herhangi bir şey yoktur
denildiğinde inanır mısınız?” sorusuna %84,6 (N=342) hayır yanıtını vermiştir.
“Gıdalar konusunda devletin yeterli önlemi aldığına inanıyorum” ifadesine örneklemin
%64,6’sı (N=255) katılmıyorum yanıtı vermiştir. “Gıda ürünleri konusunda yasaların
yeterli yaptırımının olmadığını düşünüyorum” ifadesine ise örneklemin %81’i (N=316)
katılıyorum yanıtını vermiştir. Görüşmecilerin hepsinde de devlete, üreticiye ve aracı
firmalara güven düzeyi çok düşüktür. Devletin gıda güvenliğini önemseyerek üretim
sürecinde katkısı olan tüm birimlere yaptırımlar uygulaması gerektiği belirtilmiştir. Bu
konuyla ilgili Burhan,
“Devletin yeterli önlem aldığına inanmıyorum ben yediğim elmanın kabuğunu soyarken
bıçağın üstünde toplanan kalıntının yanma özelliği olduğunu fark ettik arkadaşlarla.
Meğerse uzun zaman çürümeden kalabilmesi için mum gibi bir şey sürüyorlarmış. Bunları
görünce nasıl güvenelim üreticiye, devlete.” demiştir.
Reyhan ise “kaliteli ürünleri başka ülkeler yerken bizler kendi ürünlerimizden kalitesiz
olanları tüketiyoruz” demiştir. Bu konuya dair Ayhan da “bizim ihraç ettiğimiz çayımızı
bile kaçak çay olarak tekrar Türkiye’ye sokup daha pahalıya mal etmekteler” ifadesini
kullanmıştır. Ayhan’ın kullandığı ifade anketlerde de dile getirilen konulardandır. Bu
konuda bazı sağlık haberlerinde305 bilimsel raporların verilmesi etkili görünmektedir.
Sağlık haberlerinin yapılıp kamuoyuna duyurulması halkın bilinçli olması ve farkındalık
düzeylerinin yükseltilmesi açısından önemlidir. Yapılan açıklamalar bu haberlerin
okunduğunu ve verilen bilgilerden istifade edildiğini de göstermektedir.
4.5.Gıda Tüketimi Konusundaki Bilinçlilik Düzeyi ve Sağlıklı Gıdaya Atfedilen Değer
Örneklemin gıdalarla ilgili ne kadar bilgili olduğunu ortaya koyma amaçlı bazı sorular
sorulmuştur. Çünkü sağlıklı beslenebilmenin ve sağlıklı gıda almaya özen göstermenin ön
koşulu gıdalarla ilgili bilgili olmaktır.
Organik ve GDO’lu gıdalarla ilgili bilinçlilik düzeyini sorguladığımızda “organik ürün
hakkında bilgi sahibi misiniz?” sorusuna %11,9 (n=47) hayır, %88,1 (n=349) evet yanıtını
vermiştir. “GDO hakkında bilgi sahibi misiniz?” sorusuna ise; %23,1 (n=92) hayır, %76,9
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(n=306) evet yanıtını vermiştir. “Gıda ürünü satın alırken ambalajın üzerindeki içeriği
okumaya, katkı maddesi olup olmamasına çok dikkat ederim” önermesine %5 (n=20)
kararsızım, %15 (N=60) katılmıyorum, %79,9 (N=319) katılıyorum yanıtını vermiştir.
“Bazı gıda ürünlerinin içeriğindeki sağlığa zararlı kimyasallar hakkında bilgiliyimdir”
önermesine %71,7 (N=285) katılıyorum yanıtı verirken, %17,9 (N=71) katılmıyorum ve
%10,3 (N=41) kararsızım yanıtı vermiştir. Alınan yanıtlara göre örneklemin büyük
çoğunluğu gıdalarla ilgili bilgili olduğunu düşünmektedir. Ancak sağlıklı gıdadan
bahsedilirken, pazardan alınan ürünler üzerinden konuşulması organik gıdadan
bahsedilmediğini göstermektedir. Mesela organik gıda amblemine dikkat ettiğini söyleyen
kişi sayısı 12’dir yani örneklemin %3’üne tekabül etmektedir. Bu nedenle de örneklemin
çoğunluğunun bu konuyla ilgili bilinçli olmadığını, alırken satıcının aktardığı bilgiyi
olduğu gibi kabul ettiği görülmektedir.
Organik gıdaların üretimi aşamasında verimliliği arttırıcı kimyasallar verilmediğinden
verimlilikleri düşük olur ve bu da verilen emeğin karşılığını alabilmek amaçlı yüksek
fiyatlı satışlara sebep olur. Sosyo-ekonomik durumun el verdiği ölçüde organik gıdaya
daha fazla ödeyerek sağlıklı yaşamak hedeflenebilir. Bu konuyla ilgili örnekleme sorulan
“Çok sağlıklı olduğu söylenen bir gıda ürününe, normal fiyatından ne kadar fazlasını
verirsiniz?” sorusuna %11,7’si (N=45) en ucuz olan hangi ürün ise onu tercih ederim daha
fazlasını vermem, %68,2’si (N=262) biraz pahalı olsa alırım, %8,3’ü (N=32) çok pahalı
olsa da alırım, %11,7’si (N=45) ötekinin iki katı olsa da alırım yanıtını vermiştir.
Örneklemin yaklaşık %20’si sağlıklı gıdaya daha fazla değer verdiğini belirterek çok
pahalı olsa da alırım ya da iki katı olsa da alırım şeklinde yanıt vermiştir. Bu yanıtlar iki
şekilde yorumlanabilir. Birincisi örneklemin gıdalarla ilgili risk bilincinin yüksek
olmasından kaynaklı sağlıklı gıda tüketme isteğinin yüksek olmasıdır. Erişim olabildiği
sürece sağlıklı gıda tüketme taraftarı olduklarını belirtmektedirler. Ancak ikincisi ise
sosyo-ekonomik durumun etkili olmasından kaynaklanmasıdır. Örneklem, geliri
çerçevesinde düşünerek gıdaya ayırabileceği bütçeden bahsetmiştir. Maddi sıkıntıları olan
az gelirli ailelerin sağlıklı olduğu için gıdaya iki katı harcama yapması makul kabul
edilemez. Bir çeşit sağlıklı meyve almak yerine, aynı meblağla üç çeşit sebze-meyve
alınması yeğlenmesi normaldir. Bu nedenle de sosyo-ekonomik açıdan yorumlarken,
örneklemin sağlıklı gıdaya az değer vermesinden söz edilemez, maddi durum gözetilerek
harcama yapılamayacağı belirtilmiştir denebilir. Atfedilen değer ile yaş arasında anlamlı
bir farklılık çıkmamıştır (p=,097).
5. Sonuç ve Öneriler
Gıdalarla ilgili risk ve korku algısının tüketim temayüllerini nasıl etkilediğini, sosyoekonomik açıdan farklı mahallelerde bunun nasıl cereyan ettiğini ortaya koymayı
amaçlayan çalışmamızda, evren olarak seçilen Eskişehir ilinden toplam dört mahallede
örneklem belirlenmiştir.
Örneklem büyük çoğunluğu organik gıda tüketme isteği taşımaktadır. Gıdalarla ilgili risk
algısının toplumda baskın olduğu vurgulanarak kaygı ve korku ile alışveriş yapıldığı
savunulmaktadır. Sosyo-ekonomik açıdan düşük konumda olanların sağlıklı gıda
tüketememe sebebi olarak öne sürdükleri şey maddi sıkıntılar ve güvensizlik iken; sosyoekonomik açıdan yüksek konumda olanların öne sürdüğü şey ise genel bir güvensizlik
duyulmasıdır. Organik olduğu iddia edilen gıdaların bile organik olmayabileceği endişesi
ile yüksek ücret ödemekten kaçınma söz konusudur. Örneklemin, %82,2’si (N=329)
organik gıda tükettiğini düşünmektedir. Genel örneklemin %4,5’inin (N=18) ekolojik
pazardan alışveriş yaptığını düşündüğümüzde kendisini organik ürün tüketicisi olarak
tanımlayan örneklemin, pazardan ve marketlerden satın aldıkları gıda ürünlerini organik
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kabul ettikleri sonucu çıkmaktadır. Yani aslında sağlıklı ürün denildiğinde örneklemin
çoğunun zihninde canlanan şey doğal gıda olmaktadır, organik gıda değildir. Doğal olan ile
organik olanın karıştırılması dolayısıyla da gıda satın aldıkları kişilerin söylemleri referans
alınarak sağlıklı gıda tükettiklerini söyledikleri görülmüştür. Organik gıda tüketiyorum
derken, organik gıda sertifikasının ne olduğunu bilmemeleri de bunu kanıtlar niteliktedir.
Organik gıda tercih edenlerin eğitim seviyesine bakıldığında en yüksek oranda %36,2
(N=119) üniversite mezunu olduğu görülmektedir. %85,6 (N=338) oranında GDO’lu
olduğu bilinen ürünün satın alınmayacağı belirtilmiştir. Bu konuda cinsiyet açısından
farklılık olup olmadığına baktığımızda kadınların oranının %6 oranında daha yüksek
çıkması, gıda tüketimi konusunda kadınların erkeklerden daha duyarlı olduğunu ve daha
fazla dikkat etme gereksinimi duyduğunu ortaya koymaktadır. Organik gıda ve GDO’lu
gıda ile ilgili ilk bilgileri nereden aldıkları sorusuna örneklemin yarısından fazlası
televizyon yanıtı vermiştir. Bu cevap gerektiğinden fazla televizyon izleyen ve gerek
duyduğumuz bilgileri de televizyondan almaya çalışan bir toplum olduğumuzun
göstergesidir. Bu nedenle de sağlık programları örneklem geneli tarafından bilgilendirici
ve eğitici bulunmuştur. Başka yerlerden okuyarak, araştırarak öğrenilmeyen bilgiler, hazır
bir şekilde televizyondan alındığından bilgi eksikliği sebebiyle doğru ve yanlışlar ayırt
edilememekte ve çelişen bilgiler kafa karışıklığına neden olmaktadır. Bu durum risk
algısını da arttırmakta, güven duygusunu zedelemektedir.
Örneklem genelinin %65,8’i (N=263) market ve süpermarketlerden alışveriş yapmaktadır.
Sonraki sırada gelen yer ise semt pazarıdır. Ekolojik pazardan alışveriş yapma yüzdesi
düşüktür (%4,5). Bunun sebebi olarak sosyo-ekonomik durumun yeterince iyi olmaması,
ekolojik pazarla ev arası mesafenin çok uzak olması, özel araçlarının olmaması, ekolojik
pazar ile semt pazarı arasında fark olmadığına, gıdaların aynı kalitede olduklarına
inanılması, üreticiye, firmaya ve devlete gıdalar konusunda yeterince güvenilmemesi
gösterilebilir.
Sağlık riski algısı örneklem genelinde yüksektir. Tüketilen ürünlerin sağlıklı olmasına dair
düşüncelerin mahallelerde farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında anlamlılık
bulunamamıştır (p=,388). Batıkent-Vişnelik mahalleleri için gıdanın sağlıklı olma ölçütü
markalı ve pahalı ürünler olmaları iken, Şirintepe-Emek mahalleleri için eş, dost, akraba ve
bilindik yerlerden alışveriş yapmaktır. Örneklemin tamamına yakını (%95,5 (N=382))
sağlıksız olmayı gıda tüketiminin sonucu olarak görmüştür. Değişen kültürel, sosyal ve
ekonomik değerler gıdaların üretiminin aşamalarını da değiştirdiğine ve tükettiğimiz
ürünlerle sağlığımızın riske girdiğine inanç söz konusudur. Bu nedenle de devletin
yaptırım uygulaması istenmekte ve gıda tüketimi konusunda tüketiciye güven vermesi
beklenmektedir.
Bu sonuçlardan yola çıkarak, çeşitli öneriler sunulabilir. İlki, devletin sağlıklı bir toplumun
asıl inşa edicisi olduğunu unutmadan gıda politikalarına yön vermesi gerektiğini söylemek
olacaktır. Gıdaların üretim aşamasından, dağıtım ve tüketim aşamalarına kadar tüm
birimler kontrol ve denetim altında tutulmalı, sağlığa zararlı kimyasallarla mücadele
edilirken çeşitli müeyyideler uygulanmalıdır. Kapitalist düzen içerisinde tüm sorumluluğun
birey üzerine yıkılmış olması toplumdaki risk, korku ve güvensizlik algısını arttırmaktadır.
İkincisi, sağlığın metalaşmasına izin verilmeden, halk sağlığı en önemli amaç olarak
görülmeli ve gıda güvenliği üzerinde durulmalıdır. Üreticiye gıda güvenliği ile ilgili
bilgilendirme yaparak, kullanılacak tarım ilaçlarının dozlarının ne kadar olacağına, nelerin
kullanılıp kullanılmayacağına dair sınırlamalar getirilmelidir. Bunun yanında üretim
yapılırken organik üretimin verimsiz olması kaygısı ile kimyasalların kullanılmak
istenmesi engellenmeli bu konuyla ilgili gerekli politikaların devlet tarafından
uygulanacağı güvencesi verilmelidir. Yalnızca tüketicilerin değil üreticilerin de bu
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güvenceye ihtiyacı vardır. Şayet iki taraf da devlet güvencesini hissedip, politikalarla zarar
etmediğini görürse daha sağlıklı bir toplum için topyekûn mücadele edilecektir. Üretici
karını elde ederek üretim yaptığında fiyatlar düşecek ve talep artacak, yani arz-talep
dengesi kurulmuş olacaktır.
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Turistik Bölge Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Batman İlinde Yaşayan
Gençler Üzerine Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Reşat ARICA306

Özet
Bu çalışmanın amacı, genç bireylerin turistik bölge seçimlerini etkileyen bileşenlerin
belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda literatürdeki benzer çalışmalar incelenmiş, Hsu,
Tsai ve Wu (2009) tarafından belirlenen ölçüm modelinden yararlanılarak hazırlanan
anket veri toplama aracıyla Batman ili örnekleminden 424 anket toplanmıştır. Veriler
açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Analizler neticesinde
genç bireylerin turistik bölge seçimlerinde etkili olan beş faktörlü yapı tespit edilmiştir.
Bu faktörler (i) turistik bölgenin kaynakları ve imajı, (ii) turistik bölgenin olanakları ve
fiyat, (iii) arayış ve keşfetme isteği, (iv) sağlık ve spor, (v) eğlence olarak
isimlendirilmiştir. Bu faktörlerden turistik bölgenin kaynakları ve imajı, turistik
bölgedeki hizmetler ve fiyat faktörleri çekme faktörleri kapsamında ele alınırken, arayış
ve keşfetme isteği, sağlık ve spor, eğlence faktörleri itme faktörleri ekseninde
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Seyahat, Seyahat Tercihleri, Genç Bireyler, Pazarlama, Batman
Determining Factors Affecting Destination Preferences: A Research on Young
Induviduals Living in Batman
Abstract
The aim of this study is to determine the factors which affect young individuals’
preferences of tourism destination. After literature review, the research model which is
developed by Hsu, Tsai and Wu (2009) was selected as data collecting method. 424
questionnaires were conducted in Batman city samples. Collected data were analysed by
explanatory and confirmatory factor analysis methods. As a result of the analysis, five
factors have been determined. These factors are named as (i) resources tourism area and
image, (ii) the possibilities of the touristic region and price, (iii) desire to seeking and
exploration, (iv) health and sports (v) entertainment. Factors include tourist resources and
image, services in the tourist region and price factors within the context of attractive pull
factors, while desire to seeking and exploration, health and sports and entertainment
factors are evaluated in the axis of the push factors.
Key Words: Travel, Travel Choices, Young People, Marketing, Batman
1. Giriş
İnsanların sürekli yaşadıkları yerlerin dışındaki yerleri görme istekleri, yaşamlarında
değişiklik aramaları bir tür gereksinimden kaynaklanmaktadır. Gereksinim bireyin
duyduğu eksikliği ve fazlalığı ifade eder. Bu eksiklik ve fazlalığın sonucu ise gerilimdir.
Gerilim bireyin tutum ve davranışlarını yönlendirirken, bireylerin hareketli olmasına yol
açmaktadır. Bu noktada güncel olayları, çalıştığı rutin ortamı ve yaşadığı monoton hayatı
306

Adıyaman Üniversitesi, Turizm Fakültesi

590

biraz olsun değiştirmek isteyen ve gerilimden kurtulmak isteyen insanlar seyahat etme
gereksinimi duymaktadır (Mısırlı, 2010: 6). Bir diğer anlatımla, bir bireyin değişiklik,
yeni deneyim, macera ve estetik gereksinimi gezi ve turistik etkinlikler yoluyla
karşılanmaktadır (Rızaoğlu, 2012: 166). Turistlik etkinlik ve seyahat etme gereksinimi
duyan bireyler istemlerini karşılama noktasında, yüksek beklentilere sahiptir. Çünkü
bireylere göre seyahat etme özel anlam taşıyan bir olaydır. Bu nedenle, bireyler seyahat
ve turistik seçimlerinde alışagelmişin dışında ve olağandışı şeyleri barındıran arayışlar
içinde olmakta, arayış neticesinde yapacakları tercihlerde oldukça eleştirel ve seçici
davranmaktadır. Bu durum turistik beğeni, talep ve tercihlerde tektiplikten söz etmeyi
imkânsız hale getirmektedir (Urry, 2009). Urry’ninde dikkat çektiği gibi (2009) turistik
beğeni, talep ve tercihler toplum, toplumsal grup, toplumsal cinsiyet ve kuşağa bağlı
olarak farklılaşmaktadır. Dolayısıyla farklı turistik özellikler söz konusu oldukça, turistik
beklentilerinde bir hayli değişkenlik göstereceği, bireylerin turistik aktivitelere katılım
amaçlarının ve turistik bölge tercihlerinin farklılaşacağı aşikârdır. İlgili alanyazında
bireylerin turistik tercihlerinin ve turistik bölge seçimlerinin değerlendirildiği birçok
araştırma bulunmaktadır. Araştırmaların bir kısmında bireylerin turistik bölge seçimlerini
etkileyen faktörlerin turistik bölgenin karakteristik özelliklerinden, bir kısmında ise
turistlerin yani talep öğesinin karakteristik özelliklerinden kaynaklandığı olduğu
belirlenmiştir. Bu araştırmalarda turistlerin turistik bölge seçimini etkileyen unsurlar
(Cha et al., 1995; Chen ve Gursoy, 2001; Mohamed ve Jamil, 2012; Mutinda ve Mayaka,
2012; Karl et al., 2015; Polat 2017) turistleri turistik bölge seçimine yönelten itme ve
çekme faktörleri sınıflandırılmakta (Mohamed ve Jamil, 2012; Çetinsöz ve Artuğer,
2014; Ustasüleyman ve Çelik, 2015), turistlerin destinasyon karar verme sürecini
etkileyen bileşenler (Letho et al., 2004; Karl et al., 2015) ve demografik özelliklerin
turistik tercihlere etkisi (Cha et al., 1995; Carr, 2006; Ustasüleyman ve Çelik, 2015; Polat
2017; Serçek ve Serçek, 2017) incelenmiştir. Görüldüğü üzere, araştırmalarda turistik
bölge seçimini etkileyen bileşenleri tek bir faktörle sınırlamanın yanlış olduğu, turistik
seçimlerin birçok faktörden etkilendiği tespit edilmiştir. Bu noktada, turistik bölge
seçiminde etkili unsurların çekme ve itme faktörleri başlıkları altında sıkça
değerlendirildiği görülmektedir. Bununla birlikte demografik özelliklerin turistik bölge
seçiminde etkili olduğu, turistik bölgeye yönelik istem ve tercihin demografik özellikler
açısından değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. Bilhassa yaş faktörü tüketicilerin turistik
tercih davranışlarında önemli belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bu görüşü
destekleyici nitelikte, Carr (2006: 129) yaşlılar, olgunlar ve genç bireylerin turistik bölge
seçimlerini etkileyen bileşenlerin farklılaştığını belirlemiştir. Yaş grupları içerisinde
tercih farklılaşmalarında özellikle genç bireylerin turistik hareketlerinin sosyo-ekonomik
anlamda önemli konuma taşınması, genç bireylerin turistik bölge seçiminde hangi
faktörlerin etkisi altında kaldıklarının belirlenmesini önemli hale getirmektedir. Bu
eksende hazırlanan araştırmanın çıkış noktasını karakterize eden husus; Genç bireylerin
turistik bölge seçimlerini etkileyen bileşenlerin tespitidir. Günümüz gençlerinin
geleceğin turist potansiyelini oluşturacağı, gelecekteki turistik eğilim ve taleplerin
yönlendiricisi olacağı dikkate alındığında araştırma, genç bireylerin turistik tercihlerinin
saptanması bir yandan turistik ürün üretim ve pazarlamacıları öte yandan araştırmacılar
için yol gösterici olacağı aşikârdır.
2. Alanyazın
İnsan günümüzdeki yaşam düzeyini kendisinde bulunan devinimsel, bilişsel ve duygusal
etkinlikler biçiminde eyleme dönüştürdüğü davranışlara borçludur. Turizm olgusu da
çeşitli insan davranışlarından belirli bir davranışın neticesidir. Turizm davranışı
toplumsal yaşamın belirli bir düzeye ulaşması sonucunda kendini gösteren, toplumsal
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değişimlerin belirli bir yoğunluğa ulaşmasıyla ifade edilmektedir. Bireyin turizme özgü
davranışlarını simgeleyen davranışları birbirine bağlı, iç içe geçmiş ve çok çeşitli
olduğundan bunların tümünü karşılayan tek bir turizm davranışından söz etmek olanaklı
değildir. Bu nedenledir ki turistik davranış demografik ve bireysel özellikler, beklentiler,
biriktirilmiş deneyimler, kitle iletişim araçları, kişilerle iletişimler gibi çok sayıda
değişken ekseninde şekillenmekte, turistlerin tatillerini geçirecekleri turistik bölgeleri
seçimlerinde etkilendikleri değişkenler turistlerin anlaşılması noktasında önem arz
etmektedir (Rızaoğlu, 2012). Bilhassa günümüzde yaşanan küresel ölçekli gelişmeler,
turistik işletmelerin tüketicileri anlayarak istek ve ihtiyaçlarıyla daha uyumlu,
kişiselleştirilmiş üretim gerçekleştirmesini elzem kılmaktadır (Arıca, 2017). Bu noktada
işletmelerde pazarlama birimleri turistik tercihi etkileyen değişkenleri sınıflayıp, her bir
sınıfın özellikleri, beklentileri, istekleri ve ihtiyaçlarıyla satın alma davranışları
arasındaki ilişkileri inceleyerek sınıflara uygun aktiviteler sunmaya eğilim
göstermektedir (Letho et al., 2004; Hsu et al., 2009; Karl et al., 2015). Bu durum
tüketicilerin satın alma kararı alırken nelerden etkilendiği, bir turistik bölgeyi niçin tercih
ettiği sorusunu araştırmacı ve araştırmaların odağına taşımaktadır. İlgili alanyazında
bireylerin turistik bölge seçimlerini etkileyen faktörlerin değerlendirildiği birçok
araştırmada, seçimlerin farklı bileşenlerden etkilenen oldukça karmaşık bir süreç
olduğuna yönelik tespitlerin yapıldığı görülmektedir (Çetinsöz ve Artuğer, 2014; Karl et
al., 2015). Yaş, gelir, cinsiyet, eğitim, uyruk gibi sosyo-demografik özelliklerle birlikte
algılanan risk ve motivasyon öğeleri gibi etkenlerin turistlerin turistik bölge seçimlerini
etkilediği birçok araştırmada doğrulanmaktadır (Hsu et al., 2009; Mohamed ve Jamil,
2012). Crompton (1979) turistik bölge seçimlerini yöneten temel bileşenleri itme ve
çekme faktörleri ekseninde değerlendirmektedir. İtme faktörleri bireyde seyahat isteği
uyandıran faktörler iken, çekme faktörleri ise gerçekte turistlerin turistik bölge
seçimlerini açıklayan faktörleridir. Chen ve Gursoy (2001) Kore dışına seyahat eden
turistler üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada turistlerin turistik bölge seçimlerini
etkileyen faktörleri itme ve çekme faktörleri ekseninde değerlendirirken, bireylerin farklı
kültürleri deneyimleme, güvenlik ve ulaşım kolaylığı gibi etkenleri dikkate alarak turistik
bölge seçimlerini gerçekleştirdiklerini saptamıştır. Bir diğer araştırmada Mohamed ve
Jamil (2012) turistlerin turistik bölge seçimlerini motive eden faktörler incelenmiştir.
Buna göre, akraba ve arkadaş ziyaretleri, dinlenme ve rahatlama isteğinin bireylerin
turistik bölge seçimlerinde belirleyici olduğu saptanmıştır. Çetinsöz ve Artuğer (2014)
tarafından yabancı turistlerin Antalya’yı tercihinde etkili olan çekme faktörlerin
belirlenmesi odağında gerçekleştirilen araştırmada, kültürel değerler, doğal güzellikler,
sosyal aktiviteler, hijyen ve güvenlik koşulları yabancı turistlerin Antalya’yı tercihinde
etkili unsurlar olarak belirlenmiştir. Ustasüleyman ve Çelik (2015) tarafından hazırlanan,
yurt içi ve yurt dışı kültür turlarında bireylerin turistik bölge seçim kararlarını etkileyen
itme ve çekme faktörleri faktörlerinin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre seçimleri
etkileyen en önemli faktörler sırasıyla; psikolojik faktörler, araştırma faktörü, somut
öğeler, somut olmayan öğeler, fiziksel faktörler ve sosyal faktörlerdir. Bir diğer
araştırmada, kültür, doğa ve gastronomi turizmi gibi daha kişiselleştirilmiş turistik
hizmetlere katılan bireylerin turistik bölge seçiminde etkili olan itme faktörlerinin
değerlendirildiği araştırmada farklı kültür ve yaşam tarzı arama gibi yenilik arayışlarının
turistik bölge seçimini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Arslan vd. 2018). Hsu et al.,
(2009) Tayvan’ı ziyaret eden turistlerin turistik bölge seçimlerini etkileyen faktörler ve
turistik bölgeye ait teklifler değerlendirilmektedir. Araştırmanın sonuçları akraba ve
arkadaş ziyaretleriyle birlikte kişisel güvenliğin turistik bölge seçiminde en etkili iki
faktör olduğu, fiyatın en önemsiz faktör olduğu belirlenmiştir. Farklı görüş ve tespitlere
karşın, Hsu et al., (2009) Tayvan’ı ziyaret eden turistlerin turistik bölge seçimlerini
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etkileyen faktörleri incelediği araştırmada, turistik bölge seçimini etkileyen unsurlara
genel bir çerçeve çizmektedir (Bkz: Şekil 1).

Psikolojik Faktörler

Uzaklaşmak
Kendini Gerçekleştirme

Fiziksel Faktörler

Dinlenme
Tıbbi tedavi
Sağlık ve Fİtness

İç Güçler
Sosyal Faktörler

Destinasyon Tercihi

Akraba/arkadaş ziyareti
Yeni insanlarla tanışma

Arayış/Keşfetme

Yenilik Arayışı
Kültür Araştırması
Macera Arayışı
Gece yaşamı ve Eğlence

Somut Faktörler

Ulaşım İmkanı, Yerel halkın tutumu,
Yemek kalitesi ve çeşitliliği,
Konaklama imkanları, Kişisel
Güvenlik, Fiyat, Kültürel ve Tarihi
kaynaklar, Alışveriş Olanaklarıı,
Çevre kalitesi

Soyut Faktörler

Destinasyonun imajı
Elde edilen fayda
Beklentiler

Dış Güçler

Şekil 1: Turistik Bölge Seçimini Etkileyen İç ve Dış Faktörler
Kaynak: Hsu et al., 2009
Hsu et al., (2009) turistlerin turistik bölge seçimlerinin iç ve dış güçler tarafından
yönetildiğini savunmaktadır. Bu güçler uyarıcılar olarakta adlandırılmaktadır. Uyarıcının
türü ve şiddeti ise bireyin davranışlarına yön vermektedir. Bu kapsamda bireylerin
turistik bölge tercihine yön veren iç güçler; psikolojik faktörler, fiziksel faktörler, sosyal
faktörler ve arayış/keşfetme’den oluşmaktadır. Dış güçler ise; somut ve soyut faktörler
altında değerlendirilmektedir. Buna karşın güncel araştırmaların önemli bir kısmında iç
ve dış güçlerle birlikte, turistlerin bireysel özelliklerinin turistik bölge ve seyahat
tercihlerine etkisi incelenmiştir (Mutinda ve Mayaka, 2012). Bu araştırmalarda turistlerin
demografik özelliklerine göre seyahat bölgesi seçimlerini etkileyen itme ve çekme
faktörlerin farklılaştığı belirlenmiştir. Bilhassa yaş faktörünün turistik bölge seçimlerinde
önemli ölçüde etkili olduğu belirlenmiştir. Urry’nin (2009) vurguladığı üzere her yaş
kümesinin kendine has istekleri ve ihtiyaçları bulunmakta, insanların turistik tercihleri
bunlara bağlı olarak gerçekleşmektedir. Nitekim alanyazında bu görüşü destekler
nitelikte, yaş kümelerinin turistik tercihlerinin farklılaştığına ilişkin, tespitler mevcuttur
(Carr, 2006; Urry, 2009; Serçek ve Serçek, 2017). Genellikle yaş arttıkça turistik istek
azalmakta, yolculuk ve seyahatlere dayanma gücü zayıflamaktadır. Bu noktada yaşlı
bireyler daha çok sağlık turizmine eğilimli olmakta ve kültürel mirası tanıma odaklı
turistik tercihler yapmakta ve güvenlik faktörünü önemsemektedir (Carr, 2006: 138).
Orta yaş sınıfına dâhil bireylerin daha çok dinlenme amaçlı tatiller tercih ettikleri, aile
yapısı ve özelliklerinin tatil tercihlerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte,
manzara, doğal çevre, tarihi ve kültürel çekicilik unsurları orta yaş sınıfın turistik bölge
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seçimlerinde etkilidir. Gençler ise turizm isteklerinin yüksek, aile bağlılıklarının zayıf
olması ve dinamik bir yaşam içinde olmalarından ötürü yorucu gezilere daha fazla
katılmakta, eğlence, spor olanaklarını barındıran yerli tercih etmekte, daha uzak yerlere
gitmekte ve yaşam biçimleriyle farklılaşan yörelere ilgi göstermektedir (Rızaoğlu, 2012;
Serçek ve Serçek, 2017). Aynı zamanda genç bireylerin turistik istemlerinde yenilik ve
doyum bilmezliğin diyalektiği vardır (Urry, 2009: 33). Bu durum yaş grupları arasında
turistik istek ve tercihlerin farklılaşmasına özellikle genç bireylerin turistik bölge
seçimlerinde daha titiz ve seçici davranmalarına yol açmaktadır. Sirakaya ve McLelland
(1997) yüksekokul öğrencilerinin tatil yeri seçimini etkileyen faktörleri incelediği
araştırmada, genç bireylerin turistik bölge seçiminde etkili olan en önemli çekme
faktörlerini misafirperverlik, seyahat maliyeti ve kolaylığı, güvenlik olarak belirlemiştir.
Carr (2006) tarafından Avusturya’da gerçekleştirilen araştırmada farklı yaş gruplarının
turistik tercihlere etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar, yaşlı bireylerin kültürel mirası tanıma,
genç bireylerin rahatlama ve uzaklaşma istemlerinin turistik bölge seçimlerinde etkili
olduğunu göstermektedir. Bir diğer araştırmada Balıkesir kent merkezinde yaşayan genç
bireylerin turistik tercihleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, genç
bireylerin tatil yeri seçiminde en önemli faktörlerin beklentilerinin karşılaşabileceğini
düşündükleri bölgeyi seçme, fiyat ve ulaşım kolaylığı olduğu belirlenmiştir. Bununla
birlikte, genç bireylerin deniz kenarlarını tatil yeri olarak seçtikleri ve tatil yeri
seçimlerinde bilgi kaynağı olarak internette başvurdukları tespit edilmiştir (Polat, 2017).
Serçek ve Serçek (2017) X,Y ve Z kuşaklarının tatil yeri karar verme sürecine turistik
bölge imajını oluşturan faktörlerin etkisini incelemiştir. Sonuçlar sosyo-demografik
karakteristikler içerisinde bireylerin dâhil edildiği kuşak grubunun algıladıkları imajı
etkilediği, algılanan imajın ise turistik bölge seçimini etkilediği belirlenmiştir.
Araştırmalardan bireylerin turistik bölge seçimlerinin farklı faktörlerin etkisinde olduğu
görülmektedir.
Araştırmalardan hareketle yaş gruplarının turistik tercihler üzerinde önemli ölçüde etkiye
sahip olduğu söylenebilir. Gençlerin rahatlama, uzaklaşma, seyahat maliyeti, ulaşım
kolaylığı, güvenlik ve imaj unsurlarına seçim sürecinde dikkate aldığı, internetten bilgi
derlemede yararlandığı ve daha ziyade enerji gerektiren turistik aktivitelere katılımda
gönüllü olduğu görülmektedir.
3. Araştırmanın Yöntemi
3.1. Araştırmanın veri toplama aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket
formunun oluşturulması sürecinde; yazın taraması ve ifade havuzunun oluşturulması,
kapsam geçerliği testi, pilot uygulama, ölçüm aracının geçerlik ve güvenirlik testleri
gerçekleştirilmiştir. Yazın taraması neticesinde saptanan ve araştırmada kullanılmak
üzere belirlenen ölçüm modelinin orijinal dili İngilizcedir. Bu nedenle ölçek ifade
havuzuna dâhil edilen ifadeler İngilizce’den Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Çeviri
geçerliğini sağlamak adına 26 ifade dil uzmanlarına gönderilmiştir. Tercüme sırasında
anlam değişikliği ve anlam kaybı görülen üç (3) ifade gerekli düzeltmeler yapılarak ölçek
ifade havuzuna dâhil edilmiştir. İki bölümden meydana gelen anket formunun birinci
bölümünde, genç bireylerin turistik bölge seçimlerini etkileyen bileşenlerin tespitini
sağlayan önermelere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise katılımcıların demografik
özelliklerini sorgulayan ifadeler bulunmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde yer
alan 26 ifadeden oluşan ölçek ifade havuzu, uzmanların görüşüne sunularak kapsam
geçerlikleri sınanmıştır.
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Kapsam geçerliği, ölçeğin araştırılan kavramı temsil etme düzeyinin sorgulanmasıdır
(Saruhan ve Özdemirci, 2011: 138). Araştırmada ölçeğin, kapsam geçerliği
hesaplamalarında Lawshe tekniği kullanılmıştır. Ölçek ifade havuzu altı turizm ve iki
pazarlama uzmanından oluşan grubun görüşlerine sunulmuştur. Uzman gruptan ölçüm
aracı için bir ifade önem arz ediyorsa Gerekli, konu kapsamında ancak düzeltilmesi veya
değiştirilmesi gerekiyorsa Gerekli ancak yetersiz, ölçüm aracında bulunması önem arz
etmiyorsa Gereksiz seçeneğini işaretlemeleri talep edilmiştir. Alınan geri bildirimler
neticesinde uzmanların gerekli ancak yetersiz olduğu noktasında görüş belirttiği iki (2)
ifade öneriler doğrultusunda düzenlenmiştir. Kapsam geçerliği neticesinde elde edilen
ölçüm aracı kullanılarak, 15.04.2018-25.04.2018 tarihleri arasında Batman ilinde 120
genç bireyin katılımıyla pilot uygulama çalışması yapılmıştır. Pilot uygulama neticesinde
elde edilen verilere göre ölçüm aracında yer alan ifadelerin Cronbach Alpha katsayısı
0,915 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen Cronbach Alpha değeri, ölçeğin yüksek
güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu aşamayı takiben ölçüm aracının yüzey ve
yapı geçerliği değerlendirilmiştir. Yüzey geçerliğinin sağlanması amacıyla katılımcılara
ifadelerin anlaşılma durumları sorulmuş, varsa anlaşılamayan ifadeleri belirtmeleri
istenmiştir. Bu çerçevede anlaşılırlık sorunu taşıyan ifade olmadığı belirlenmiştir. Yapı
geçerliği testi ise açıklayıcı faktör analiziyle (AFA) değerlendirilmiştir. AFA sonuçlarına
göre ifadelerin uygun değerleri taşıdığı saptanmış, 26 ifadeden oluşan nihai veri derleme
aracı düzenlenmiştir. Nihai veri derleme aracındaki önermelerin ölçüm ve
sayısallaştırılmasında beşli dereceli Likert ölçme formatından yararlanılmıştır.
3.2. Verilerin toplanması
Araştırmanın evrenini, Batman’da yaşayan genç bireyler oluşturmaktadır. Batman ili
gerek genç nüfus oranı gerekse ekonomik gelişmişliği yönünden Güneydoğu Anadolu
Bölgesinin en önemli şehirlerindendir. Evrenden örneklem seçiminde kolayda örnekleme
yöntemine başvurulmuştur. Kolayda örnekleme yönteminde esas olan durum ankete
cevap veren herkesin örnekleme dâhil edilmesidir (Karagöz, 2016: 294). Bu çerçevede
Batman ilinde yaşayan 15-29 yaş arasındaki bireyler örnekleme dâhil edilmiştir. Genç
nüfus konusunda alanyazında farklı görüşler hâkimdir. Ancak WTO’ya göre 15-29 yaş
aralığındaki bireyler genç turistler olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda araştırma
verileri 05.05.2018-10.06.2018 tarihleri arasında derlenmiştir. Örneklem büyüklüğünün
hesaplanmasında araştırmalarda % 95 güvenirlik düzeyi ve evrenin heterojen olduğu
varsayımı ve 384 katılımcıya ulaşan örneklem hacimlerinin araştırma için yeterli olduğu
görüşünden hareketle (Karagöz, 2016: 288), toplamda 424 araştırma verisi elde
edilmiştir.
3.3. Verilerin analize hazırlanması ve verilerin analizi
Araştırma verilerinden geçerli ve güvenilir sonuçların çıkartılabilmesi için nitelikli
verilerle çalışılmalıdır. Araştırmada nitelikli verilerle çalışmak amacıyla analiz öncesinde
veri kontrolü, verilerin dönüştürülmesi, frekanslar ve betimsel istatistiklerin
değerlendirilmesi, eksik veri kontrolü, uç değerlerin etkilerinin değerlendirilmesi ve
normallik sayıltılarına uygunluğun değerlendirilmesi elzemdir (Çokluk vd. 2016: 10). Bu
bilgilerden hareketle araştırma verilerinin analize hazırlanması sürecinde öncelikle2
anketler incelenmiş, katılımcıların eksik ve çelişkili yanıt verdiği soru formları geçersiz
sayılmıştır. Ardından, veri setinin tabi tutulduğu betimsel analizle olası sınırlar içerisinde
yer almayan, ortalama ve standart sapma değerleri tespit edilmiştir. Ayrıca bu süreçte
kayıp veriler değerlendirilmiş, kayıp veri içerdiği saptanan sekiz (8) anket analiz dışında
tutulmuştur. Bunun akabinde, veri setinden elde edilecek istatistiksel testlerin sonuçlarını
bozabilecek uç değerler tespit edilmiştir. Son olarak normal dağılım olasılıkları
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değerlendirilmiş, verilerin normal dağılıma uygunlukları tek değişkenli normallik
basıklık ve çarpıklık katsayılarıyla (-2 ve +2) sınanmıştır. Değerlendirilen tüm verilerin
çarpıklık ve basıklık değerlerinin uygun aralıkta olduğu görülmüştür. Araştırmada elde
edilen verilerin analiz aşamasında ise yüzde ve frekans analizi gibi betimsel
istatistiklerden yararlanılmıştır. Bununla birlikte, faktör yapısının belirlenmesinde
Açıklayıcı faktör analizi (AFA), AFA ile elde edilen faktörlerin doğrulanmasında
Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır.
4. Analiz ve Bulgular
Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde güvenirlik analizi, tanımlayıcı
analizlerle birlikte açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinden faydalanılmıştır.
4.1. Demografik özelliklere ilişkin bulgular
Araştırmaya katılan genç bireylerin demografik özelliklerine ilişkin bulgular
incelendiğinde, kadın ve erkek katılımcıların oranı birbirine yakın ve eğitim seviyeleri
yüksektir. Nitekim araştırmaya katılan turistlerin %71’i herhangi bir ön lisans, lisans ve
lisansüstü eğitim programından mezun durumundadır. Katılımcıların çalışma durumları
değerlendirildiğinde % 55’inden fazlasının öğrencilik hayatına devam ettiği, %35’ine
yakınının gelir elde edebilecekleri bir işle işle meşguliyeti olduğu gözlemlenmiştir. Hane
gelir durumları oldukça değişken olmakla beraber katılımcıların yarısından fazlasının
hane gelirinin 3001 TL ve üzeri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların ilkbahar ve
yaz aylarında seyahat gerçekleştirme eğiliminde oldukları, yalnız seyahat etmeyi
benimsemedikleri görülmektedir (Bkz: Tablo 1).
Tablo 1: Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek

219
205

51,6
48,4

123
141
142
18

29,0
33,3
33,5
4,2

240
94
45
23
12
10

56,4
22,0
10,8
5,5
2,8
2,5

21
403

5,0
95,0

25
184
112
103

5,9
43,4
26,4
24,3

Eğitim Durumu
Lise ve altı
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Meslek
Öğrenci
Özel Sektör
Memur
Çalışmayan
Serbest Meslek
Ev Hanımı
Medeni Durum
Evli
Bekâr
Hane Geliri
0-1500 TL
1501-3000 TL
3001-4500 TL
4501 TL ve üstü
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Hangi Mevsimde Seyahat Etmek İstersiniz
Sonbahar
Kış
İlkbahar
Yaz
Herhangi Bir Zaman
Kiminle Seyahat Etmeyi Tercih Edersiniz
Arkadaşlar
Aile
Yalnız
Turist Grupları
Fark etmez
Toplam

23
19
140
143
99

5,5
4,5
33,0
33,6
23,4

221
119
48
10
26
424

52,2
28,1
11,3
2,4
6,0
100

4.2. Açıklayıcı faktör analizine ilişkin bulgular
Açıklayıcı faktör analizi; çok sayıdaki değişkeni, belirli sayıda gruplara ayırarak, her bir
grubun içindeki değişkenler arasındaki ilişkiyi maksimum, gruplar arasındaki ilişkiyi
minimum hale getirerek, grupları yeni değişkenlere dönüştüren analiz yöntemidir
(Karagöz, 2016: 1001). Araştırma kapsamında yararlanılan ölçüm modelinin faktör
yapısını belirlenmek amacıyla veri seti AFA ile analiz edilmiştir. Veri setinin faktör
analizine uygunluğunu araştırılmasında korelasyon matrisinin hesaplanması, KaiserMayer-Olkin (KMO) testi ve Barttlet testinden faydalanılmıştır. Öncelikle korelasyon
matrisi incelenmiş, matriste 0,30’un altında olan ilişki katsayılarının dikkate değer
şekilde fazla olmadığı görülmüştür. Ardından, örneklem büyüklüğü açısından veri
yapısının analize uygunluğunu test etmek amacıyla KMO değerleri hesaplanmış, KMO
değeri 0,919 olarak belirlenmiştir. Faktör analizinin anlamlı sonuçlar verebilmesi için
KMO örneklem değerinin 0,60’ın üzerinde olması gereklidir (Worthington ve Whittaker,
2006: 816). Bu tespitlerden hareketle, örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli
hacme sahip olduğu kanıtlanmıştır. Faktör analizine uygunlukta bir diğer varsayım
Bartlett Küresellik Testi (Bartlett’ test of sphericity) sonuçlarıdır. Bartlett testi
sonuçlarının p˂,000 olması, verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiğini ve
veriler arasındaki anlamlı ilişkiyi açıklamaktadır. Araştırmada Bartlett testi sonucu
p<,000 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç elde edilen ki-kare değerinin manidar olduğunu
göstermektedir. Veri derleme aracının faktör yapısını görmek ve faktörleştirme
sonuçlarını yorumlamak amacıyla veriler varimax rotasyon yöntemiyle döndürülmüştür.
Faktör analizi için gerekli önkoşullar değerlendirildikten ve döndürme yöntemi
saptandıktan sonra analiz sürecindeki uyumluluk koşulları ve ifade çıkartma,
faktörleştirme ve faktör sayısını belirlenmesi kapsamında değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu çerçevede veri setinin içsel tutarlılık derecesi belirlemek amacıyla, Cronbach Alpha
(α) katsayısı, açıklanan ortak faktör varyansı, binişik değer taşıyan faktörler, faktörlerin
açıkladığı varyans ve faktör özdeğerleri incelenmektedir (Kalaycı, 2016; Evci ve Aylar,
2017).
Veri setinin içsel tutarlılık derecesi Cronbach Alpha (α) katsayısı dikkate alınarak
değerlendirilmiştir. Veri setinin güvenirliliği için Cronbach’s Alpha katsayısı 0,60’tan
yüksek olmalıdır (Özdamar, 2016: 76). Gerçekleştirilen analizler neticesinde veri setinde
yer alan tüm ifadelerin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,914 olarak hesaplanmıştır. Bununla
birlikte araştırmanın analiz sürecinde her bir ifadenin ortak bir faktördeki varyansı
birlikte açıklama oranları olan ortak varyans değerleri incelenmiştir. Kuramsal olarak
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faktör yük değeri 0,50’nin üzerinde olan ifadeler analize alınabilmekte, bu değerin
altında olan ifadeler analizden çıkarılabilmektedir (Bayram, 2012). Gerçekleştirilen
analizler neticesinde ortak faktör varyansı 0,50’nin altında değere rastlanmamıştır.
Ayrıca, birden fazla faktörde yük değeri 0,10’dan daha az bir farkla yer alan herhangi bir
ifade, binişik yüke sahip ifade olarak değerlendirilmekte ve analizden çıkarılmaktadır
(Saruhan ve Özdemirci, 2011). Yapılan analiz neticesinde, birden fazla faktöre kabul
düzeyinin üzerinde yük veren ‘yeni insanlarla tanışmak’ ifadesi analiz dışı bırakılarak,
analiz tekrarlanmıştır. Tekrarlanan analizde tüm uyum kriterleri sağlanırken ‘kültür
araştırması’ ifadesinin birden fazla faktörde 0,10’dan daha yakın faktör yüküne sahip
olduğu saptanmış ve analiz bir daha yinelenmiştir. Yinelenen analiz neticesinde bir faktör
altında tek ifade olarak yer alan ‘arkadaş/akraba ziyareti’ ifadesi analiz dışı bırakılmış,
yinelenen analiz neticesinde faktörleştirme işlemi tamamlanmıştır. Özdeğerler dikkate
alındığında genç bireylerin turistik bölge seçimlerini etkileyen 23 ifadeden oluşan beş
faktörlü bir yapı oluşmuştur. Faktörler orijinal varyansın 63,562’sini açıklamaktadır
(Bkz: Tablo 2).
Tablo 2: Genç bireylerin turistik bölge seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin
açıklayıcı faktör analizi değerleri
Faktörler ve İfadeler
Turistik Bölgenin
Kaynakları ve İmajı
Turistik bölgenin tarihsel
kaynakları
Turistik bölgedeki alışveriş
imkânları
Turistik bölgenin imajı
Turistik bölgenin kültürel
kaynakları
Turistik bölgedeki doğal çevre
kalitesi
Turistik bölgedeki çevresel
güvenlik
Yapılacak ziyaretten elde
edebileceğimi
düşündüğüm
faydalar
Turistik Bölgedeki
Hizmetler ve Fiyatlar
Turistik bölgedeki yemek
çeşitliliği
Turistik bölgedeki yemek
kalitesi
Turistik bölgedeki kişisel
güvenlik
Turistik bölgedeki konaklama
imkânları
Turistik bölgedeki fiyatların
düşük olması
Yerel halkın dostça tutumu
Turistik
bölgeye
ulaşım
imkânları
Arayış ve Keşfetme İsteği
Değişiklik aramak
Tablo 2’nin devamı
Dinlenmek

Faktör
Yükleri

Özdeğer
8,821

Açıklanan
Varyans
18,875

Cronbach’s
Alpha Katsayısı
,902

,770
,743
,726
,700
,699
,655
,595

2,114

18,485

,886

1,399

12,095

,773

,810
,797
,753
,736
,681
,600
,408

,782
,745
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Bulunduğum
yerden
uzaklaşmak
Yeteneklerimi ortaya çıkarmak
Yenilik arayışı
Eğlence
Gece yaşamı
Eğlence
Sağlık ve Spor
Fitness
Tıbbi tedavi
Açıklanan Toplam Varyans
(Total Variance Explained)
Toplam Cronbach’s Alpha
Güvenirlik Katsayısı (%)
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

,676
,561
,556
1,211

7,578

,649

1,073

6,529

,622

,832
,743
,787
,781
63,562
,914
,919

Bartlett’ Test of Sphericity

,000

AFA ile elde edilen yapının geçerliliğinin ve güvenirliliğinin sınanması, kurgulanan
yapının doğrulanması amacıyla veri setine DFA uygulanmıştır.
4.3. Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin bulgular
Doğrulayıcı faktör analizi; açıklayıcı faktör analiziyle belirlenen faktörlerle değişkenler
arasında yeterli düzeyde ilişkinin var olup olmadığını, faktörlerin birbirinden bağımsız
olup olmadığını, belirlenen faktörlerin orijinal faktör yapısını açıklamakta yeterliliği ve
değişken faktörler arasında doğru ilişkinin varlığını test eder (Karagöz, 2016: 1002).
DFA’da en önemli noktalardan biri, uyum indeksleridir. Uyum indeksleri ileri sürülen
modellerin parametreleri ve örnek verilerden elde edilen istatistiklerin sınanmasında
kullanılmaktadır (Çokluk, vd. 2016: 271). Modellerin uyumunun değerlendirilmesinde
kullanılabilecek birçok uyum indeksi bulunmaktadır. Araştırmada yararlanılan uyum
indeksleri ve bu indekslerin değer aralıkları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Model Uyum İndeksleri
Eşik Değerler
Model Uyum Kriteri
χ²/sd
p
TLI/NNFI
CFI
RMSEA
GFI
AGFI
SRMR

Mükemmel Uyum
χ²/sd≤ 3
p≤0,001
0,95≤ TLI/NNFI
0,95≤ CFI
RMSEA≤ 0,05
0,95≤ GFI
0,95≤ AGFI
0 ˂SRMR≤ 0,05

İyi Uyum
χ²/sd≤ 5
p≤0,005
0,90≤ TLI/NNFI
0,90≤ CFI
RMSEA≤ 0,08
0,90≤ GFI
0,90≤ AGFI
0 ˂SRMR≤ 0,08

Kaynak: Kline, 2010: 139- 141; Bayram, 2016: 72-79; Çokluk vd. 2016; 271-272;
Özdamar, 2016: 185-186
Bu bilgiler ekseninde modelin doğrulanıp doğrulanmadığı konusunda karar verebilmek
adına analiz sonuçları incelenmiştir. Buna göre; modelin örneklem varyans-kovaryans
verisine uyumunu gösteren ki-kare/serbestlik derecesi 2,435 olarak hesaplanmıştır. Her
bir faktörün oluşmasına katkı veren değişkenlerin tümü önemli düzeyde faktör
oluşumlarına katkı vermişlerdir (p≤0,001, anlamlı). Bununla birlikte beş faktörlü genç
bireylerin turistik bölge seçimlerini etkileyen faktörlerin tespitini sağlayan ölçüm
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modeline yönelik gerçekleştirilen DFA neticesinde incelenen model-veri uyum
değerlerini iyileştirmek adına büyük ikililer arasında kovaryanslar oluşturulmuştur.
Modifikasyonlar yapıldıktan sonra, model yeniden test edilmiş modelin ürettiği uyum
değerlerinde iyileşme gözlemlenmiştir. Düzenlemiş modele göre, NNFI, CFI, RMSEA,
GFI değerlerinin iyi uyum, AGFI incelendiğinde kabul edilebilir uyum indeksi elde
edildiği görülmektedir. Bu tespitten yola çıkarak, test edilen ölçüm modelinin uyum
iyiliği değerlerinin iyi uyumu işaret ettiği söylenebilir (Bkz: Tablo 4).
Tablo 4: Ölçüm Modellerine İlişkin Uyun İndeksleri
χ²/sd
2,435

p
,000

TLI/NNFI
,924

Model Uyum Kriteri
CFI
RMSEA
,935
0,58

GFI
,902

AGFI
,876

SRMR

Modelin bütünsel anlamlılığının kanıtlanmasının ardından, DFA ile ölçüm modelinde
yer alan ifadelerin standardize edilmiş faktör yükleri, R² değerleri, hata katsayıları,
faktör ifadelerinin yapı güvenirliliği ve açıkladıkları varyans hesaplanmıştır. Genç
bireylerin turistik bölge seçimlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla
yararlanılan ölçüm modeline yönelik gerçekleştirilen DFA neticesinde, ölçüm
modelinin yapı güvenirliği 0,96, açıklanan varyansı 0,51 olarak hesaplanmıştır. Ölçüm
modelindeki yapının güvenilir olması için yapı değerinin 0,70’ten fazla, açıklanan
varyansın ise 0,50’nin üzerinde olması gereklidir (Hair et al., 2010). Elde edilen veriler
faktör yapısının güvenilir olduğunu kanıtlar niteliktedir. DFA ile elde edilen faktör
yapılarına ilişkin değerler incelendiğinde turistik bölgenin kaynakları ve imajı
faktöründe yer alan ifadeler için faktör yükleri 0,679-0,801 arasında, turistik bölgedeki
hizmetler ve fiyatlar faktörü altında yer alan ifadeler için faktör yükleri 0,551-0,878
arasında hesaplanmıştır. Bununla birlikte, arayış ve keşfetme isteği faktörü ifadelerinin
faktör yükleri 0,501-0,797 arasında değişirken, eğlence faktörü için ifadelerin 0,495999 değerleri aldığı görülmüştür. Araştırma elde edilen bir diğer faktör olan sağlık ve
spor ifadeleri için faktör yükleri 0,485-0,729 arasında değişmektedir.
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Turistik Bölgenin Kaynakları ve İmajı
Turistik bölgenin tarihsel kaynakları
Turistik bölgedeki alışveriş imkânları
Turistik bölgenin imajı
Turistik bölgenin kültürel kaynakları
Turistik bölgedeki doğal çevre kalitesi
Turistik bölgedeki çevresel güvenlik
Yapılacak ziyarette elde edebileceğimi
düşündüğüm faydalar
Turistik Bölgedeki Hizmetler ve
Fiyatlar
Turistik bölgedeki yemek çeşitliliği
Turistik bölgedeki yemek kalitesi
Turistik bölgedeki kişisel güvenlik
Turistik bölgedeki konaklama imkânları
Turistik bölgedeki fiyatların düşük olması
Yerel halkın dostça tutumu
Turistik bölgeye ulaşım imkânları
Arayış ve Keşfetme İsteği
Değişiklik aramak
Dinlenmek
Bulunduğum yerden uzaklaşmak
Yeteneklerimi ortaya çıkarmak
Yenilik arayışı
Eğlence
Gece yaşamı
Eğlence
Sağlık ve Spor
Fitness
Tıbbi tedavi
Açıklanan Toplam Varyans
Yapı Güvenirliliği

,768
,679
,775
,766
,801
,743
,690

,783
,771
,745
,878
,626
,694
,551
,797
,727
,501
,548
,660
,495
,999
,485
,729

,590
,461
,600
,587
,641
,552
,476

,613
,594
,555
,770
,391
,481
,303
,635
,529
,251
,300
,436
,245
,998
,235
,531

Açıklanan
Varyans

Yapı
Güvenirliliği

Hata Katsayıları

R²

Faktörler ve İfadeler

Standardize
Edilmiş Faktör
Yükleri

Tablo 5: Genç bireylerin turistik bölge seçimlerini etkileyen faktörlere ilişkin
doğrulayıcı faktör analizi değerleri

0,90

0,56

0,89

0,53

0,78

,043

0,74

0,62

0,61

0,38

,410
,539
,400
,413
,359
,448
,524

,387
,406
,445
,230
,609
,519
,697
,365
,471
,749
,700
,564
,755
,002
,765
,469
0,51
0,96

Analizler neticesinde elde edilen bulgular ölçüm modellinde AFA ile ulaşılan yapı DFA
ile doğrulanarak istatistiksel düzeyde geçerliliği sağlanmıştır.
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5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Turizm ilginin günden güne geliştiği, yatırım ve yatırım hacimlerinin büyüdüğü bir
sektördür. Büyüyen arz ve talep kapasitesi turistik bölgeler ve işletmeler arasında talebi
çekme noktasında muazzam bir rekabete yol açmaktadır. Yoğun rekabetle karşı karşıya
kalan turistik bölgeler ve işletmeler talebin istek ve ihtiyaçlarını en iyi düzeyde
karşılayabilecek üretim gerçekleştirdiği ölçüde başarıya erişebilmektedir. Şöyle ki, bir
turistik bölgenin veya işletmenin rekabet gücü ve devamlılığı tüketicileriyle uyumlu,
istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak üretimlerle eşdeğer hal almaktadır (Arıca, 2017). Bu
noktada turistik bölgelerin ve işletmelerin pazarlama birimleri, farklılaştırılmış ve
tüketicilerle uyumlu üretim gerçekleştirmek amacıyla turistlerin tercihleri ve tercih
nedenlerini incelenmektedir. Turistler içerisinde bilhassa genç bireylerin turistik
hareketlerinin sosyal ve ekonomik anlamda önemli konuma erişmesi, gençlerin turistik
bölge seçiminde hangi faktörlerin etkisi altında kaldıklarının belirlenmesini önemli hale
getirmektedir. Bu eksende hazırlanan mevcut araştırmada genç bireylerin turistik bölge
seçimini etkileyen kritik faktörler incelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, genç bireylerin turistik bölge seçimlerinde (i) turistik
bölgenin kaynakları ve imajı, (ii) turistik bölgedeki hizmetler ve fiyat, (iii) arayış ve
keşfetme isteği, (iv) eğlence, (v) spor ve sağlık faktörlerinin etkili olduğu belirlenmiştir.
Bu sonuçlar alanyazındaki sonuçlarla kısmen örtüşürken, belli noktalarda
farklılaşmaktadır. Sirakaya ve McLelland (1997) seyahat ve ulaşım maliyetlerinin, Carr
(2006) arayış isteğinin, Polat (2017) arayış ve keşfetme isteğinin, Serçek ve Serçek
imajın genç bireylerin turistik bölge seçimlerini etkileyen faktörler olduğuna yönelik
belirlemeler yapmıştır. Bu tespitler araştırmanın literatürle benzeştiği yönleri
açıklamaktadır. Bununla birlikte araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre, genç
bireylerin turistik bölge tercihlerini etkileyen en önemli faktör turistik bölgenin
kaynakları ve imajıdır. Alanyazında Sirakaya ve McLelland (1997) misafirperverliğin;
Carr (2006) rahatlama ve uzaklaşmanın; Çetinsöz ve Artuğer (2014) sosyal aktivitelerin;
Polat (2017), fiyat ve ulaşım kolaylığının genç bireylerin turistik bölge seçimlerini
etkileyen en önemli faktörler olduğunu belirlemiştir. Bu tespitler ise araştırmanın
alanyazından farklılaşan yönünü oluşturmaktadır.
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların eğitim durumları oldukça yüksek,
önemli bir kısmı ekonomik bağımsızlığa kavuşmamış, hane gelirleri iyi düzeydedir.
Araştırmada dikkat çekici bir diğer sonuca göre, genç bireyler seyahat mevsimi olarak
ilkbahar ve yaz aylarını tercih etmekte, aile ve arkadaşlarıyla seyahat etme konusunda
eğilim göstermektedir. Bu sonuçlar şöyle yorumlanabilmektedir: Genç bireyler ekonomik
bağımsızlığına kavuşmamış olmasından ötürü aileleriyle birlikte seyahat etmeyi tercih
etmektedir. Aynı zamanda gençlerin önemli bir kısmının öğrencilik hayatına devam
etmesi sebebiyle okul tatil dönemleri olan ilkbahar ve yaz mevsimlerinde seyahate
katılma yönlü eğilime sahip iken, ekonomik durumları benzer nitelikte olan arkadaş
topluluklarıyla seyahate çıkmak konusunda isteklidirler.
Araştırmada ulaşılan sonuçlar bir taraftan sektörel uygulayıcılara izlek oluşturması öte
yandan alanyazına katkısı bağlamında önemlidir. Sektörel uygulayıcılar açısından
düşünüldüğünde, büyük bir rekabetin olduğu turizm pazarından daha fazla pay almak
isteyen turistik bölge ve işletmelerin turistlerin istek ve ihtiyaçlarına odaklandığı bilinen
bir gerçektir. Bu noktada turistik bölge ve işletmeler mevcut ve potansiyel arz öğelerini
taleple uyumlu hale getirecek girişimlere odaklanmaktadır. Buna karşın sübjektif ve
değişebilen turistik istek ve ihtiyaçların genellemesi güçtür. Değişim gösteren turistik
istek ve ihtiyaçlar işletmeleri pazara daha verimli nüfus etme noktasında pazar
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bölümlendirme stratejisine yöneltmektedir. Pazar bölümlendirmede en yaygın kullanılan
bilgi kaynaklarından biri yaştır. Yaş grupları içerisinde turizm pazarlamacıları açısından
en önemli ayaklarından birini genç bireylerin meydana getirdiği grup oluşturmaktadır.
Bugünkü dünya turizminde seyahat eden genç bireylerin küçümsenemeyecek bir payı
vardır. Geleceğin turistlerinin günümüzün gençleri olacağından gelecekteki turistik
davranış ve eğilimlerin saptanması, bu düzlemde ürün geliştirme planlarının ve verimli
pazarlama stratejilerinin hazırlanması açısından araştırma yol gösterici olacağı aşikârdır
(Öner, 1997: 8). Araştırmanın sonuçlarına göre, gençleri varış yeri seçimine yönelten
itme faktörleri (i) arayış ve keşfetme isteği, (ii) eğlence, (iii) sağlık ve spordur. Aynı
zamanda gençlerin turistik bölge seçiminde turistik bölge kaynakları en önemli çekim
öğesidir. Bu bilgi turizm pazarlamacılarının Batman ilinde yaşayan gençlere yönelik
pazarlama stratejilerini geliştirmesi ve konumlandırması açısından önemlidir. Pazarlama
yöneticilerinin çekme faktörlerini bireyleri seyahate iten faktörler odağında
konumlandırmaları daha fazla genç müşteri kitlesine hitap etmelerini olanaklı kılacaktır.
Şöyle ki pazarlamacılar turistik bölgelerdeki eğlence, arama/keşfetme, sağlık ve spor
turizmiyle ilişkili çekme unsurlarını öne plana çıkararak Batman ilinde yaşayan gençlerin
turistik bölge tercihlerini etkileyebilecektir. Bununla birlikte araştırmada elde edilen bir
diğer sonuçta görüldüğü üzere, turistik bölgedeki hizmetler gençlerin turistik bölgeyi
tercihinde önemli bir çekim öğesidir. Turizm pazarlamacılarının Batman iline yönelik
pazarlama faaliyetlerinde turistik bölgedeki hizmetlerden eğlence, sağlık ve spor
faaliyetleriyle ilişkili hizmetlerini ön plana çıkarması gençlerin bölgeyi tercihini
doğrudan etkileyecektir.
Tüm bunlarla birlikte araştırma sonuçlarına göre, gençler turistik faaliyetlere katılımda
gönüllü olmasına karşın, katılım noktasında bir takım sınırlılıklarla karşılaşmaktadır.
Bilhassa öğrencilik hayatının devam etmesi, herhangi bir işle meşguliyetlerinin olmaması
ve ekonomik refaha kavuşmamış olmaları öğrencilerin turistik faaliyetlere katılımında
bütçe sınırlılıklarıyla karşılaşmasına yol açmaktadır. Bu durum turizm pazarlamacılarının
ekonomik anlamda genç bireyleri zorlamayacak uygun fiyatlı ürünleri pazarlamaları
halinde genç bireyler tarafından tercih noktasında daha verimli sonuçlar alacaklarını
göstermektedir. Nitekim gençlerin hane gelirleri dikkate alındığından ailelerinin de gelir
düzeylerinin yüksek olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla ucuz ürünler piyasada daha
kolay kabul görecektir. Bunun yanı sıra, bireylerin aile ve arkadaşlarıyla birlikte seyahat
etmeye eğilimli oldukları araştırmada elde edilen bir diğer sonuçtur. Her ne kadar bu
bilgi bütçe sınırlılığı ve aile bağımlı yaşamdan kaynaklanıyor gibi gözükse de, bu durum
yalnız seyahat etme durumu ve ortamını sınırlamaktadır. Bu nedenle turizm
pazarlamacılarının gençlerin aile ve arkadaşlarıyla gidebilecekleri turistik bölgeleri ve
katılabilecekleri turları pazarlamaları daha olumlu geri bildirimlerle karşılaşmalarını
sağlayacaktır. Ayrıca gençlerin çoğunun eğitim hayatına devam etmesi okulların açık
olduğu sonbahar ve kış dönemlerinde turistik faaliyetlere katılımlarına engel teşkil
ederken, gençler daha çok ilkbahar ve yaz aylarında turizm faaliyetlerine katılma
eğiliminde olmalarına neden olmaktadır. Bu sonuç turizm pazarlamacılarının Batman
iline yönelik pazarlama faaliyetlerinde yaz ve ilkbahar dönemlerinde gerçekleştirilen
turizm aktivitelerine yer vermelerinin gençler tarafından tercih edilmeleri noktasında
önemli kılmaktadır. Özetle; turizm pazarlamacıları Batman ilinde yaşayan genç bireylere
yönelik gerçekleştireceği pazarlama faaliyetlerinde bireyleri seyahate iten faktörleri
dikkate alarak, turistik bölgelerdeki çekme faktörlerini konumlandırmaları gereklidir.
Bununla birlikte, genç bireylerin ekonomik sınırlılıkları, zamansal sınırlılıkları ve turistik
faaliyetlere katılımda başkalarına bağımlı olduklarını gözeterek pazarlama faaliyetlerine
yön vermeleri elzemdir.
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Araştırma zaman ve maliyet kısıtlarından ötürü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Batman
ilinde yaşayan genç bireyler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Gelecekte farklı bölgelerdeki
örneklem kümelerinde araştırmalar yapılması Türkiye düzleminde bütüncül bir bakış
açısıyla genç bireylerin turistik tercihlerinin saptanmasını olanak kılarak, geleceğe
yönelik turistik talep noktasında tahminleme yapılmasını sağlayabilecektir.
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Lise Öğrencilerinde Üstbilişsel Farkındalık Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri
Arasındaki İlişkinin Yaş ve Ebeveyn Eğitim Durumu Bağlamında İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Temel Alper KARSLI307

Bu çalışmanın amacı ergenlik dönemindeki gençlerde üstbilişsel becerilerin öfke düzeyleri
ve problem çözme becerileri üzerindeki yordayıcı rolünü cinsiyet ve ebeveynlerin eğitim
durumu gibi sosyodemografik etmenler bağlamında incelemektir. Çalışmamız 2017-2018
eğitim-öğretim yılında Bartın, İstanbul, İzmir, Edirne ve Zonguldak illerindeki çeşitli
okullarda eğitim almakta olan 67’si kız ve 53’si erkek olmak üzere toplam 120 lise
öğrencisi ile birlikte yürütülmüştür. Çalışmada yapılandırılmış ölçek olarak Üstbilişsel
Farkındalık Ölçeği (ÜFÖ) ile Problem Çözme Becerisi Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca
katılımcılar bir sosyodemografik bilgi formu da doldurmuşlardır. Verilerin analizi SPSS
programı ile yapılmış ve tek yönlü ANOVA ile regresyon analizi tatbik edilmiştir.
Çalışmamızdan elde edilen bulgularımız üstbilişsel beceri düzeylerinin problem çözme ve
ebeveynlerin eğitim durumlarına dair anlamlı bir yordayıcı olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Üstbiliş, Üstbilişsel Farkındalık, Ergenlik, Problem Çözme
Abstract
The aim of this study is to examine the predictive role of metacognitive skills on anger
levels and problem solving skills in adolescents in the context of socio-demographic
factors such as gender and educational status of parents. The study was carried out with
120 high school students, 67 of whom were girls and 53 boys, who were studying in
various schools in Bartin, Istanbul, Izmir, Edirne and Zonguldak in the 2017-2018
academic year. In the study, the Problem Solving Ability Scale was used as a structured
scale with the Metacognitive Awareness Scale for Children. Participants also completed a
sociodemographic information form. Data were analyzed by SPSS program and regression
analysis was performed with one-way ANOVA. Our findings from our study indicate that
metacognitive skill levels are a significant predictor of problem solving and parents'
educational status.
Keywords: Metacognition, Metacognitive Awareness, Adolescence, Problem Solving

Giriş
Kişinin etrafında ve ruhsal yaşamında bir takım değişimler meydana gelmektedir. Ergenlik
döneminde bireyin diğerleriyle kurdukları iletişimi, sosyal becerileri gittikçe kompleks bir
hal almaktadır. Ergenler, daha önce karşılaşmadığı sorunlarla bu dönemde karşılaşmaya
başlar. Bu yeni sorunlar beraberinde baş etme yöntemleriyle birlikte problem çözme
becerilerini de getirmektedir. Culha & Dereli 1987: 125;Uzamaz 2000: 51). Problem
çözme, bireyin gündelik hayatta karşısına çıkan sorunları belirlemesi, uygun çözümler
üretmesi ya da adapte olmasında etkili olan zihinsel ve davranışsal süreçlerdir. (Yöyen ve
ark., 2017: 78).
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Problem çözme ile alakalı araştırmaların sonucu incelendiğinde, kişilerin sorunlarına bakış
açısı, baş etme stratejileri ve yetenekleri bakımından değişiklikler olduğu görülmüştür.
Problem çözmede başarılı hisseden bireylerin, pozitif kendilik algısı olduğu, diğer
insanlarla güçlü etkileşimler kurduğu belirlenmiştir. (Şahin ve ark.1993: 380). Problemlere
etkili çözüm bulan ergenler, kendilerini problem çözmeye koşullanmış ve çözümü dışsal
faktörlere atfetmeyen, daha odaklanmış, sistemli, hisli görürler. (Heppner ve ark.,1991:
172). Bunun aksine problemlere etkili çözüm bulamayan ergenler, problemleri hatalı
değerlendirir.
Öte yandan etkin problem çözme becerisine sahip olmak bireyin kendi bilişsel ve fiziksel
kaynaklarının sınırlarına, kendi zihinsel ve fiziksel imkanlarına dair gerçekçi
değerlendirmeler yapabilmesi ile de bağlantılıdır. Başka bir ifade ile kişinin üstbilişsel
farkındalık düzeyi problem çözme becerisi bakımından oldukça önemli bir etmen gibi
görünmektedir. Bu bağlamda üstbiliş kavramı üst-biliş bireyin kendini algılaması, anlaması
ve hatırlaması ve buna benzer bilişsel süreçleri hakkında düşünmesi şeklinde tanımlanabilir
(Garner ve Alexander, 1989: 143-144; Yavuzer, 1994:42). Ayrıca literatürde üst-biliş;
bireyin nasıl öğrendiğine, ne zaman anlayıp, ne zaman anlamadığına ilişkin bir
farkındalığı, amaca ulaşmak için uygun bilginin nasıl kullanılabileceğine yönelik bilgiyi,
belli bir görevin bilişsel gereksinimleri için yargıda bulunma yeteneğini, hangi amaç için
hangi stratejilerin kullanılacağına dair gerekli olan bilgiyi, çalışma öncesi ve sonrası
bireyin gelişiminin değerlendirilmesi gibi unsurları içeren bulanık bir kavram olarak ifade
edilmiştir. Bilişin fonksiyonu problemi çözmek ve bilişsel girişimleri iyi bir sonuca
getirmektir, öte yandan üst-bilişin fonksiyonu ise bir problemi çözerken veya bir işi
yaparken birinin bilişsel adımlarını düzenlemesidir. Dolayısıyla, etkin bir problem çözme
becerisi için üstbilişsel süreçlerin sağlıklı bir biçimde işlemesi büyük önem taşımaktadır.
Bilişsel gelişim süreci bağlamında ele alındığında üst-bilişsel süreçlerin; çocukların zihin
teorisi geliştirmeye başladığı 3-5 yaşlarından itibaren şekillenmeye başladığı ifade
edilmektedir. Üst-biliş ve üst-bellek gelişimi bu yıllardan itibaren gelişmeye başlayarak
gelişimini yaşam boyu sürdürür. Üst-bilişsel düzenleme becerileri 8-10 yaşlarında
başlayarak gelişimine devam eder. Alexander ve ark. göre (2003:228) okul yılları boyunca
zihinsel yetenekler geliştikçe üst-bilişsel düzenleme becerileri de gelişme kaydeder
(Karakelle ve Saraç, 2007: 89). İzleme, değerlendirme gibi üst-bilişsel becerilerin ve
düzenleme, planlama gibi becerilerden sonra geliştiği ise Veenman ve ark. (2006: 6)
tarafından ortaya konmuştur.
Ergenlik dönemiyle birlikte işlemler üzerinde, zihinsel işlemler gerçekleştirmek olanaklı
hale gelir. Bu sonuçlar Yalçın ve Karakaş (2008), tarafından yapılan “Çocuklarda Bilgi
İşlemedeki Üst İşlemlerin Yaşa Bağlı Değişimi” adlı çalışmayla ortaya konmuştur. Bu
çalışmada bilişin üst sistemlerinin 8-14 yaş çocuklarındaki durumunu ve gelişimini, bilgi
işleme türleri ile yönetici işlevler ve Piaget’nin dönemleri arasındaki ilişki incelenmiştir.
Bilişsel gelişim düzeyinin yaşla birlikte arttığı görülürken özellikle yönetici işlevlerde 11
yaşla birlikte bir artış gözlenmiştir. Bilişsel sistemde yaşla birlikte görülen değişimler üstbiliş yapısında da gerçekleşmekte dolayısıyla birey büyüyüp, geliştikçe üst-biliş yapısının
etkinliği artmaktadır. Shute ve Huertas da (1990: 9) yaptıkları araştırmada soyut işlemler
dönemi ve yönetici işlevler arasında buldukları yüksek ilişkiyle araştırma sonuçlarını
desteklemişlerdir (Yalçın ve Karakaş, 2008:258). Literatürde üst-bilişsel fonksiyonların
yaşla birlikte arttığını gösteren aşağıdaki araştırmalara rastlanmıştır. Çocukların üst-biliş
düzeylerini incelemek amacıyla yapılan ilk araştırmalardan biri, Kreutzer ve arkadaşları
(1975: 23) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada; okul öncesi ile birinci, üçüncü ve beşinci
sınıf düzeyindeki öğrencilere kişi, görev ve strateji değişkenleri ile ilgili sorular
sorulmuştur. Bu çalışma sonucunda, küçük yaştaki çocukların bellek hakkında temel
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bilgilere sahip oldukları ve bu konudaki gelişmenin yaşla birlikte ilerlediği ancak daha
karmaşık bilgilerin ancak ilerleyen yaşlarda ortaya çıktığı görülmektedir Ormond, Mann ve
Luszcz (1991: 277) üst-biliş bilgisinin karar verme üzerindeki etkisini inceledikleri
araştırmalarında; kişisel bilgi, görev bilgisi ve strateji bilgisi olmak üzere üç üst-bilişsel
kategori açısından 12-15 yaş ergenlerini karşılaştırmışlardır. 15 yaşındaki ergenlerin bütün
kategorilerde 13 yaşındaki ergenlerden anlamlı düzeyde daha fazla bilgiye sahip
olduklarını bulmuşlardır. Alexander ve diğ. (1995:4) üst-bilişsel bilginin, çocukların
yetenek düzeylerine bakılmaksızın devamlı arttığını bulmuştur. Aynı zamanda üst-bilişsel
bilginin erken yaşlarda belirdiği, yavaş gelişerek ergenlik dönemine kadar gelişimini
sürdürdüğünü ifade etmişlerdir.
Diğer yandan, aile yapısı ile üstbilişsel beceriler arasında ilişki olabileceğine dair
literatürde bazı çalışmalar bulunmakla beraber yine de ebeveyn özellikleri (çocuk
yetiştirme tutumu, ekonomik düzey ve ailenin eğitim durumu vb.) ile çocuğun üstbilişsel
farkındalık düzeyi arasındaki ilişkiye dair özellikle ülkemizde yeterince çalışma
yapılmamış olduğu görülmektedir. Örneğin alt-orta ve alt-üst sosyoekonomik düzey
öğrencilerin, üst-bilişsel farkındalıkları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve alt
sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin üst- bilişsel farkındalıkları orta ve üst
sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerden düşük bulunduğu gösterilmiş olmakla beraber
ekonomik düzey ile ailenin eğitim durumu arasında güçlü bir bağlantı bulunmayan ülkemiz
koşullarında, mesela, spesifik olarak ebeveynlerin eğitim durumunun çocukların üstbilişsel
farkındalık düzeyi üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar mevcut değildir. Bu bağlamda,
örneğin, Moss ve Strayer (1990: 179), gibi araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalarda
üst-bilişsel stratejiler hakkında aileye verilen eğitimin çocukların üst-bilişsel gelişiminde
etkili olduğu bulunmuştur. Anne çocuk arasındaki yapılandırılmış iletişim ve etkileşimin
çocuğun üst-bilişsel fonksiyonlarına olumlu etkisi olduğu Kovac-Cerovic (1996: 180),
tarafından yapılan araştırmada bulunmuştur. Neitzel ve Stright (2004), daha eğitimli ve
deneyime açık annelerin problem çözme etkinlikleri diyalogları sırasında çocuklarına üstbilişsel bilgiler vererek, etkin rol oynamaya teşvik ettikleri sonucu ile bunu kanıtlamışlardır
(Karakelle ve Şentürk, 2006). Karakelle ve Şentürk (2006), “Üst-Bilişsel Düzeyleri
Yüksek ve Düşük Öğrencilerin Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi” adlı çalışmalarında
elde edilen bulgulara göre üst bilişsel düzeyi yüksek ve düşük grupların annelerinin çocuk
yetiştirme tutumları arasında ev kadınlığı ve sıkı disiplin alt boyutlarında üst grup lehine
fark bulunmuştur. Dolayısıyla ebeveyn eğitim durumu üstbilişsel farkındalık düzeyi
üzerinde spefik olarak değerlendirilmesi gereken bir etmen gibi görünmektedir.
Yukarıda belirtilmiş olan bulgular ışığında mevcut çalışma lise öğrencisi bir ergen
örneklem grubu üzerinden üstbilişsel farkındalık düzeyi ve problem çözme becerilerinin
ergenlik döneminin ikinci yarısında yaşa ve ebeveynlerin eğitim durumuna bağlı olarak
anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını ve ergenlik döneminde yürütücü işlevlerin bir
uzantısı olarak üstbilişsel süreçler ile problem çözme becerileri arasında ilişkiyi incelemeyi
amaçlamaktadır. Çalışmamızdaki denenceler şu şekilde sıralanabilir: 1) Kız öğrenciler
erkek öğrencilere göre üstbilişsel farkındalık düzeyi bakımından daha yüksek bir
performans sergileyeceklerdir, 2) Kız öğrenciler problem çözme becerileri bakımından da
erkek öğrencilere göre daha yüksek bir skor ortaya koyacaklardır, 3) Ebeveynlerin eğitim
seviyesi üzerinden problem çözme becerisi skoru bağlamında öğrenciler arasında
cinsiyetten bağımsız olarak anlamlı düzeyde bir farklılaşma görülecektir, 4)Yine
cinsiyetten bağımsız olarak üstbilişsel farkındalık düzeyi bakımından öğrenciler ebeveyn
eğitim düzeyi bağlamında anlamlı düzeyde ayrışacaklardır, 5) Bir yürütücü işlev göstergesi
olarak üstbilişsel farkındalık düzeyi öğrencilerin problem çözme becerisini cinsiyetten
bağımsız olarak anlamlı düzeyde yordayacaktır.
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Yöntem ve Araçlar
Veri Toplama Araçları
Öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeyini değerlendirmek için Schraw ve Dennison
(1994) tarafından geliştirilen “Metacognitive Awareness Inventory” (MAI) kullanılmıştır.
Envanterin Türkiye’ye uyarlaması, Özsoy ve ark. (2010) tarafından yapılmış ve Üstbilişsel
Farkındalık Envanteri (ÜFE) olarak adlandırılmıştır. Toplam 52 maddeden oluşan
Üstbilişsel Farkındalık Envanteri (ÜFE), Likert tipindedir. Envanterde yer alan maddelerin
cevap seçenekleri, 5=Her zaman ile 1=Hiçbir zaman arasında düzenlenmiştir. Envanterdeki
seçeneklere verilen puanlar 1 ile 5 arasında olduğundan, toplamda en düşük 52; en yüksek
260 puan alınabilmektedir.
Çalışmamızda öğrencilerin problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi amacı ile ise
Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılmıştır. Heppner ve Peterson (1982) tarafından
gelişitirilen söz konusu envanterin Türkçeye uyarlaması Şahin, Şahin ve Heppner (1993)
tarafından yapılmıştır. Envanter, bireylerin kişisel ve günlük problemlere karşı tepki ile
davranımı değerlendiren 35 madde ve üç alt faktörden oluşmaktadır. Envanterin alt
boyutları; problem çözme yeteneğine güven, yaklaşma-kaçınma ve kişisel kontrol olarak
isimlendirilmiştir. Problem çözme yeteneğine güven, bireyin problem çözme becerisine
olan güven duygusunu; yaklaşma- kaçınma, karşılaşılan zor problemlerle başa çıkmaya
isteğini ve kişisel kontrol ise bireyin duruma hakim olduğu hissini ifade etmektedir.
Araştırma Evreni ve Verilerin Toplanması
Çalışmanın katılımcılarını İstanbul, Edirne, Zonguldak ve Bartın’da yaşayan ve yaşları 1619 arasında değişen ve lise 1,2,3 ve 4. sınıflarda okuyan 120 ortaokul öğrencisi (63 kız ve
57 erkek öğrenci) oluşturmaktadır.
Katılımcıların yukarıda belirtilmiş olan ölçeklerin yanısıra anne ve babalarının eğitim
durumu, ailenin gelir durumu gibi bilgileri içeren bir sosyodemografik veri formunu
ailelerin onayı ve veri toplama esnasında mevcudiyetleri dahilinde yüzyüze olarak
doldurmaları sağlanmıştır. Sonuçların istatistik analizi SPSS 23.0 sürümü ile yapılmıştır.
Bulgular
Verilerimiz öncelikli olarak problem çözme becerileri (PÇB) üstbilişsel farkındalık düzeyi
(ÜFE) arasındaki cinsiyetler arası olası anlamlı farklılaşmaların saptanabilmesi için
bağımsız örneklemler t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. PÇB ve ÜFE’ye ait bağımsız
örneklemler t-testi sonuçları Tablo-1’de sunulmuştur.
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Tablo-1 Öğrencilerin problem çözme becerilerinin cinsiyet üzerinden karşılaştırılması

PÇB

N

Ortalama

Std.Sapma

Kız

62

121,5323

17,8865

Erkek

53

118,6888

16,9430

ÜFE

N

Ortalama

Std.Sapma

Kız

62

166,9355

28,0706

Erkek

53

157,5660

30,4930

T

P

,810

0,420

1,715

0,089

Tablo-1’de sunulan bağımsız örneklemler t-testi sonuçları problem çözme becerileri ve
üstbilişsel farkındalık düzeyleri bakımından, ham grup ortalamaları bakımından özellikle
ÜFE ortalaması kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha yüksek olmasına rağmen, kız
ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığını göstermektedir (PÇB için
t=,810,p>0,05 ve ÜFE için t=1,715,p>0,05). İstatiksel analizimizin ikinci aşamasında ise
kız ve erkek öğrenciler arasında cinsiyet değişkeninden bağımsız olarak kız ve erkek
öğrenciler arasında problem çözme becerisi bakımından yaşa bağlı bir farklılaşma olup
olmadığını saptayabilmek için tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Tek yönlü ANOVA
sonuçlarımız Tablo-2’de sunulmuştur.
Tablo-2 Öğrencilerin problem çözme becerilerinin yaş etmeni üzerinden tek yönlü
ANOVA testi ile karşılaştırılması
Varyans Kaynağı
16 yaş
17 yaş
18 yaş
19 yaş

Gruplar arası
Grup içi

KT

Sd

KO

2713,391

3

904,464

31929,340

111

287,652

F

p

3,144

,028

Tablo-2’de sunulmuş olan tek yönlü ANOVA sonuçlarımız kız ve erkek öğrenciler
arasında problem çözme becerisi düzeylerinin yaş değişkeni üzerinden istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde bir farklılaşma arz ettiğine işaret etmektedir (F=3,144, p<0,050). Bu
farklılaşmanın yaş grupları arasında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi için,
çalışmamızda yüksek olmayan denek sayıları da göz önünde bulundurularak, post-hoc
analiz olarak LSD testi uygulanmıştır. Post-hoc analizine dair sonuçlar Tablo-3’de
sunulmaktadır.
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Tablo-3 Öğrencilerin yaşı ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiye dair
post-hoc analiz sonuçları

16

Yaş değişkenleri
17
18
19

Ortalamalar farkı Std.Hata
p
-1,02381
5,85186
,861
-6,57143
5,23406
,212
-12,78947*
5,30248
,018

17

16
18
19

-5,54762
6,57143
11,76566*

4,53283
5,23406
4,61167

,224
,212
,012

18

16
17
19

12,78947*
5,54762
-6,21805

5,30248
4,53283
3,79719

,018
,224
,104

16
17
18

-10,57143
11,76566*
6,21805

6,89397
4,61167
3,79719

,128
,012
,104

19

Tablo-3’de sunulmuş olan post-hoc analiz sonuçları 12 ve 15 yaşlar arasında problem
çözme becerileri bakımından hem kız hem de erkek öğrencilerin progresif bir gelişme
kaydettiklerine işaret etmektedir. İstatistiksel analizimizin bir sonraki adımında ise kız ve
erkek öğrencilerden elde edilen verilere, yine yaş değişkeni üzerinden, üstbilişsel
farkındalık düzeyindeki olası anlamlı farklılaşmaların belirlenebilmesi için tek yönlü
ANOVA testi uygulanmıştır. ÜFE’de yaş değişkenine bağlı olarak anlamlı bir değişim
olup olmadığına dair tek yönlü ANOVA sonuçları tablo-4’de sunulmaktadır.
Tablo-4 Öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeylerinin yaş etmeni üzerinden
tek yönlü ANOVA testi ile karşılaştırılması
Varyans Kaynağı

16 yaş
17 yaş
18 yaş
19 yaş

KT

Sd

Gruplar arası

54611,215

3

Grup içi

44313,950

111

KO

F

p

18203,738
399,225

45,598 ,000

Tablo-4’de sunulmuş olan tek yönlü ANOVA sonuçları kız ve erkek öğrencilerin ÜFE
skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılaşma sergilediklerine
işaret etmektedir (F=45,598, p<0,000). ÜFE skorlarında yaşa bağlı olarak gözlemlenmiş
olan bu farklılaşmanın yaş grupları arasında karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesi
için post-hoc analiz olarak LSD testi uygulanmıştır. LSD testine ait sonuçlar Tablo-5’de
sunulmuştur.
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Tablo-5 Öğrencilerin yaşı ve üstbilişsel farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkiye dair
post-hoc analiz sonuçları

16

17

18

19

Yaş değişkenleri
17
18
19
16
18
19
16
17
19
16
17
18

Ortalamalar farkı
10,57143
-35,04762*
-60,61654*
10,57143
-24,47619*
-50,04511*
35,04762*
24,47619*
-25,56892*
60,61654*
50,04511*
25,56892*

Std.Hata
6,89397
6,16615
6,24676
6,89397
5,34004
5,43292
6,16615
5,34004
4,47340
6,24676
5,43292
4,47340

p
,128
,000
,000
,128
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Tablo-5’de sunulmuş olan post-hoc analiz sonuçları incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler
için üstbilişsel farkındalık düzeyi bakımından, ortalama olarak, 12-13 yaşlar arasında bir
sıçrama yaşandığına işaret ettiği görülmektedir. Diğer tüm yaş grupları, 12 yaş grubu
(ortaokul 1. Sınıf) ile karşılaştırıldıklarında üstbilişsel farkındalık düzeyleri bakımından
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılaşma sergiledikleri görülmektedir. Söz
konusu bulgular, problem çözme becerilerinde görülen artış ile birlikte, tartışma
bölümünde etraflıca ele alınacaktır. Bir sonraki aşamada ise problem çözme becerileri ve
üstbilişsel farkındalık düzeyleri üzerinde ebeveynlerin eğitim düzeyinin herhangi bir
etkisinin olup olmadığını saptayabilmek amacıyla kız ve erkek öğrencilerin PÇB ve ÜFE
skorları tek yönlü ANOVA testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Ebeveyn eğitim düzeyinin
problem çözme becerisi üzerindeki etkisine dair tek yönlü ANOVA testi sonuçları Tablo6’da sunulmuştur.
Tablo-6 Öğrencilerin problem çözme becerisi düzeylerinin ebeveyn eğitim düzeyi üzerinden tek yönlü
ANOVA testi ile karşılaştırılması
Varyans Kaynağı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

Gruplar arası
Grup içi

KT

Sd

KO

18856,760

3

6285,587

15785,970

111

142,216

f

p

44,197 ,000

Tablo-6’da sunulmuş olan ebeveyn eğitim durumunun PÇB üzerine etkisine dair tek yönlü
ANOVA testi sonuçları istatistiksek olarak anlamlı bir farklılaşmaya işaret etmektedir
(F=44,197, p<0,001). Saptanmış olan bu farklılaşmanın ebeveynlerin eğitim durumları
arasındaki karşılaştırmalı halini belirlemek için post-hoc analiz olarak LSD testi
uygulanmıştır, post-hoc analiz sonuçları Tablo-7’de sunulmaktadır.
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Tablo-7 Öğrencilerin problem çözme becerisi düzeyi ile ebeveyn eğitim düzeyi
arasındaki ilişkiye dair post-hoc analiz sonuçları
Ebeveyn Eğitim
Durumu
Ortaokul
İlkokul

Lise

p

2,94805

,307

Lise

-24,74242*

3,00834

,000

Üniversite

-31,85417*

3,69175

,000

3,02778

2,94805

,307

Lise

-21,71465*

2,87402

,000

Üniversite

-28,82639*

3,58315

,000

İlkokul

24,74242*

3,00834

,000

Ortaokul

21,71465*

2,87402

,000

-7,11174

3,63291

,053

İlkokul

31,85417*

3,69175

,000

Ortaokul

28,82639*

3,58315

,000

7,11174

3,63291

,053

Üniversite

Üniversite

Std.Hata

-3,02778

İlkokul
Ortaokul

Ortalamalar farkı

Lise

Tablo-7’de sunulmuş olan post-hoc analiz sonuçları ebeveyni ilkokul ve ortaokul mezunu
olan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığını ortaya koyarken, benzer
biçimde, ebeveyni lise ve üniversite mezunu olan öğrencilerin de problem çözme becerileri
arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma olmadığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda
bulgularımız ebeveynlerinin eğitim düzeyinin problem çözme becerisi üzerine etkisi
bakımından ortaokul öğrencilerinin iki gruba ayırılabileceğine işaret etmektedir. Problem
çözme becerisi üzerinde ebeveyn eğitim durumunun bu yöndeki etkisi üzerine ebeveyn
eğitim durumunun öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeyleri bakımından anlamlı bir
farklılaşma yaratıp yaratmadığını saptayabilmek için ÜFE skorlarına tek yönlü ANOVA
testi uygulanmıştır, sonuçlar Tablo-8’de sunulmuştur.
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Tablo-8 Öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeylerinin ebeveyn eğitim düzeyi üzerinden tek
yönlü ANOVA testi ile karşılaştırılması
Varyans Kaynağı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

Gruplar arası
Grup içi

KT

Sd

49859,290

3

49065,875

111

KO

f

p

16619,763
442,035 37,598 ,000

Tablo-8’de sunulmuş olan ebeveyn eğitim durumunun öğrencilerin ÜFE skorları üzerine
etkisine dair tek yönlü ANOVA testi sonuçları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir
farklılaşmaya işaret etmektedir.

Ebeveyn eğitim düzeyi üzerinden saptanmış olan bu

anlamlı farklılaşma üzerine verilere post-hoc analiz olarak yine LSD testi uygulanmıştır.
Post-hoc analiz sonuçları Tablo-9’da sunulmuş bulunmaktadır.
Tablo-9 Öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile ebeveyn eğitim düzeyi arasındaki
ilişkiye dair post-hoc analiz sonuçları
Sınıf değişkenleri
Ortaokul

Ortalamalar farkı
40,45556*

Std.Hata
5,19743

p
,000

Lise

-48,68788*

5,30372

,000

Üniversite

-54,25417*

6,50859

,000

İlkokul

48,68788*

5,30372

,000

Lise

-8,23232

5,06693

,107

Üniversite

-13,79861*

6,31711

,031

İlkokul

48,68788*

5,30372

,000

Ortaokul

8,23232

5,06693

,107

Üniversite

-5,56629

6,40486

,387

54,25417*

6,50859

,000

13,79861*

6,31711

,031

5,56629

6,40486

,387

İlkokul

Ortaokul

Lise

İlkokul
Üniversite
Ortaokul
Lise

Tablo-9’da sunulmuş olan ÜFE skorlarında ebeveyn eğitim durumuna bağlı farklılaşmaya
dair post-hoc analiz sonuçları, PÇB düzeylerinde ebeveyn eğitim düzeyine bağlı olarak
gözlemlenmiş olan etkiden, daha farklı bir duruma işaret etmektedir. Buna göre ebeveyni
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ilkokul mezunu olan öğrenciler ÜFE skorları bakımından diğer ebeveyn eğitim
durumlarından birindeki öğrencilere kıyasla istatistiksek olarak anlamlı düzeyde daha
düşük bir performans sergilemiş bulunmaktadırlar. Elde edilmiş olan bu bulgular ışığında
yaş ve ebeveyn eğitim düzeyi değişkenlerinin ortaokul öğrencilerinin problem çözme
becerileri üzerine yordayıcı etkilerini saptayabilmek adına doğrusal regresyon analizi
tatbik edilmiştir. Regresyon analizi sonuçları Tablo-10’da sunulmaktadır.
Tablo-10 Yaş ve ebeveyn eğitim düzeyinin (EED) problem çözme becerisi üzerine etkisi
Bağımlı
Değişken

Model 1

Model 2

Bağımsız
Değişken

ß

t

p

F

Model (p)

R2

Sabit

54,488

2,476

0,003

8,993

0,003

0,074

Yaş

4,734

2,999

0,000

Sabit

75,039

4,540

0,000
54,001

0,000

0,491

Yaş+EEÜ

11,645

9,580

0,000

PÇB

PÇB

Sonuçları Tablo-10’da sunulmuş olan regresyon modelimizin birinci basamağında PÇB
düzeyi üzerindeki yaş etkisine bakılmıştır, buna göre PBÇ düzeyi öğrencilerin içinde
bulunduğu yaş grubundan istatistiksel olarak etkilenmektedir (ß=4,734; t = 2,999; p<0,05).
Yaş 1 birim arttığında PÇB düzeyi 0,074 birim artmaktadır ve yaş değişkeni tek başına
PÇB düzeyini %7,4 oranında açıklamaktadır(R2=0,106). Modelimizin ikinci basamağında
ise PÇB düzeyi üzerine yaş değişkeni ile birlikte EED’nin bileşik etkisine bakılmıştır, buna
göre yaş ile birlikte EED PÇB’nin %49,1’lik bir bölümünü açıklayabilmektedir (ß=11,645;
t = 9,580; p<0,001; R2=0,491 ). Yaş ve EED’nin PÇB üzerindeki etkisinden sonra ÜFE
üzerindeki yordama gücü yine doğrusal regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. ÜFE
üzerindeki yaş ve EED etkisine dair regresyon analizi sonuçlar Tablo-11’de sunulmuş
bulunmaktadır.
Tablo-12 Yaş ve ebeveyn eğitim düzeyinin (EED) üstbilişsel farkındalık düzeyi üzerine etkisi
Bağımlı
Değişken

Model 1

Model 2

Bağımsız
Değişken

ß

t

p

Sabit

-138,24

-5,258

0,000

Yaş

21,622

11,483

0,000

Sabit

-114,423

-5,638

0,000

Yaş+EEÜ

31,110

8,960

0,000

ÜFE

ÜFE

F

Model (p)

R2

131,860 0,000

0,539

152,322 0,000

0,731

Tablo-12’de sunulmuş olan modelimizin birinci basamağında, yine, ÜFE üzerindeki tek
başına yaş değişkeni etkisi değerlendirilmiştir, buna göre tek başına yaş değişkeninin ÜFE
skorunu yaş değişkenindeki her bir birimlik artışa karşın ÜFE skorunda 5,39 puanlık bir
artış düzeyinde etkilediği görülmüştür (ß=21,622; t = 11,843; p<0,001). Bu sonuç ile yaş
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değişkeninin ÜFE skorunu tek başına %53,9 düzeyinde açıklayabildiği görülmektedir
(R2=0,539). Öte yandan, modelimizin ikinci basamağında, yaş değişkeni üzerine EED
etkisi eklenerek bakıldığında bileşik etki bakımından anlamlı bir artış meydana geldiği
(ß=21,622; t = 11,843; p<0,001) ve yaş-EED bileşik etkisi bağlamında meydana gelen her
bir birimlik artışa karşın ÜFE skorunda %7,31’lik bir artış meydana geldiği saptanmış
bulunmaktadır. Buna göre yaş ve EED birlikte ÜFE skorunun %73,1’lik bir bölümünü
açıklama imkanına sahiptir (R2=0,731). Yaş ve EED değişkenlerinin PÇB ve ÜFE skorları
üzerindeki yordama gücünün saptanmasından sonra ÜFE’nin PÇB düzeyi üzerindeki
açıklama gücünü saptayabilmek için regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizin sonucu
Tablo-12’de sunulmaktadır.
Tablo-13 Üstbilişsel farkındalık düzeyinin problem çözme üzerine etkisi
Bağımlı
Değişken

Model 1

Bağımsız
Değişken

ß

t

P

Sabit

70,396

8,951

0,000

ÜFE

,307

6,449

0,000

PÇB

F

Model (p) R2

41,596

0,000

0,269

Tablo-12’de sunulmuş olan regresyon analizi sonuçlarımız ÜFE skorlarının PÇB düzeyinin anlamlı
bir kısmını tek başına açıklayabildiğine işaret etmektedir (ß= ,307; t = 6,449; p<0,001). Buna

göre ÜFE skorunda her bir puanlık artış PÇB düzeyinde %2,69’luk bir artışa neden
olmakta, ÜFE tek başına PÇB düzeyinin %26,9’luk bir bölümünü açıklayabilmektedir
(R2=0,269).
Tartışma ve Sonuç
Sonuçlarımız, genel olarak, ele alındığında problem çözme becerileri ve üstbilişsel
farkındalık düzeylerinin bilişsel gelişim sürecinin bir fonksiyonu olarak ergenliğin
ilerleyen yılları boyunca da hızla artış gösterdiğine işaret etmektedir. Nitekim, özellikle
üstbilişsel farkındalığın ergenlik döneminin ikinci yarısına giriş yaşı olarak nitelenebilecek,
16 yaşından itibaren hızlı bir ivmelenme gösterdiğini ve, çalışmamızdaki örneklem
üzerinden değerlendirdiğimizde, 19 yaşına, ya da başka bir ifade ile lise 4. sınıf düzeyine
gelinceye kadar, doğrusal bir artış trendi arz ettiği görülmektedir. Bu bağlamda, problem
çözme becerilerinin ve üstbilişsel farkındalık düzeylerinin kız lise öğrencilerinde erkek
öğrencilerle karşılaştırıldığında anlamlı düzeyde daha yüksek olacağına dair
denencelerimiz yanlışlanmış bulunmaktadır. Öte yandan, mevcut çalışmada elde etmiş
olduğumuz bu yöndeki bulgular yine ortaokul aşamasındaki ergenler üzerinde yapmış
olduğumuz önceki çalışmalardan elde etmiş olduğumuz bulgular ile tutarlılık arz
etmektedir. Şöyle ki, üniversite öğrencileri gibi yaşça daha büyük gruplarda kız ve erkek
öğrenciler özellikle üstbilişsel beceriler üzerinden karşılaştırıldıklarında literatürdeki
bulgular, genellikle, kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde daha yüksek bir performans sergiledikerine işaret etmektedirler ve fakat gerek
ergenlik döneminin ikinci kısmı bağlamında mevcut çalışmada ve gerekse daha önceki
çalışmalarımızda gözlemlemiş olduğumuz üzere ergenlik döneminin ilk yıllarındaki
ortaokul öğrencilerinde cinsiyetler değişkeni üzerinden üstbilişsel işlevler bağlamında
yapılan karşılaştırmalarda kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma
ortaya çıkmadığı görülmektedir. Yine de belirtilmelidir ki, her ne kadar istatistiksel
anlamlılık düzeyine ulaşmasa bile, kız öğrencilerin üstbilişsel farkındalık düzeyi erkek
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öğrencilere kıyasla daha yüksek bir ortalama arz etmektedir. Belirtmiş olduğumuz bu
nokta, öte yandan, mevcut çalışmanın bir kısıtlılığı olarak da değerlendirilebilir zira
üstbilişsel farkındalık düzeyleri bakımından kız ve erkek öğrenciler arasındaki farklılaşma
daha fazla katılımcı içeren bir çalışmada bu kadar erken bir yaşta da elde edilebilebilir.
Yine de, mevcut ve önceki bulgular ışığında, kız ve erkek öğrenciler arasında üstbilişsel
farkındalık düzeyleri arasındaki kızlar lehine farklılaşmanın ergenlik dönemi boyunca
kızlar ve erkekler arasındaki sosyalleşme ve ebeveyn tutumlarındaki farklılaşma temelli
çeşitli sosyal etmenlerce arttırılıyor olma ihtimalini güçlendirmektedir zira salt bir
yürütücü işlev boyutu olarak ele alındığında kız ve erkek öğrenciler arasında üstbilişsel
beceriler bakımından anlamlı bir farklılık oluşumunun nöropsikolojik ya da bilişsel
nörobilim bulguları bağlamında açıklanabilmesi kolay görünmemektedir. Ayrıca,
üstbilişsel işlevler bakımından cinsiyetler arası farklılaşma ergenlik süreci ve eğitim hayatı
boyunca gözlenmeye devam ettiği gibi üniversite mezunu genç yetişkinler ile yapılan
çalışmalarda da üstbilişsel beceriler ile ilgili olarak kadınlar lehine istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılaşma bulunduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla, mevcut bulgularımızı da
göz önünde bulundurarak, şu noktada vurgulanabilecek olan husus üstbilişsel becerilerin
yaşla beraber doğrusal bir artış gösterdiği ve bu doğrusal artışın kızlarda erkeklere göre
daha hızlı seyretmekte olduğudur.
Çalışmamızda problem çözme becerileri bakımından, üstbilişsel farkındalık düzeyinde de
olduğu gibi, lise düzeyindeki kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı düzeyde bir
farklılaşma ortaya çıkmadığı görülmüştür. Yine de, az bir farkla da olsa, kız öğrencilerin
problem çözme becerilerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek bir değer arz ettiği
görülmüştür. Bu nokta, yukarıda üstbilişsel farkındalık düzeyi ile ilgili olarak da
belirtildiği üzere, bir bakıma mevcut çalışmanın katılımcı sayısı üzerinden bir kısıtlılığı
biçiminde de değerlendirilebilir. Diğer taraftan, yürütücü işlevlerle bağlantılı bir fonksiyon
olarak, problem çözme becerisinin de üstbilişsel süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesine
dayalı olduğu ifade edilebilir. Bulgularımız problem çözme becerilerinin yaşla birlikte
anlamlı düzeyde artış gösterdiğini işaret etmektedir, başka bir ifadeyle bulgularımız
problem çözme becerilerindeki ergenlik dönemiyle birlikte meydana gelmeye başlayan
artışın, üstbilişsel becerilerde görülen artışla paralel biçimde, ergenlik döneminde yürütücü
işlevlerde meydana gelen hızlı gelişimin bir fonksiyonu olduğunu vurgulamaktadır. Yine
de, problem çözme becerisi ile ilgili olarak üstbilişsel işlevlerde olduğu gibi cinsiyetler
arasında sistematik bir farklılaşmadan söz etmek literatür bulguları ışığında pek mümkün
görünmemektedir. Öte yandan, çalışmamızdan elde edilen bulgular problem çözme
becerilerinin de üstbilişsel işlevler gibi çevresel koşulların niteliğinden etkilendiğine işaret
etmektedir: Problem çözme becerileri cinsiyet değişkeni üzerinden anlamlı bir farklılaşma
arz etmemektedir fakat ebeveynlerin eğitim durumu problem çözme becerisi üzerinde
belirleyici bir etmen olarak ortaya çıkmakta ve lise döneminde kız ve erkek öğrenciler
ebeveynlerinin eğitim düzeyi üzerinden problem çözme becerilerinde anlamlı bir
farklılaşma göstermektedirler. Ebeveynlerin eğitim durumunun problem çözme becerisi
üzerindeki etkisi, belki ilk planda, artan eğitim düzeyinin çocuk yetiştirme stillerinde
yarattığı değişim ve eğitimli ailelerin çocuklarına gelişim sürecinin en başından itibaren
daha zengin bir uyaran çerçevesi sunması üzerinden açıklanabilir fakat yine de ileriki
çalışmalarda, aile yapısı ve ana-baba tutumları gibi, çalışmamızda elde etmiş olduğumuz
mevcut bulguları doğurması olası spesifik mekanizmalar sistematik olarak ele alınmalıdır.
Özetle, ebeveynlerin eğitim durumunun problem çözme becerisi üzerinde etkili olacağı
yönündeki denencemiz desteklenmiş bulunmaktadır.
Üstbilişsel farkındalık düzeyinin de bulgularımız ışığında, problem çözme becerisinde
olduğu gibi, ebeveynlerin eğitim düzeyinden doğrudan bir şekilde etkilendiği
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görülmektedir. Bu bağlamda, ebeveynlerin eğitim düzeyinin üstbilişsel farkındalık düzeyi
bakımından ortaokul öğrencisi ergenlerde cinsiyetten bağımsız olarak anlamlı düzeyde
farklılaşma yaratacağına dönük denencemiz desteklenmiş bulunmaktadır. Nitekim,
regresyon analizi sonuçlarımız, ağırlıklı olarak yaşa bağlı şekilde üstbilişsel farkındalık
düzeylerinde artış oluştuğuna işaret etse de ebeveynlerin eğitim durumunun da bu etkiye
anlamlı düzeyde katkı yaptığını ve her iki değişkenin birlikte toplam ÜFE skorunun
yaklaşık %75’lik bir kısmını açıklayabildiğini göstermiştir. Bu durum, en azından, ergenlik
döneminin ilk yıllarında üstbilişsel fonksiyonlarda görülen ve ergenlik dönemi boyunca
devam ettiği anlaşılan artışın büyük oranda yürütücü işlevlerde meydana gelen hızlı bilişsel
gelişim trendinin bir yansıması olarak ele alınmasının mümkün olduğuna ve fakat çevresel
etmenlerin de bu artışı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediğine işaret etmektedir.
Dolayısıyla mevcut bulgularımız, genelde yürütücü işlevlerin ve özelde ise üstbilişsel
işlevlerin yalnızca genetik etmenler üzerinden belirlenmeyeceğini, ergenlik döneminde
gerek problem çözme becerisi ve gerekse üstbilişsel süreçlerin yordanmasında
ebeveynlerin eğitim durumu gibi çevresel faktörlerin dikkate alınması gerektiğini kuvvetle
vurgulamaktadır. Başka bir ifade ile hem okul başarısı hem de yaşam koşullarına genel
adaptasyon ve farklı dönemlerdeki farklı problematik koşullarla baş etme potansiyelinin
gelişimi yalnızca psikobiyolojik etmenlerce değil fakat aynı zamanda psikososyal
etmenlerce de anlamlı düzeyde biçimlendirilmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Literatür ışığında ele alındığın üstbilişsel süreçler ve problem çözme becerilerinin yürütücü
işlevlerin birer fonksiyonu olarak ortaya çıktığını ve bilişsel gelişim sürecinin nitel
anlamda bir sıçrama yaşadığı ergenlik dönemi ile birlikte yürütücü işlevlerde genel
anlamda gözlemlenen hızlı gelişimle beraber özelde problem çözme ve üstbilişsel
işlevlerde de artış olduğunu görmekteyiz. Bu fonksiyonların gelişim düzeyi aynı zamanda
öğrencilerin okul başarısını ve sosyal çevreye adaptasyon kalitesi üzerinde de belirleyici
olmaktadır. Bu bağlamda, çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular çevresel koşulların,
ebeveynlerin eğitim düzeyinin yükselmesi gibi, olumlu manada düzenlenmesinin, salt
bireysel ya da türe özgü genetik etmenlere ek olarak, öğrencilerin problem çözme becerisi
ve üstbilişsel farkındalık düzeylerindeki artış bağlamında destekleyici rolüne işaret
etmektedir. Lise döneminin özellikle de üniversite sınavına hazırlık ve meslek seçimi
bağlamında karar vermeyi içeren kritik bir dönem olduğu göz önünde bulundurulduğunda
bu dönemdeki öğrencilerin üstbilişsel becerilerini geliştirici bir eğitim ve aile ortamının
oluşturulması önem kazanmaktadır.
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Parasal Aktarım Mekanizmasında Kredi Kanalının Uluslararası Görünümü
Dr. Deniz MACİT308

Özet
Merkez bankaları ekonomi politikalarının temel hedeflerine ulaşabilmek için çeşitli
araçları kullanmaktadırlar ve bu araçların kullanımına yönelik olarak aldıkları kararlar
parasal aktarım mekanizması aracılığı ile reel ekonomiye aktarılmaktadır. Parasal aktarım
mekanizması, para politikasında meydana gelen bir değişimin reel ekonomiyi etkileyinceye
kadar geçirdiği süreçleri ifade etmektedir ve teorik açıdan bu aktarım mekanizmasındaki
kanallar geleneksel ve modern yaklaşımlar olarak ele alınmaktadır. Geleneksel yaklaşım
faiz oranı kanalı ile açıklanırken, modern yaklaşımlarda döviz kuru kanalı, varlık fiyatları
kanalı, beklenti kanalı ve kredi kanalı temel parasal aktarım kanalları olarak teoriye dâhil
edilmektedir. Bu çalışma modern yaklaşımlar içerisinde yer alan banka kredi kanalının
uluslararası görünümü incelemeyi amaçlamaktadır. Bununla ilintili olarak da bu kanalın
işleyiş mekanizmasının ortaya konması amaçlanmaktadır. Çalışmanın temel bulgusu kredi
kanalının uluslararası görünümün aktarım sürecinde farklı sonuçlar yaratabileceği ve
aktarım mekanizmasında kredi kanalının uluslararası görünümünün pek çok ampirik
çalışma tarafından desteklendiği yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Parasal Aktarım Mekanizması, Banka Kredi Kanalı, Uluslararası
Kredi Kanalı.
International View of the Credit Channel in Monetary Transmission Mechanism
Abstract
Central banks use various tools to achieve the basic objectives of economic policies. The
decisions taken for the use of these instruments are transferred to the real economy through
the monetary transmission mechanism. The monetary transmission mechanism refers to the
processes that a change in monetary policy affects until it affects the real economy. From a
theoretical point of view, the channels in this transmission mechanism are considered as
traditional and modern approaches. While the traditional approach is explained by the
interest rate channel, the exchange rate channel, asset prices channel, expectation channel
and credit channel are included in the theory as basic monetary transmission channels in
modern approaches. In this study, the international view of the bank credit channel, which
is included in modern approaches, is examined. In relation to this, it is aimed to reveal the
mechanism of operation of this channel. The main finding of the study is that the credit
channel can create different results in the international process. In addition, a basic finding
is that the international view of the credit channel in the transmission mechanism is
supported by many empirical studies.
Key Words: Monetary Transmission Mechanism, Bank Credit Channel, International
Credit Channel.
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GİRİŞ
Para politikası kararlarının ekonomiyi ne yönde etkilediği sorusu literatürde uzun süredir
araştırılan ve tartışılan bir konudur. Parasal aktarım sürecinde banka kredilerin önemli bir
rolü olduğunu savunanların görüşleri “kredi görüşü” olarak adlandırılmaktadır. Bu görüşte
para politikasındaki değişikliklerin bankaların verdikleri kredi hacimlerini değiştirdikleri
savunulmaktadır. Kredi hacimlerindeki değişim sonucunda bankalara borçlu iktisadi
birimler harcamalarını azaltacakları için reel hâsıla üzerinde etkiler meydana gelmektedir.
Parasal aktarım mekanizmasına yönelik literatürde kredi görüşü genellikle kapalı ekonomi
çerçevesinde ele alınmaktadır. Fakat küreselleşen dünyada bankacılık sektörü yurtdışı
faaliyetleri neticesinde uluslararası krediler de kullandırmaktadır. Yapılan çeşitli çalışmalar
yabancı bankaların ulusal bankacılık sistemlerinde önemli payları olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla uluslararası ekonomi bağlamında ülkeler arasındaki reel ve
finansal şokların aktarılması temel bir sorun olarak gündeme gelmektedir.
Bankacılık sektöründeki uluslararası bağlantılar parasal aktarımda önemli bir role sahip
olmaktadır. Özellikle küresel kriz dönemlerinde bankaların birçok ülkede aynı anda kredi
arzlarını kısıtladığı ortak finansal şoklar dikkate alındığında kredi kanalının uluslararası
görünümünün önemi ortaya çıkmaktadır. Küresel finanssal kriz sonrası dönem (gelişmiş
ülkelerin düşük faiz oranları dikkate alındığında) bankacılık akımlarının gelişmekte olan
ekonomilere yönlendiği özel bir dönemi ifade etmektedir (Başkaya vd., 2017: 15). Küresel
bankalar 2007 mali krizinin gelişmekte olan piyasa ekonomilerine aktarılmasında önemli
rol oynamıştır. Uluslararası bankacılık bağlantılarının, 2007 yılında sanayileşmiş ülkelerde
başlayan finansal krizden kaynaklanan derin zorlukları yayabildiği düşünülmektedir.
Sermaye piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan dramatik değişimler, bu tür
kaygıların kanıtı olarak gösterilmektedir. 2007 yılı boyunca, güçlü bir büyüme döneminden
sonra, Yükselen Asya, Latin Amerika ve Gelişmekte olan Avrupa genelinde sermaye
girişleri daralmıştır. İlk patlama, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını, banka kredilerini
ve net borç senetlerini kapsayan çok sayıda özel uluslararası sermaye akışının
karşısındaydı. Daha sonra faaliyetlerdeki en keskin düşüş uluslararası banka kredilerinde
yaşanmıştır. Bu tür gözlemler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), küresel banka
bağlantılarının mevcut krizin gelişmekte olan piyasalara “ateşlenmesine” neden olduğunu
iddia etmesine yol açmıştır (Cetorelli & Goldberg, 2010: 1). Özellikle küresel kriz sonrası
dönemlerde, güçlü ekonomiye sahip bir ülkede (örneğin ABD) uygulanan para
politikasında meydana gelen değişikliklerin (örneği gecelik faizlerdeki değişimler), diğer
ülkelerdeki bankaların kredi arzlarını etkileyiş süreçleri, uluslararası kredi kanalı olarak
ifade edilebilmektedir. Parasal aktarımda geleneksel olmayan politikaların reel faaliyetler
üzerindeki etkisi hakkında çok az şey bilinmekte ve özellikle gelişmekte olan
ekonomilerde, uluslararası aktarımlara dair çok az araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmanın
temel amacı literatürdeki kredi kanalının uluslararası görünümü hakkında kavramsal bir
çerçeve oluşturabilmektir. Bu kapsamda öncelikle uluslararası kredi kanalına ilişkin yer
alan literatürdeki temel bazı çalışmalara yer verilerek daha sonra bu kanalın tanımı ve
işleyiş süreci açıklanmaktadır. Son kısımda ise kredi kanalının uluslararası görünümüne
yönelik bir değerlendirme yer almaktadır.
1.Uluslararası Kredi Kanalı
Uygulanan para politikaları üzerinde 2008 küresel krizinin önemli bir etkisi bulunmaktadır.
Krizle birlikte Federal Rezerv Bank (FED) federal fon oranını hızla sıfıra indirmiş ve
“alışılmamış” olarak kabul edilen ek önlemler almıştır. 2007–2009 döneminde meydana
gelen ABD subprime mortgage krizi neticesinde, ABD’nin değişen para politikası stratejisi
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ile birlikte niceliksel gevşeme politikaları309 uygulanmaya başlanmıştır. Krizin etkilerini
giderebilmek amacıyla FED öncelikle faizlerde yüklü bir indirime gitmiş, bu yeterli
olmayınca niceliksel genişleme politikalarına yönelmiştir. Küresel kriz öncesi ABD
merkez bankasının birincil önceliği “enflasyon hedeflemesi” olarak belirlenmişken, krizle
birlikte “finansal istikrar” ve “işsizlikle mücadele” hedefleri yeni politika hedefleri olarak
belirlenmiştir. FED para politikası stratejileri incelendiğinde 2008 krizi sonrasında
geleneksel araçların geliştirilerek faiz koridoru ve likidite yönetimi gibi yeni konjonktürel
politika araçlarının eklendiği görülmektedir. Geleneksel olmayan para politikası önlemleri
ile piyasalara büyük miktarlarda likidite aktarımının yanı sıra çeşitli varlık alım
programları uygulanmıştır. FED faiz politikasından sonuç elde edemeyince, farklı ve
geleneksel olmayan yeni para politikası stratejilerine yönelmiştir (Macit, 2018a: 183).
Para politikası uygulamaları konusundaki bu değişim merkez bankalarınca bir dizi büyük
ekonomide yapılan alışılmamış politika eylemleri etkinliği konusunda güncel bir literatüre
yol açmıştır. ABD niceliksel gevşetme etkisini inceleyen bazı çalışmalara göre, ABD para
politikasının yayılmasının 2010 ve 2011 yıllarında Brezilya, Çin ve diğer bazı gelişmekte
olan ekonomilerde aşırı ısınmaya katkıda bulunduğunu, ancak 2009 ve 2012 yıllarında
kendi geri kazanımlarını desteklediğini göstermektedir. Bu heterojen etkiler, sınır ötesi
para politikası yayılmalarının maliyetlerine işaret etmektedir (Chen vd., 2016: 63). ABD ve
gelişmekte olan piyasa ekonomileri ile küçük gelişmiş ekonomilerdeki faiz oranları,
konjonktürel dalgalanma bu ekonomilerde genellikle farklı aşamalarda olmasına rağmen,
birbiriyle yakından ilişkilidir. Örneğin, ABD’nin 2007–2009 subprime mortgage krizi
sonrasında para politikasını gevşetmesiyle, kısa ve uzun vadeli faiz oranları doğrudan
etkilenmeyen ülkelerde de gerilemiştir (Hofmann & Takáts, 2015: 105). Küresel finansal
kriz ve bunun sonucunda ortaya çıkan durgunluk döneminde, niceliksel genişletme
politikalarının, küresel finansal piyasaları dengelediği ve küresel ekonomik faaliyetlerde
daha da çöküşe neden olacağı konusunda genel bir fikir birliği bulunmaktadır. Niceliksel
gevşetme, büyük parasal değer kazanımı ve sermaye girişi baskıları nedeniyle bazı
ülkelerde ekonomik olarak aşırı ısınmaya neden olabilmektedir.
Niceliksel gevşeme önlemleri ile ilişkili para politikasının uluslararası anlamda yayılımının
iyi bir şekilde anlaşılması, politika yapıcıların bu politikaların getirdiği zorluklarla başa
çıkmalarına ve uluslararası politika koordinasyonuna olan ihtiyacı değerlendirmelerine
yardımcı olabilecektir. Yine de, geleneksel olmayan politikaların reel faaliyetler üzerindeki
etkisi hakkında çok az şey bilinmekte ve özellikle gelişmekte olan ekonomilerde,
uluslararası yayılmalarına dair çok az araştırma bulunmaktadır.
Birçok çalışma niceliksel genişleme politikalarının uluslararası finansal piyasa etkisini
incelemektedir.310 Yapılan çalışmaların bulgularına göre ABD Merkez Bankası
önlemlerinin gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki etkilerinin, genellikle gelişmiş
ekonomilerdekinden daha büyük ve daha çeşitli olduğu tahmin edilmektedir. Etkilerin
309

310

Niceliksel Genişleme (Quantitative Easing), (Vade Uzatma Programı (Maturity Extention), Mortgage
teminatlı menkul değerlerin satın alınması gibi stratejiler geliştirmiştir.
Neely (2010), ABD Merkez Bankası'nın diğer gelişmiş ülkelerdeki tahvil faizlerini 20–80 baz puan
indirdiğini ve ABD dolarının % 4–11 oranında değer kaybettiğini tespit etmiştir. Glick ve Leduc (2012),
uzun vadeli faiz oranlarındaki düşüşe ve ABD doları amortismana rağmen, emtia fiyatlarının ortalama
ABD varlık alımları açıklamasından kaynaklandığını göstermektedir. Chen vd. (2012, 2014) ve Rogers
vd. (2014), İngiltere Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Federal Rezerv ve Japonya Merkez Bankası
tarafından uygulanan geleneksel olmayan önlemlerin uluslararası yayılımı hakkında kanıtlar
sağlamaktadır. Fratzscher vd. (2013), daha önceki ABD Kalite Kontrol önlemlerinin devlet verimini
düşürmede ve hisse senedi fiyatlarını artırmada son derece etkili olduğunu tespit etmiştir. Bkz. Chen vd.,
2016: 63.
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gücü kısmen her ekonominin ABD politika şoklarına nasıl tepki verdiğine ve kısmen de
farklı ekonomik ve mali yapılara, politika çerçevelerine ve döviz kuru düzenlemelerine
bağlı olmaktadır. Niceliksel gevşetme önlemlerinin, ekonomiler arasında önemli ölçüde
farklılık gösteren oldukça büyük etkileri olduğu belirtilmektedir. Bu tür önlemler ABD
ekonomisine kıyasla birçok gelişmekte olan ülke üzerinde daha büyük bir etkiye sahip
olma eğilimindedir (Chen vd., 2016: 76).
Özetle, 2008 küresel krizi ile birlikte ABD’nin değişen para politikası stratejisi ile
niceliksel gevşetme politikaları neticesinde uygulanan değişikliklerle ABD, küresel
anlamda parasal aktarımın çeşitli kanallarında yayılımcı bir konuma gelmiştir. ABD para
politikası: Dünya genelinde kredi marjlarını ve risk primini etkilemekte, kaldıraç ve kredi
akışlarını uluslararası olarak etkilemekte ve küresel finansal döngü, kısmen ABD para
politikası tarafından yönlendirilmektedir.
Aktarımın faiz, döviz kuru vb. kanallarının yanında uluslararası kredi kanalı da küresel
krizin ardından literatürde daha yaygın olarak ele alınmaya başlanmış ve çeşitli ampirik
çalışmalarla kanıtlanan, kredi kanalının bir “alt kanalı” olarak ilgili yazında yerini almıştır.
1.1. Uluslararası Kredi Kanalına İlişkin Literatür
Son yıllarda pek çok araştırmacı çalışmalarını para politikasının ekonomiyi etkileme
süreçlerine yönlendirmiştir. Bu konu, temel Keynesyen IS-LM ders kitabı modelinin ortaya
çıkmasından bu yana yeni bir araştırma konusu değildir. Yeni olan nokta, özellikle,
gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının, parasal genişlemeyi ve diğer geleneksel
olmayan önlemleri kullanarak yüksek düzeyde uyumlu para politikaları benimsemeleri,
faiz oranlarının ise etkili alt sınırlara yakın olmasıdır (Coeuré, 2016: 8). Bu, hem gelişmiş
ekonomiler hem de gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ekonomilere kadar para
politikasının yayılması için aktarım kanalları konusundaki tartışmayı yeniden
canlandırmıştır. Bununla birlikte, geleneksel likidite yerine, sermaye piyasası kusurlarına
dayalı yeni açıklamalar sağlanmıştır. Önemli sorulardan biri, para politikasındaki küçük
şokların, borçlanmaya ve harcamaya ne kadar büyük katkı sağlayabileceğidir. Seçkin bir
makroekonomik perspektif artık işe yaramıyor gibi görünmektedir, bu yüzden Bernanke ve
Gertler (1995) 'in kara kutu içinde önerdiği gibi yeni cevaplar aranması gerekmektedir. Bu
nedenle bu alternatif yaklaşımlar, ekonomideki herhangi bir şoku çoğaltabilecek ve hatta
artırabilecek firma ve sermaye piyasalarının bazı özelliklerine odaklanmaktadır. Bu,
Blinder ve Maccini'nin (1991) “makroekonominin mikro temelleri” olarak adlandırdıkları
olguya benzemektedir. Bu anlamda, bazı firmalar mali sıkıntılarla karşı karşıya kalarak,
yatırım kararlarını kendi mali durumlarına büyük ölçüde bağımlı kılmakta ve iş çevreleri,
para politikası ve kendi firma davranışları arasında bir bağlantı kurmaktadırlar (Iturriaga,
2000: 423).
Finansal sistemin dışa açık olduğu ekonomik sistemlerde parasal aktarımdaki kredi kanalı
daha karmaşık bir yapıyı ifade etmektedir. Bu karmaşık yapı ise bankacılık sektörü ile
finansal sistemin yapısına bağlı olarak işleyen bir süreci belirttiğinden dolayı çeşitli
çalışmalar dikkate alındığında yorum ayrılıklarının olması doğal ve muhtemel bir sonuçtur.
Literatürdeki ampirik çalışmalar aynı ülkeleri ele alsalar de aktarım süreçlerini
açıklamalarında yorum ayrılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar ise yapılan analizlerde ele
alınan değişkenlerdeki farklılıklardan doğmaktadır. Aşağıdaki kısımda uluslararası kredi
kanalına yönelik yapılan ampirik çalışmalardan bazılarına yer verilmektedir.
Suzuki (2008), Yeni Zelanda, ABD ve Avusturya’ya yönelik değişkenler ile yaptığı
çalışmanın bulgularına göre uluslararası kredi kanalının geçerli olduğunu ortaya
koymuştur. Avustralya'daki parasal daralma sonrasında banka kredilerinin Yeni Zelanda'da
değiştiğini belirtmektedir. Avustralya'da parasal daralma sonrasında Yeni Zelanda'da
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hâsılanın azaldığını kanıtlamıştır. Çalışmanın sonucuna göre Avustralya para politikası
Yeni Zelanda'nın reel ekonomisini etkilemektedir.
Schnabl (2012), Gelişmekte olan piyasalarda banka likidite şoklarının uluslararası
aktarımını incelediği çalışmasının sonuçları; uluslararası bankaların ülkelerine likidite şoku
aktardığı ve olumsuz likidite şoklarının etkilenen ülkelerde banka kredilerini azalttığını
göstermektedir. Aktarım kanalı bankalar arasında uluslararası kredi verme yoluyla
gerçekleşmektedir. Araştırma bulguları, uluslararası bankalar arasındaki kredilendirmenin
banka likidite şokları için bir aktarım kanalı oluşturduğunu göstermektedir.
Takáts ve Vela (2014), uluslararası para politikası aktarımını ele aldıkları çalışmalarında,
gelişmiş ülkelerde para politikasının gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki finansal
koşulları nasıl etkilediğini incelemişlerdir ve uluslararası aktarımda bir kaç kanalının
çalışmasına dair kanıt ortaya koymaktadırlar.
Chen vd. (2014), ABD'nin geleneksel olmayan para politikasının ulusal ve küresel etkisini
değerlendirmeye yönelik ampirik bir analiz yapmışlar ve ABD'deki niceliksel gevşeme ile
ABD'deki durgunluğun önlenemeyeceğini, ancak aynı zamanda önemli küresel
yayılmalara neden olduğunu ortaya koymuşlardır. Yayılmalar; ‘miktarlar, fiyatlar ve / veya
içsel politika tepkileri’ değişkenlerinden en az birini etkilemektedir. Bu etkilerden miktar
etkileri, portföy yatırımı ve uluslararası banka kredileri gibi brüt sermaye akışlarındaki
değişiklikleri içermektedir.
Hofmann ve Takáts (2015), ABD’den gelişmekte olan ekonomilere ve daha küçük gelişmiş
ekonomilere, ekonomik ve istatistikî olarak anlamlı bir yayılma ortaya koymaktadır. Bu
yayılımlar sadece kısa ve uzun vadeli faiz oranlarında değil, aynı zamanda politika
oranlarında da bulunmaktadır.
Chen vd. (2016), uluslararası yayılmaların ekonomilere göre değiştiğini ortaya
koymaktadırlar. ABD'nin kurumsal yayılımını azalttığını ve daha az ABD’nin yayılımının,
hem ulusal hem de küresel olarak finansal koşullar ve ekonomik faaliyetler üzerinde büyük
bir etkisi olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışma, ABD'deki niceliksel gevşetme
programlarının, ABD ve diğer gelişmiş ekonomilerin uzun vadeli durgunluk ve
deflasyondan uzaklaşmasını engelleyen önemli karşı-döngüsel önlemler olduğunu
göstermektedir.
Choi (2018), ABD’deki finansal belirsizlik şoklarının gelişmekte olan piyasa
ekonomilerine olan etkilerini uluslararası kredi kanalı çerçevesinde ele almaktadır. ABD
mali belirsizlik şoklarının, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin hâsılası üzerinde önemli
bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Gelişmekte olan ekonomilerde borçlanma
konusundaki daha sıkı kısıtlamalar, yatırımda düşüşe yol açmakta, bu da sektörel
bağlantılar yoluyla toplam üretimde reel bir değer kaybı ve düşüşe yol açmaktadır.
Macit (2018a), 2008–2017 arası dönemde, E7 (emerging 7-gelişmekte olan 7) ülke
gurubuna yönelik olarak yaptığı çalışmada uluslararası kredi kanalının etkin işleyip
işlemediği araştırılmaktadır. Küresel finansal baskı endeksini (VIX) göz önüne alan ve
almayan politika faiz oranlarının kullanılması ile banka kredi kanalının işleyişi ele
alınmaktadır. Çalışmanın temel bulgularına göre, ulusal politika faizlerindeki artış
mevduatları ve kredi hacmini daraltarak reel hâsıla üzerinde etkili olmaktadır ve ABD’nin
küresel likiditeyi genişletici etkisi göz önüne alındığında ulusal politika faizlerindeki
değişim mevduat ve kredi hacmini genişleterek reel hâsılanın yönetiminde etkili bir şekilde
kullanılabildiği sonucuna ulaşılmaktadır.
İlgili literatürdeki çalışmaların temel bulgularına göre uluslararası aktarımda ABD önemli
bir aktarım sağlayıcı konumdadır. Yapılan pek çok çalışma da bunu kanıtlamaktadır.
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Ancak yine de uluslararası parasal aktarımın hangi kanallarda ve nasıl çalıştığını tam
olarak bilinmemektedir.
1.2.Uluslararası Kredi Kanalının Tanımı ve İşleyişi
Uluslararası kredi kanalı “bir ülkede ortaya çıkan parasal şokların, iki ülke arasında
bankaların kredi fonlarının yeniden tahsis edilmesi yoluyla bir diğerine aktarılmasıdır”
şeklinde ifade edilen bir aktarım kanalı olarak tanımlanmaktadır (Suzuki, 2008: 397). Bu
aktarım, para politikası kararlarında değişiklik meydana gelen bir ülkeden, küresel
bankacılık faaliyetleri sayesinde bir diğer ülke ekonomisinin hâsılasında değişiklikler
meydana gelmesini ifade etmektedir.
Uluslararası kredi kanalı, “güçlü bir ülkenin (örneğin ABD) merkez bankasının uygulamış
olduğu bir para politikası kararının (örneğin gecelik faiz değişikliğinin) diğer ülkelerdeki
gecelik faizleri üzerinden kredi sistemini ve kredi miktarını nasıl etkilediğini inceleyen bir
kanal” olarak tanımlanabilmektedir (Macit, 2018b: 155).
Uluslararası bankalar geleneksel olarak, gelişmiş ekonomi para politikasının etkisi de dâhil
olmak üzere küresel finansal koşulların, gelişmekte olan ekonomilere aktarılmasında
önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede küresel bankacılık faaliyetleri kredi kanalının
açık ekonomi kapsamında da incelenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bankacılık ve
finansal sistemdeki artan küreselleşme ile ekonomideki kurumsal özellikler, bankacılık
sistemi ile diğer ülkelere iç şokların aktarılması için uygun bir çerçeve oluşturmaktadır.
Suzuki (2008), uluslararası kredi görünümünü önerdiği çalışması, A ve N olmak üzere iki
ülke olduğu ve A ülkesindeki bankaların N ülkesindeki bankacılık piyasasına hâkim
olduğu varsayımına dayanmaktadır. Standart kredi görünümü, A ülkesindeki daraltıcı bir
para politikası neticesinde bu ülkedeki borç verilebilir fonlarda düşüş meydana geleceğini
ortaya koymaktadır. Tersine, açık ekonomi görüşü çerçevesinde ise bankalar fonlarını N
ülkesinden A ülkesine yeniden aktarabilecekleri için borç verilebilir fonlar N ülkesinde
düşecektir. Bu durum ise N ülkesindeki bankaya bağımlı borçluların harcamalarını
azaltmaya neden olmaktadır. Bu gerekçe ise önemli bir sonuç ortaya koyarak uluslararası
kredi görünümüne yol açmaktadır (Suzuki, 2008: 397). Kredi arz eğrisinin sola kayması,
bankaya bağımlı borçluların Yeni Zelanda'daki harcamaları azaltmaya zorlamaktadır. Bu
uluslararası kredi görünümü ile tutarlı bir sonuçtur.
Uluslararası kredi kanalının işleyiş sürecini açık ekonomi varsayımı ile A ve B olmak
üzere iki ülke varsayımı altında, yukarıda belirtilen çalışmadaki bilgiler çerçevesinde
aşağıdaki gibi şematize edilebilmektedir.
A Ülkesi

B ülkesi

Para Arzı

Kredi Arzı

Banka Mevduatları

Yatırımlar

Banka Kredileri

Toplam Hâsıla

Şekil 1. Uluslararası Kredi Kanalı Aktarım Süreci
Kaynak: Macit, 2018b: 158.
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Bir ülkede uygulanan daraltıcı bir para politikası, farklı bir ülkede borç verilebilir fonları
azaltarak hâsılada düşüş meydana getirebilmektedir.
Macit (2018a), bir parasal aktarım kanalı olarak uluslararası kredi kanalını incelediği
çalışmada ABD finansal baskısının sürece dâhil edildiği analiz sonuçlarına göre,
uluslararası kredi kanalının işleyiş süreci aşağıdaki gibi ortaya konmuştur.

Para

Faizler ↑

Arzı ↓

Mevduatlar
↑

Krediler ↑
Para Piyasası
Araçları ↓

Sanayi Üretim
Endeksi ↓

Şekil 2. Uluslararası Kredi Kanalı Aktarım Süreci
Kaynak: Macit, 2018a: 158.

Daraltıcı bir para politikası karşısında artan faizler kredileri de arttırmaktadır. Buradaki
işleyiş süreci geleneksel kredi kanalı aktarım sürecinden farklı gerçekleşmekte olsa da
netice olarak daraltıcı politika, uluslararası kredi görünümünde hâsılada bir azalışa yol
açmakta ve kredi kanalının farklı bir mekanizma üzerinden de olsa etkin işlediği sonucu
ortaya çıkmaktadır.
Kredi görüşüne göre, krediler ile menkul kıymetler mükemmel ikame olmamaktadır. Bu
durumdan dolayı bu ikisi faiz şoklarına aynı tepkiyi vermemektedir. Yukarıdaki işleyiş
sürecinde görüldüğü gibi faizlerdeki bir değişimin ardından, banka kredileri artmakta ve
para piyasası araçları azalmaktadır. Bu durum kredi görüşü teorisi ile de uyumlu bir sonuç
olarak uluslararası kredi görüşünü desteklemektedir. Belirtilen çalışmada banka kredi
kanalının farklı bir mekanizma üzerinden etkin şekilde çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.
2. Sonuç ve Değerlendirme
Gelişmekte olan ülkelerdeki bankalar, finansal sistem içerisinde önemli bir unsur olarak
değerlendirilmektedir. Bankalar borç verilebilir fonları ile temel makro büyüklükler
üzerinde etkiler meydana getirmektedir. Parasal otoritelerin kararlarında meydana gelen
değişiklikler neticesinde banka kredi arzlarında meydana gelen değişimler toplam hâsıldaki
temel bileşenleri etkileyerek reel ekonomide etkiler oluşturmaktadır. Para politikası
kararlarındaki değişikliklerin enflasyon ve hâsıla gibi reel ekonomik parametrelere olan
etkilerini ifade eden parasal aktarım mekanizması çeşitli kanallar aracılığıyla
çalışmaktadır. Geleneksel faiz kanalının yanı sıra döviz kuru kanalı, beklentiler kanalı,
varlık fiyatları kanalı ve kredi kanalı gibi farklı kanallar ile aktarım mekanizması
açıklanmaktadır.
Banka kredi kanalı merkez bankalarının aldıkları para politikası kararları ile reel
ekonomiyi etkiledikleri önemli kanallardan birini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın
temelinde banka kredi kanalının uluslararası görünümü önerilmektedir. Konu ile ilgili
seçilmiş bazı ampirik çalışmaların sonuçlarına yer verilmekte ve bir ülkede meydana gelen
parasal şokun, bankaların kredi arzlarını yeniden tahsis ederek diğer ülkelere aktarıldığı
ortaya konmaktadır.
ABD gibi güçlü bir ekonomiye sahip ülkede meydana gelen bir arz şoku diğer ülkelerin
banka kredilerinde kısıtlamalara neden olabilmektedir. Ayrıca literatürdeki çalışmalarda
ele alınan birçok ülkede kredi kanalının, parasal şokların sonuçlarını açıklayan önemli bir
değişken olduğu ortaya konmaktadır. Ülkeler arasındaki finansal yapıların
farklılaşmasından dolayı ise parasal aktarımın etkileri de ülkelere göre farklılaşmaktadır.
Temel olarak çalışmalarda ortaya konan önemli bir sonuç ise, uluslararası ölçekte faaliyette
bulunan bankaların kendi ülkelerine parasal şokları aktardıkları yönündedir ve bu
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şoklardan etkilenen ülkelerde banka kredi arzları kısıtlanmaktadır. Bu temel sonuç
uluslararası kredi görünümünü kanıtlar niteliktedir. Uluslararası kredi görünümü birçok
çalışmanın bulgularınca kuvvetli şekilde kanıtlanmıştır ve uluslararası kredi kanalı parasal
aktarım mekanizmasının temel bir kanalı olarak ele alınmalıdır. Bu kanalın işleyiş sürecine
ilişkin pek çok belirsizlik bulunmaktadır ve banka kredi kanalının uluslararası anlamda
daha fazla araştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
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Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Kişilik Hakkı ve Buna İlişkin Sorumluluk
Nazlı Hilal ÇELİK311

Özet
Kişi ile birlikte, hukukun korumaya değer bulduğu, hukuki ve manevi nitelikteki varlıkları
bu konu kapsamında öncelikle değerlendirmek gerekir. Örneğin, kişinin hayatı, vücut
tamlığı, şerefi, sırları, resmi, adı, sesi vb. diğer tüm bilgileri korunmaya değer bu varlıklar
içinde yer alır. İşte bu korumaya değer bulunan varlıklar ile kişinin oluşturduğu bütüne
kişilik denir. Kişi, kişiliği üzerinde tam ve sağ doğduğu an ile ölümü ya da ölüme benzer
durum arasındaki zamanda hak sahibi olacaktır ki, bu dönemde kişinin sahip olduğu hakka
kişilik hakkı denir.
Kişilik kavramına girebilecek varlıkların başında kişinin hayat, sağlık ve vücut tamlığı,
şeref ve haysiyeti, adı, resmi, sesi, hayat alanı vardır. Ancak KVKK kapsamında kişisel
veriden bahsedildiğinde bu kavram kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü bilgi olarak çok daha geniş bir şekilde değerlendirilir. Yine aynı Kanun kişisel
veriyi normal (genel) ve özel kişisel veri olmak üzere ikiye ayırır. Bu şekilde bir ayrım
yapılmasının sebebi bu verilerin işlenmesinin de farklı olmasıdır.
KVKK kapsamında sorumluluğun doğmasına sebep olabilecek durumlar; açık rıza
alınmaması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmamasıdır. Bu durumların varlığı
halinde KVKK m. 11/ğ, m. 12/2, m. 14/3'te tazminat sorumlulukları düzenlenmiştir.
Ayrıca Medeni Kanun m. 24'te kişiliğin hukuka aykırı saldırılardan korunmasına ilişkin
düzenleme içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Veri, Kişilik Hakkı.
I. TEMEL KAVRAMLAR
A. KİŞİ
Hukuki yönden korunması gereken yegane varlık kişidir. Kişi, hukukta hak ehliyetine
sahip (borç altına girebilen ve haklara sahip olabilen) varlık olarak tanımlanır. Kişi
kavramı gerçek ve tüzel kişi olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek kişiler, insanlardır. Tüzel
kişiler ise, kendi başlarına kişilik tanınmış, belli bir amaca yönelmiş kişi ya da mal
topluluklarıdır. Bu kapsama dernekler, vakıflar ve üniversiteler örnek gösterilebilir.
A. KİŞİLİK
Kişiden bahsettikten sonra kişi ile birlikte, hukukun korumaya değer bulduğu, hukuki ve
manevi nitelikteki varlıkları da anlatmak gerekir. Örneğin, kişinin hayatı, vücut tamlığı,
şerefi, sırları, resmi, adı, sesi vb. diğer tüm bilgileri korunmaya değer bu varlıklar içinde
yer alır. İşte bu korumaya değer bulunan varlıklar ile kişinin oluşturduğu bütüne de kişilik
denir.
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B. KİŞİLİK HAKKI
Kişilik, gerçek kişilerde tam ve sağ doğumla, tüzel kişilerde ise hak ehliyetini kazandıkları
andan itibaren başlar ve gerçek kişilerde ölüm ya da benzer durumlarla (ölüm karinesi,
gaiplik) tüzel kişilerde ise tüzel kişiliklerinin sona ermesi ile sona erer. Dolayısıyla kişi,
kişiliği üzerinde sadece tam ve sağ doğduğu an ile ölümü ya da ölüme benzer durum
arasındaki zamanda hak sahibi olacaktır ki, bu dönemde kişinin sahip olduğu hakka kişilik
hakkı denir.
Bir Yargıtay kararında kişilik hakkı, “Kişinin doğumla kazandığı, bağımsız varlığını ve
bütünlüğünü oluşturan, hayat, beden ve ruh tamlığı, vicdan, din, düşünce ve çalışma
özgürlüğü, onuru, ismi, resmi, sırları ile aile bütünlüğü ve duygusal değerlerin tümü”
şeklinde tanımlanmıştır.
Kişilik hakkı kavramının içinde neleri barındırdığına, hukukun koruyacağı kişisel
varlıkların neler olacağına somut olayda hakim karar verecektir. Hakim önüne gelen
olayda ilk olarak söz konusu kişisel hakkı, daha sonra ise bu kişisel hakkın hukuk düzeni
tarafından korunup korunmadığını belirleyecektir.
1. Kişilik Hakkının Nitelikleri
a) Kişilik hakkı mutlak bir haktır. Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilen ve
herkes tarafından ihlal edilebilen haklardır. Herkes tarafından ihlal edilmeleri
mümkün olduğu için bu haklara saygı duyulması herkesten istenebilir.
b) Kişilik hakkı şahıs varlığı haklarındandır. Şahıs varlığı hakları para ile
ölçülemeyen değerlerdir. Ancak her ne kadar bunlar para ile ölçülemeseler de
saldırıya uğramaları halinde manevi zarar yanında, vücut tamlığına zarar
gelmesi neticesinde tedavi masraflarının doğması gibi, maddi zarara da sebep
olabilirler.
c) Kişilik hakkı kişiye sıkı suretle bağlı haklardandır. Kişiye sıkı suretle bağlı
hakları kural olarak sadece sahibi kullanabilir ve burada yasal ya da iradi temsil
yürümez. Bu hakkı sadece ilgili kişi kullanabildiği için bu hakların başkasına
devredilmesi ya da bu haklardan vazgeçilmesi de mümkün değildir. Kişilik
hakkının kişiye sıkı suretle bağlı bir hak olmasından kaynaklanan sonuç olarak
bu hakkın kişinin ölümü ile birlikte mirasçılara geçmesi de mümkün değildir.
Cesede yapılan saldırı, cesedin kişilik hakkı olmadığı için onun kişilik hakkında
saldırı teşkil etmez. Ancak ceset üzerinde yakınlarının kişilik hakkı olduğu için
artık onların kişilik hakkında bir saldırı olacaktır.
d) Zamanaşımına ya da hak düşürücü süreye bağlı değildir.
Kişilik hakkı açısından bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süre
belirlenmemiştir. Ancak kişilik hakkına saldırı neticesinde doğan alacak hakkı
zamanaşımı süresine bağlıdır.
2. Kişilik Hakkı Kavramına Girebilecek Varlıkların Başlıcaları
a. Hayat, Sağlık Ve Vücut Tamlığı
AY.’nın 17. maddesi, yaşam hakkını temel haklardan biri olarak saymış ve bu hakka
herkesin sahip olduğunu belirtmiştir. MK. m. 24 ve BK. m. 56’da hayat, sağlık ve
vücut tamlığına saldırı halinde yaptırımları düzenlemiştir.
b. Şeref ve Haysiyet
Şeref ve haysiyet nisbî bir kavramdır ve kişinin içinde bulunduğu topluma, zamana ve
kültüre göre değişir. Kişinin şerefi ve haysiyeti dendiğinde bunun iki tür olması
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mümkündür. Bunlardan ilki genel anlamda diğeri ise mesleki şeref ve haysiyettir. Her ikisi
de koruma altındadır.
Şeref ve haysiyet hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler için söz konusu olur ve her ikisi
açısından da korunması gerekir.
Bu konuda bir değerlendirme cetveli bulunmadığı için değerlendirme normal ve olağan bir
kişi üzerinden yapılır. Yoksa sadece kişiye bağlı olarak yapılan subjektif bir değerlendirme
önemli olmayacaktır.
Günümüzde şeref ve haysiyete yapılan saldırılar genellikle kitle iletişim araçları ile
yapılmaktadır. Basının görevi kamuyu ilgilendiren konularda topluma bilgi vermek olsa
da, örgürlüğü sınırsız değildir. Bu sebeple paylaşılan bilginin gerçek olaylara dayanması,
verilen bilginin amaca uygun olması, olaya ilişkin eleştiri yapılacaksa, eleştirinin de amaca
uygun ve objektif olarak yapılması gerekir. Bugün sosyal medya üzerinden de kişinin şeref
ve haysiyetine ilişkin ihlalin yapılması mümkündür.
c. Hayat Alanı
(İ). Genel Kural
Medeni Hukuk’a göre kişinin hayat alanını üçe ayırırız. Bunlar kamuya açık alan, özel alan
ve gizli alandır. KVKK.’nda da hayat alanı korumaya ilişkin özel olarak düzenlenmiştir.
Bu sebeple belki de özellikle bilinmesi gereken konulardan biri kişinin hayat alanlarından
hangilerinde kişilik hakkının ihlal edilebileceğidir. Bu sebeple hayat alanlarından ne
anlaşılması gerektiği bilinmelidir.




Kamuya Açık Alan:
o Herkese açık olan, kişinin başkalarınca bilinmesinden rahatsız olmadığı
olayları içeren alandır. Buradaki bilgi herkes ile paylaşılmıştır.
Özel Alan:
o Kişinin gizli alanına dahil olmamakla beraber yine de sadece ailesi, yakın
arkadaşları gibi sınırlı sayıdaki kişi ile paylaştığı yaşam alanıdır.
Gizli Alan:
o Kişinin sadece kendi istediği kişiler ile paylaştığı ve en dar yaşam alanıdır.
Bu alanda özellikle kişinin sırları vardır ve kişi bu sınırların aşılmasını
istemez. Örneğin mektuplar, hatıralar vb. bu kapsamda değerlendirilir.

Hayat alanları incelendiğinde kamuya açık alan zaten herkes tarafından bilinebilir nitelikte
olduğu için Kanun tarafından da özel bir koruma içermediği görülmektedir. TMK. m. 24
gereği koruma sadece özel alan ve gizli alan için söz konusudur. Bu alanlara yapılan saldırı
kişilik hakkına saldırı teşkil eder.
(İi). Hukuka Aykırılık Teşkil Etmediği Haller




Kişinin rızası:
Kişinin özel ya da gizli alanına ilişkin bir açıklamanın kişinin rızası ile yapıldığı
hallerde hukuka aykırılık yoktur. Ancak rızanın hukuka aykırılığı ortadan
kaldırabilmesi için rıza ile özel ya da gizli alana ilişkin yapılan açıklamanın
birbirine uygun olması, bir başka deyişle yapılan açıklamanın verilen rızasının
sınırını aşmadan ve doğru bir şekilde yapılması ve ayrıca rızanın da geçerli olarak
verilmesi gerekir. Burada daha sonra açıklanacak olan aydınlatma yükümlülüğü
kavramının da önemi büyüktür.
Daha üstün kamu/özel yarar çatışması:
Her ne kadar kişinin özel ya da gizli alanı onun kişilik hakkının bir parçası da olsa,
daha üstün kamu veya özel yararın bulunması halinde bu alana yapılan
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müdahalelerin hukuka aykırılık teşkil etmemesi mümkün olabilir. Bu durum
özellikle politikacılar, sporcular, sinema sanatçıları, şarkıcılar için söz konusu
olacaktır. Zira bu kişilerin statüleri sebebiyle kamuya açık alanları da sıradan
insanlara oranla daha geniştir.
d. Adı
Kişinin adı da kişilik hakkına dahildir. Sadece gerçek kişilerin değil, tüzel kişilerin
adları da bu koruma kapsamındadır. (Ticari unvan, marka vb.) Hatta sadece nüfus
kütüğündeki adı değil müstear ad (takma ad; kişinin belirli bir alanda kullanmak üzere
seçtiği ad), lakap, onu temsil eden adının kısaltılmış hali de koruma altındadır.
e. RESMİ VE SESİ
(İ). Genel Kural
Kişinin resmini yapılması ya da fotoğraf, video vb. şekilde resminin kaydedilmesi veya
resmi ile beraber ya da ayrı olarak sesinin kaydedilmesi kişilik hakkını ihlal etmesi
sebebiyle hukuka aykırıdır. Ancak bazı hallerde bu durumların hukuka uygun olması söz
konusu olabilir.
(İi). Hukuka Aykırılık Teşkil Etmediği Haller




Kişinin rıza göstermesi: Kişi resmi ya da sesi üzerinde bir rıza göstermişse artık
hukuka aykırılıktan da söz edilemez. Bu rıza açık ya da örtülü olarak
gerçekleşebilir. Kişi rıza gösterirken açıkça bu rızasını beyan edebileceği gibi
fotoğraf çekilirken poz vererek de örtülü olarak rıza göstermiş olabilir.
Daha üstün kamu/özel yarar çatışması: Toplumsal yaşamda yeri olan siyasilerin,
sporcuların ya da sanatçıların resim ve sesi açısından bu kural daha esnek
düşünülmelidir. Zira bu kişilerin yaptıkları işler bunu gerektirebilir. Ancak bu
esneklik toplum içindeki yerleri ile orantılı olmalıdır.

I. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Sorumluluk Açısından Önemli
Bazı Kavramlar
KVKK’nda korunmak istenen amaç, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın
gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri
işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları
düzenlemektir.
A. Özel Hayatın Gizliliği
Burada ilk üzerinde durulması gereken “özel hayatın gizliliği”nden ne anlaşılması
gerektiğidir. Daha önce Medeni Kanun gereği yapılan açıklamada da belirtildiği üzere özel
hayat, yapılan üçlü ayrımda “Özel Alan” ve “Gizli Alan” kısmına denk gelir. Medeni
Kanun m. 24’te de bu alanlar için kişilik haklarına saldırı halinde koruma düzenlenmiştir.
Örneğin bir kimsenin mektuplarının açılması bu kapsamda değerlendirilebilir.
B. Kişisel Veri
Bir diğer konu ise “kişisel veri” kavramıdır. Yine aynı kanunda (KVKK) m. 3/d kimliği
belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak
tanımlanmıştır. Aynı kanunda kişisel veri ikiye ayrılmış, genel (normal) kişisel veriler ve
özel nitelikli kişisel veriler olarak değerlendirilmiştir. Kanunun 6. maddesi özel nitelikli
kişisel verileri belirtmiş, bunların dışındakilerin genel nitelikli olduğunu söylemiştir.
Sözkonusu hükme göre, kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi ya da diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı,
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cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Bunların dışındaki verileri de genel (normal)
veri olarak nitelendirmek gerekir. Bu şekilde bir ayrım yapılmasının sebebi bu verilerin
işlenmesinin de farklı olmasıdır.
KVKK m. 5/1. Maddesi kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenemeyeceğini, 5/2.
maddesi ise maddede belirtilen hallerde (hukuka uygunluk sebepleri) kişisel verinin
işlenmesi için açık rızaya gerek olmayacağını düzenlemiştir. Ancak kişisel verilerden genel
(normal) olanlar için, 5/2’deki hukuka uygunluk sebepleri mümkün olabilecekken, 6.
Maddede düzenlenen özel nitelikli kişisel veriler için bu durum söz konusu değildir.
Bunlarda mutlak suretle açık rızanın alınmış olması gerekir.
C. Açık Rıza
Üzerinde durulması gereken bir başka konu da “açık rıza” kavramıdır. KVKK m. 3/a’da
açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rıza olarak tanımlanmıştır.
D. Aydınlatma Yükümlülüğü:
KVKK, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere bu verilerin işlenmesine ilişkin, veri
sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamını belirtmektedir. Buna göre veri
sorumlusu, 10. madde çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya
yetkilendirdiği kişi aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür:
Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
11. maddede sayılan diğer hakları.
III. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Uygulama Alanı
KVKK. m. 3(d)'de kişisel veri "kimliği belirli veya belirlenebilir olan gerçek kişiye ilişkin
bilgi" olarak tanımlanmıştır. Bu sebeple söz konusu kanun sadece gerçek kişiler açısından
uygulama alanı bulur.
Yine aynı hüküm değerlendirildiğinde kişisel veri belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye
ilişkindir. Buna göre önemli olan kişinin belirlenebilir olmasıdır. Veri sorumlusunun elinde
belirlenebilir niteliği sağlayacak her türlü bilgi yoksa burada kişinin belirlenebilir
olduğundan bahsedilemez. Ancak kişiyi belirlemek için gerekli ek bilgiye ulaşmak veri
sorumlusu açısından mümkün ise, veri sorumlusunun elindeki verilere de kişisel veri
denmesi gerekir.
IV. KVKK Kapsamında Sorumluluğun Doğmasına Sebep Olabilek Durumlar
A. AÇIK RIZA ALINMAMASI
KVKK. kişisel verileri genel ve özel olmak üzere ikiye ayırmıştır. 6. Maddede düzenlenen
özel kişisel veriler için mutlak suretle açık rızanın bulunması gerekir. Aksi takdirde
sorumluluğun doğması mümkündür. M. 5’te düzenlenen genel nitelikli kişisel verilerin ise
kural olarak yine açık rıza olmaksızın işlenemeyeceğini ancak m. 5/2’de belirtilen hukuka
uygunluk hallerinin varlığı durumunda açık rıza olmaksızın kişisel verilerin
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işlenebileceğini düzenlemiştir. KVKK. m. 5/2’de düzenlenen hukuka uygunluk halleri
şunlardır.
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 Fiili imkansızlık nedeniyle rıza açıklayamayacak durumda olan ya da rızası
hukuken geçerli olmayacak kişinin kendisinin veya başkasının hayatı/beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olan haller
 Bir sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgisi olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekmesi,
 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
B. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ
KVKK. kapsamında sorumluluğun doğmaması için açık rıza verecek olan kişiye karşı
aydınlatma yükümlülüğünün de tam olarak yapılmış olması gerekir. KVKK. m. 10
aydınlatma yükümlülüğünün nasıl olması gerektiğini düzenlemiştir. Buna göre;






Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
İlgili kişinin KVKK m. 11’de sayılan diğer hakları hakkında bilgi vermelidir.

Hükümde belirtilen bu unsurları taşımayan bir aydınlatmanın da tam ve hüküm
kapsamında yeterli görülmesi mümkün olmadığından aynı Kanun gereğince sorumluluğun
doğmasını da engellemeyecektir.
C. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASINI
TEDBİRLERİN ALINMAMASI

SAĞLAMAK

İÇİN

GEREKLİ

KVKK. m. 12/1 gereğince veri sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel
verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine
getirmeyen veri sorumlusu bunu bizzat yerine getirmekle yükümlüyse kendisi, kişisel
verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde ise
onunla beraber müteselsil olarak zarardan sorumludur.
II. KVKK. KAPSAMINDA DÜZENLENEN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ




KVKK. m.11/ ğ: Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması halinde ilgili kişi, zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Bu hükme göre, kişisel verilerin açık rızanın mutlak suretle bulunması gereken
hallerde (özel kişisel veriler) alınmaması ya da açık rızanın alınmamasının bir
hukuka uygunluk sebebine dayanmadığı hallerde (genel kişisel verilerde) veya
aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde bu sebeplerle zarara
uğrayan kişi, zararın giderilmesini talep edebilecektir.
KVKK. m. 12/2: Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek
veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin
alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Bü hüküm veri
sorumlusu ile kişisel verileri onun adına işleyen gerçek ya da tüzel kişinin, kişisel
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verinin işlenmesi sırasında maddede belirtilen tedbirlerin alınmaması sebebiyle,
kişinin uğradığı zarardan müteselsil olarak sorumlu olacaklarını düzenlemektedir.
Buna göre zarar gören, müteselsil sorumlu olan bu kişilerden dilediğine, birine ya
da hepsine başvurarak zararının tazminini isteyebilir.
KVKK. m. 14/3: Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat
hakkı saklıdır. Hüküm, kişilik hakları ihlal edilen kimsenin, KVKK kapsamında
tazminata ilişkin hükümler dışında genel hükümlere göre de tazminat hakkı
olduğunu düzenlemiştir. Bu sebeple aşağıda kişilik hakkı ihlallerinden doğan
davalar Medeni Kanun boyutuyla da incelenmiştir.

III. MEDENİ KANUN BOYUTUYLA KİŞİLİĞİN KORUNMASI
A. KİŞİLİĞİN HUKUKA AYKIRI FİİLLE SALDIRILARA KARŞI KORUNMASI
Medeni Kanun’un 24. Maddesi hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimsenin,
hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebileceğini, kişilik hakkı zedelenen
kimsenin rızasının, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği
yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her
saldırının hukuka aykırı olacağını düzenlemiştir. Buna göre hakim öncelikle müdahale
edilen varlığın kişilik hakkı kapsamına girip girmediğini tespit edecek, daha sonra
müdahalenin hukuka aykırı olup olmadığını değerlendirecek ve ardından da hukuka
aykırılığı ortadan kaldıran haller varsa bunları belirleyecektir. Eğer tüm değerlendirmenin
sonunda kişiliğe hukuka aykırı saldırının varlığını tespit ederse kişiliği korumak için
gerekli tedbirleri alacaktır.
Türk Hukukunda kişiliğin korunmasına ilişkin genel hükümler TMK. m. 23, 24 ve 25 ile
TBK. m.58’de öngörülmüştür. İsviçre Hukukunda ise kişiliğin korunması ZGB. Art. 28 ve
OR. Art. 49 ile koruma altına alınmıştır.
B. KİŞİLİĞE HUKUKA AYKIRI TECAVÜZ DURUMUNDA AÇILABİLECEK
DAVALAR
TMK. m. 25: “Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya
son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının
tespitini isteyebilir.
Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da
yayımlanması isteminde de bulunabilir.
Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde
edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin
istemde bulunma hakkı saklıdır.
Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; mirasbırakan
tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.
Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri
mahkemesinde dava açabilir.”
1. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası
Bu dava, tecavüzün henüz başlamadığı ancak ciddi bir tecavüz tehlikesinin bulunduğu
zaman söz konusu olur. Tecavüz tehlikesi ortadan kalkmışsa ya da tecavüz
gerçekleşmişse bu dava açılamaz. Davada kusur ya da zararın varlığı aranmaz.
Bu dava ile birlikte düzeltmenin ya da kararın üçüncü kişilere bildirilmesi veya
yayınlanması istenebilir. Böyle bir talepte bulunulmazsa hakim re’sen bildirme ya da
ilana karar veremez.
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2. Sürmekte Olan Saldırıya Son Verilmesi Davası (Durdurma)
Başlamış ve sona ermemiş bir tecavüz durumunda söz konusudur. Tecavüzün hukuka
aykırı olması yeterlidir. Kusur ya da zarar aranmaz. Bu dava tecavüz başlamış ve devam
ettiği sürece açılabilir.
Bu dava ile birlikte düzeltmenin ya da kararın üçüncü kişilere bildirilmesi veya
yayınlanması istenebilir. Böyle bir talepte bulunulmazsa hakim re’sen bildirme ya da
ilana karar veremez.
3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası
Bu dava tecavüzün sona erdiği ancak etkilerinin devam etmesi durumunda açılabilir. Bu
davanın açılabilmesi için kusur ya da zararın varlığı şart değildir. Davanın amacı bir şeyin
yapılması ya da yapılmamasına hükmedilmesi değil, durumun tespit edilmesine ilişkindir.
Bu dava ile birlikte düzeltmenin ya da kararın üçüncü kişilere bildirilmesi veya
yayınlanması istenebilir. Böyle bir talepte bulunulmazsa hakim re’sen bildirme ya da ilana
karar veremez.
4. Maddi Tazminat Davası
Tecavüz sebebiyle malvarlığına ilişkin bir zarar gerçekleşmişse maddi tazminat talep
edilir. Bunun için failin kusuru ve zararın varlığı şarttır. Aksi halde maddi tazminat talep
edilemez. Ancak kusursuz sorumluluğa ilişkin bir saldırı var ise sadece zararın varlığı
aranacaktır. Maddi zarar, tazminatın üst sınırını oluşturur.
5. Manevi Tazminat Davası
Tecavüz sebebiyle manevi bir zarar söz konusu ise manevi tazminat talebinde
bulunulabilir. Kural olarak manevi tazminat için kusur ve zarar aranır. Ancak kusursuz
sorumluluk halleri söz konusu ise kusur aranmayacaktır. Manevi tazminatın amacı duyulan
acıyı azaltmaktır, yoksa kişiyi zenginleştirmek değil. Bu sebeple manevi tazminatın kişinin
zenginleşmesine sebep olmaması, sadece kişinin manevi zararını karşılaması gerekir.
Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez ve miras
bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.
6. Kazancın Geri Verilmesi Davası
Vekaletsiz iş görmeden doğan davalardır. Başkasının kişiliğine tecavüz ederek, kazanç
sağlanmasının önüne geçilmek amaçlanmaktadır. Mağdurun elde etmeyi düşünmediği ya
da elde edemeyeceği kazanç türüdür. Bu sebeple maddi tazminattan ayrılır.
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Кампания по Ликвидации Неграмотности Среди Тюркских Народов Кавказа
(1927-1936)
Dr. Öğr. Üyesi Leyla DERVİŞ312

Özet
В статье предпринята попытка рассмотреть исторический опыт ликвидации
неграмотности среди тюркских народов Кавказа в период 1927-1936 гг. и
проанализировать политический характер кампании. Советская политика
ликвидации неграмотности во второй половине 1920 и 1930-х годов, стала основой
дальнейшего развития народного образования, базой культурного и экономического
прогресса общества. В то же время кампания по ликвидации неграмотности
населения существовала в рамках проекта революционных преобразований
советской власти и проходила в общем контексте большевистской политики, что
наложило определенный отпечаток на методы и формы, на основные результаты ее
проведения. Ликвидация неграмотности рассматривалась советской властью не
только как социальная, но и как важнейшая политическая задача.
Важным моментом в исследовании вопроса является рассмотрение резолюции в
которой главной задачей своей культурной работы воспринималась ликвидация
неграмотности в районах проживания национальных меньшиств и обязательное
введение курса политической грамоты.
Ключевые слова: неграмотность, тюркские народы, Кавказ
Советский период в истории народов Кавказа и тюркского мира давно и заслужено
притягивает к себе внимание исследователей. Действительно, многие процессы
социального, политического, экономического и историко-культурного характера не
имели аналогов в прежние времена. К тому же едва ли не самым показательным
фактором национальной политики государства в России является его отношение к
проблемам языка и письменности нерусских народов. Этот вопрос имел прямое
отношение к системе образования, просвещения и культурного развития.
В социокультурной системе советские лидеры, в силу доктринальных установок,
особое место отводили политике. Поэтому в комплексе мер по перевоспитанию
человека выделялось политическое образование, которое наряду со средствами
массовой информации, обладало возможностью постоянного влияния на массовую
аудиторию. Главными чертами «нового человека» должны были стать
коммунистическое
мировоззрение,
классовый
подход,
деловитость,
революционность, умение работать и конечно интернационализм.
Одним из существенных препятствий на пути переделки массового сознания народа
и изменения конфигурации социокультурного пространства советского общества
стала в большинстве своём неграмотность населения бывшей Российской империи.
К 1917 году заметная часть населения страны оставалась неграмотной. Так, накануне
революции грамотность населения Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии
согласно данным переписи 1920 г., среди кабардинцев было 2,1% грамотных, среди
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балкар – 0,9%, среди ингушей – 3 и среди чеченцев – всего 0,8%.313 По данным
переписи 1926 г., 51% советского населения в возрасте старше 9 лет были
неграмотными.314 В связи с этим первым условием и инструментом формирования
советского социокультурного пространства должна была стать ликвидация
неграмотности населения.
Для борьбы с неграмотностью среди тюркского населения страны в конце 1920-х
годов в рамках общесоюзного проекта латинизации был принят проект перевода
всех тюркских языков на единый алфавит на основе латиницы, который, в
официальной советской печати, проходил как «Новый тюркский алфавит» от слова
Яналиф (от татарского яңа әлифба; башкирского яңы әлифба). В 1926 году
Тюркологический конгресс в Баку рекомендовал перевести все тюркские языки на
латинский алфавит. С апреля 1926 года общество Jaŋa tatar әlifвasь/Яңа татар
әлифбасы («Новый татарский алфавит») начало работать в Казани.315 В мае 1927 г.
юридически был оформлен Северо-Кавказский краевой комитет Нового тюркского
алфавита (НТА).
Яналиф был официально введён в 1928 году в тюркоязычных республиках и
автономных республиках СССР взамен алфавитов на основе арабского. Яналиф так
же был введен в в употребление основных тюркоязычных народы населяющих
Кавказ - это Азербайджанцы, Балкарцы, Карачаевцы, Кумыки, Ногайцы, Трухмены и
Турки-Ахыска. Причем советским руководством Турки-Ахыска изначально
этнически причислялись к грузинскому, а позже к азербайджанскому этносу,
соответсвенно и обучение велось изначально на грузинском, а позже на
азербайджанском языках. Северо-Кавказскому краевому исполнительному комитету
было предписано обязать национальные автономии Северного Кавказа перейти на
«латинскую основу». Так в 1928 году был осуществлен переход на латиницу в
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии, частично в Адыгее и
Карачае316, а позже и в остальных регионах Кавказа.
Началом кампании по ликвидации неграмотности стал XV съезд ВКП (б)317
состоявшийся в 1927 году. В его резолюции говорилось о том, что необходимо
применять меры «по решительному проведению в жизнь всеобщего объязательного
первоначального обучения», усилить «школьное строительство в национальных
районах», обратив особое внимание на наиболее отсталые из них.318 На основании
этого решения ЦК ВКП (б) стал рассматривать ликвидацию неграмотности в
районах проживания национальных меньшиств основной задачей своей культурной
работы.319 Слова пророка Мухаммеда «идите за знаниями, даже если вам придется
идти пешком до самого Китая» идеологические отделы партии подменили
313
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ленинским призывом: «Учиться, учиться и учиться». В связи с этим лозунгом, во
всех тюркоязычных районах страны, в том числе и Кавказа, население приступило к
изучению грамоты. Для этого были организованы школы на местах, а так же
передвижные школы с выездами в отдаленные места проживания.
Так же, после XV съезда, кампании по ликвидация неграмотности приобрела еще
одну важную функцию. Партийное руководство понимало, что только одержав
победу над неграмотностью, можно было построить новую культуру, отвечающую
интересам социалистического развития и добиться максимального контроля над
народом. Именно поэтому задача ликвидации массовой неграмотности становится к
концу 20-х годов одним из главных направлений в деятельности партии и
государства. Уже в 1925/26 учебном году в программы ликбеза в качестве
обязательного был введён курс политграмоты: идеологическая борьба, в том числе,
внутри партии, была в самом разгаре.
В течении 1927-1928 годов многие мусульманские школы были закрыты.
Основными причинами были скудость финансирования и откровенное
преследование преподавателей со стороны все более прибирающих образование к
своим рукам административных стуктур.320 Таким образом, советское государство
приступило к формированию безальтернативной системы образования,
особенностями которой были массовость и ярко выраженная идеологическая
направленность.
Нужно
отметить,
что
ликвидация
неграмотности
и
малограмотности в республиках проходила преимущественно на родном языке.
Необходимость обучения русскому языку в большой мере диктовалась тем, что
делопроизводство велось на русском языке.
Со стороны населения же особенно сельского, как русского, так и горских народов,
существовал достаточно высокий порог недоверия и непонимания необходимости
обучения грамоте. В деревне ликвидация неграмотности тормозилась общими
настроениями крестьян, которые не всегда и не везде разделяли стремление властей
покончить с неграмотностью, поскольку это требовало от них дополнительных
усилий и времени, отвлекало от жизненно необходимых хозяйственных дел. Селяне
предпочитали проводить свой досуг не в клубах и избах-школах, а занимаясь
сельскохозяйственным производством.321
В некоторых районах Северного Кавказа ситуация осложнялась еще и большим
влиянием ислама на значительную часть населения. По мнению консервативно
настроенной части населения, ликбез посещают только отступники от веры. В связи
с этим грозили населению «отлучением от магометанской веры», если они и дальше
будут продолжать обучение. Примером тому, что кампания по ликвидации
неграмотности не дала ожидаемых результатов служит постановление Президиума
ВЦИК от 10 сентября 1930 г. «О состоянии и очередных задачах просвещения
трудящихся национальных меньшинств РСФСР» хотя и отмечалось «усиление
работы по ликвидации неграмотности, расширение издательской базы на
национальных языках», особо отмечалось, что в автономных республиках и областях
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народностей Кавказа дело еще «резко отстает от достигнутого среднего уровня»
РСФСР.322
В 1939 году началась тотальная кириллизация национальных письменностей СССР.
Как было объявлено, смена латиницы на кириллицу произошла «по просьбе
трудящихся». Данный процесс еще более замедлил и усугубил внедрение программы
ликбеза в регионах. Новый тюркский алфавит на основе латиницы в 1938—1940
годах был довольно быстрыми темпами заменён на алфавиты на основе кириллицы.
Несмотря на то, что 1937 год считается официальной датой ликвидации
неграмотности в СССР, десяткам народов пришлось заново учиться читать и писать.
Не смотря на то, что газеты и журналы пестрели победными успехами в этой стязи,
статистические же данные указывают оо обратном. Например в Кабардино-Балкарии
планировалось в 1932 г. ликвидировать неграмотность у 25560 человек, а реально
обучалось 14284 человека, т.е. 55,8 %. Планировалось обучить 43300
малограмотных, а обучалось 18737 человек, т.е. 43,2 %.323
По сегодняшний день у исследователей нет полной определенности в вопросе о
конечных хронологических границах ликвидации неграмотности в национальных
республиках и областях Кавказа. Но большинство сходится на том, что основная
часть взрослого населения была приобщена к грамоте к концу 1930-х – началу 1940х гг. Однако, надо учитывать, что при этом сохранялись определенные различия в
уровне грамотности городского и сельского населения и существенно снизился
уровень грамотности на арабском языке.
Заключение
Советская политика ликвидации неграмотности во второй половине 1920 и 1930-х
годов, стала основой дальнейшего развития народного образования, базой
культурного и экономического прогресса общества. В то же время кампания по
ликвидации неграмотности населения существовала в рамках проекта
революционных преобразований советской власти и проходила в общем контексте
большевистской политики, что наложило определенный отпечаток на методы и
формы, на основные результаты ее проведения. Ликвидация неграмотности
рассматривалась советской властью не только как социальная, но и как важнейшая
политическая задача.
Исходя из вышесказанного, основной вывод заключается в следующем; ликвидация
неграмотности диктовалась объективной необходимостью, являлась закономерным
процессом в становлении индустриального общества. Но этот процесс не мог быть
реализован сам по себе, а направлялся Советским государством и его
правящей компартией, которая преследовала при этом и свои политикоидеологические цели. В результате, кампания по ликвидации неграмотности среди
тюркского населения Советского Союза продолжалась на протяжении 1930-х годов.
Однако, можно сделать вывод, что кампания по преодолению неграмотности за
сравнительно короткий исторический период времени в одном из самых
322
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многонациональных регионов страны выполнила свою задачу частично и не дала
ожидаемых результатов. Возможно решение этой проблемы требовало иных
подходов и иных сроков.
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Demografik Farklılıkların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi
Prof. Dr. Serap BENLİGİRAY324
Dr. Uğur DEMİRCİ325

Özet
Bu çalışmanın amacı demografik farklılıkların (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, eğitim alanı, iş
tecrübesi) örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkili olup olmadığını ortaya koymaktır.
Araştırmanın evrenini Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Amirleri Eğitim
Merkezi’nde öğrenim gören komiser yardımcısı adayı öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırmada tam sayım örneklem kullanılmıştır. 2016 yılı Kasım ayında, 2017 yılı Mayıs
ayında ve 2017 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen üç farklı uygulama sonrasında elde
edilen 1660 veri araştırmaya dahil edilmiştir. Nicel paradigma çerçevesinde
gerçekleştirilen araştırmanın deseni deneysel tek gruplu ön test-son test modeli olarak
belirlenmiştir. Araştırmada katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerini tespite
yönelik olarak Podsakoff ve arkadaşları (1990) tarafından geliştirilen Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında katılımcıların örgütsel vatandaşlık
davranışı düzeylerinde yaş, eğitim düzeyi, eğitim alanı ve iş tecrübelerine göre bir farklılık
bulunmadığı ancak kadınların erkeklere göre daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı
düzeyine eriştikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık, Yaş,
İş Tecrübesi

Cinsiyet, Eğitim Düzeyi, Eğitim Alanı,

Abstract
The main purpose of this study is to reveal the relationship between demographic
differences (age, gender, educational level, educational area, job experience) and
organizational citizenship behavior. The population of the study includes the sergeant
candidates attending the Police Chiefs Training Center under the Turkish Police Academy.
Full count sampling is conducted in the study. For the purposes of this study, data were
collected from 1660 sergeant candidates by three different survey application in November
2016, May 2017 and August 2017. The research design, conducted within the framework
of quantitative paradigm, was set as a single group pretest-posttest model. In this research,
the organizational citizenship behavior scale, developed by Podsakoff et al. (1990) was
used to measure the participants’ organizational citizenship behavior levels. Conducting
ANOVA and t Test, It is concluded that there is no difference among the participants’
organizational citizenship behavior levels with respect to their age, educational level,
educational area and job experience, but female have more organizational citizenship
behavior levels than male have.
Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Age, Gender, Educational Level,
Educational Area, Job Experience.
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1. Giriş
Başarıyı amaçlayan ve elde etmiş oldukları başarıyı uzun dönemde ellerinde tutmak
isteyen örgütler görev tanımlarının ötesinde çalışan ve kendisinden beklenen performansın
üzerinde sonuç elde eden, diğer çalışanlara yardım eden, örgüt yararına davranışlar
gösteren ve sorunları dert etmeyen çalışanları bünyelerinde istemektedirler. Örgütler eğer
örgütsel vatandaşlık davranışı olarak adlandırılan bu tutumu gösterecek bireyleri tespit
edebilirlerse, bu bireyleri örgüte kazandırarak etkenlik ve verimliliğe katkı sağlamalarını
garanti altına alabilirler.
Örgütsel vatandaşlık davranışını gösterecek çalışanları kazanabilmek için örgütler daha
seçme ve yerleştirme aşamalarında harekete geçerek uygulamalarını bu yönde
şekillendirmektedirler. Çeşitli testler, mülakatlar ve iş örnekleri örgütsel vatandaşlık
davranışını temsil eden davranış ve kişisel özelliklerini tespit için kullanılabilmektedir
(Organ vd., 2006: 224). Bunların yanında demografik özellikler de, eğer farklılık varsa,
örgütsel vatandaşlık davranışını göstermesi muhtemel bireylerin tespitinde kullanılabilir.
Alan yazında demografik özelliklerin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerini
tespite yönelik çalışmalar bulunmakla birlikte, bunların sonuçları birbirleriyle
örtüşmemektedir. Bu nedenle bu araştırma demografik değişkenlerden katılımcıların
yaşları, cinsiyetleri, eğitim düzeyleri, eğitim alanları ve iş tecrübeleri gibi demografik
özellikleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında bir ilişki var mıdır? sorusuna yanıt
bulmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları cinsiyet dışındaki değişkenlerin
örgütsel vatandaşlık davranışı ile istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmadığını,
kadınların erkeklere göre daha fazla örgütsel vatandaşlık tutumuna sahip olduklarını ortaya
koymuştur.
2. Kavramsal Çerçeve
Örgütsel vatandaşlık davranışı
Örgütsel vatandaşlık davranışı Organ tarafından isteğe bağlı, formel ödül sistemi ile
doğrudan veya açıkça ilişkisi olmayan ve örgütün verimliliğine katkı sağlayan kişisel
davranışlar şekilde tanımlanmıştır (1988: 4). İsteğe bağlılık, söz konusu davranışların
bireyin iş tanımı ve rolleri için zorunlu olmadığını; davranışın tümüyle kişisel tercihe bağlı
olduğunu ve yapılmaması durumunda cezayı gerektirmediğini ifade etmektedir.
Yukarıdaki tanıma göre örgütsel vatandaşlık davranışının gönüllü olarak sergilenmesi,
örgüte yarar sağlaması (Van Dyne vd., 1995) ve çok boyutlu bir doğaya sahip olması
(Bogler ve Somech, 2005) şeklinde üç temel unsuru vardır. Organ (1988), tanımlamış
olduğu örgütsel vatandaşlık davranışını yardımseverlik, vicdanlılık, centilmenlik, nezaket
ve sivil erdem olmak üzere beş boyutta ele almıştır:




Yardımseverlik (özgecilik ya da diğerkamlık), çalışanların belirgin bir biçimde gönüllü
olarak diğerlerine yardım etmeleri, onların performanslarını ve etkililiklerini artırmaya
yönelik davranışlar sergilemeleridir (Sezgin, 2005:323). Çalışma arkadaşlarına bir
projede yardımcı olmak, takım arkadaşının rahatsızlığından dolayı işe gelmediği zaman
onun işini üstlenmek bu boyuta örnek olarak gösterilebilir (Özkalp, 2003:96).
Yardımsever çalışanlar, herhangi bir ödül beklemeksizin veya yapmadığı takdirde ceza
almayacağının farkında olarak, kendilerininkine ilave olarak arkadaşlarının iş yükünü
de üstlenmektedirler.
Vicdanlılık, çalışanların işleri ve rolleriyle ilgili yükümlülüklerinin ötesinde, örgütün
işleyişine gönüllü katkıda bulunmalarıdır (Allison vd., 2001:284). Bu davranışı
sergileyen bireyler bilerek ve isteyerek örgüt kurallarına uyar, diğerlerinin uyması için
gayret eder ve örgüt kaynaklarını isteyerek tasarruflu kullanır.
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Centilmenlik (sportmenlik), bireylerin çalışma ortamında gerginliğe ve çatışmaya
neden olabilecek davranışlardan kaçınmasını ve önemsiz şeyleri sorun haline
getirmemesini ifade eder (Organ, 1990, 96).
 Nezaket, çalışanların verecekleri kararlarda diğerlerine danışma ve uygulamaların
sonuçlarından diğerlerini haberdar etme davranışıdır (Organ, 1988:47).
 Sivil erdem, bir bütün olarak örgüte en üst düzeyde bağlılığı ve ilgiyi, örgütsel yaşama
aktif ve gönüllü katılımı, dolayısıyla örgütün işlerini nasıl geliştireceği konusunda fikir
üretmeye yatkınlığı ifade eder (Podsakoff vd., 1994:351). Bu davranışın temelinde
sorumluluk bulunmaktadır. Bu nedenle sivil erdem, örgüt çıkarı için sorumluluk almayı
ifade eder.
Demografik özelliklerin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi
Örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyen görev süresi, eğitim düzeyi, cinsiyet ve yaş gibi
demografik değişkenlere ilişkin alan yazında araştırmalar mevcut olmakla birlikte
sonuçları birbirleriyle örtüşmemektedir.
Yaş ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi araştıran yazın incelendiğinde
yapılan çalışmaların sonuçlarının farklılaştığı görülmektedir. Bununla birlikte genç
çalışanların örgütsel ihtiyaçlar ile arasındaki koordinasyonu daha esnek şekilde
sağlayabildikleri, ancak yaşlı çalışanların kendi ihtiyaçları ile örgüt ihtiyaçları arasındaki
koordinasyonu ayarlamada daha katı oldukları iddia edilmektedir. Bu sebeple genç ve yaşlı
çalışanların kendilerine, diğer çalışanlara ve işlerine karşı tutum ve davranışları
farklılaşabilecektir. Bu nedenle genç ve yaşlı çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı
gösterme durumlarında farklılaşma olabileceği iddia edilmekle birlikte alan yazında bu
konunun araştırılması gereken bir boşluk olduğu da ifade edilmiştir (Chahal, 2010).
Mauritz (2012: 28) yapmış olduğu bir çalışmada yaşlı çalışanların örgütsel vatandaşlık
davranışı alt boyutlarından centilmenlik ve sivil erdem davranışını genç çalışanlara göre
daha fazla gösterdiklerini; özgecilik ile yaş arasında herhangi bir ilişki olmadığını; nezaket
davranışı ile ise yaş değişkeninin negatif yönlü anlamlı olduğunu, ancak bu ilişkide
gelecek beklentisinin tam aracı rolü bulunduğunu tespit etmiştir. Diğer bir çalışmada Singh
ve Singh (2010) yöneticilerin örgütsel vatandaşlık davranışlarında yaşa göre farklılık
bulunup bulunmadığını test etmiştir. 30 yaş altı, 30-44 yaş arası ve 45-60 yaş arasında
olacak şekilde yaptığı sınıflama sonrasında 45 yaş ve üzeri yöneticilerin 30 yaş altı
yöneticilerden daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı gösterdiklerini tespit etmiştir.
Ancak Giderler (2009:152) Eczacıbaşı Topluluğu’nda çalışanlar üzerinde yapmış olduğu
bir çalışmada, 18-25 yaş grubunda olan çalışanların 26-40 yaş arasında olan çalışanlardan
daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı gösterdiğini tespit etmiştir. Başka bir çalışmada
Yıldırım (2017) örgütsel vatandaşlık davranışının sadece centilmenlik ve vicdanlılık alt
boyutlarının yaş ile ilişkisine dair test sonuçlarını raporlayarak herhangi bir ilişki tespit
edememiştir.
Cinsiyetin örgütsel vatandaşlık davranışıyla ilişkisi olmadığı yönünde alan yazında genel
bir kanı var olsa da, Kidder ve McLean (1993) yardımseverlik ve nezaket davranışının
kadınlarla ilişkili olduğunu; erkeklerin ise vicdanlılık davranışını gösterme eğiliminde
olacaklarını savunmaktadırlar. Ancak Organ ve Ryan (1995) ve Podsakoff ve
arkadaşlarının (2000) yapmış oldukları meta analizlerde cinsiyet ile örgütsel vatandaşlık
davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunun yanında Yılmaz ve
arkadaşlarının (2015) Türkiye’de 2005 ile 2013 arasında yapılmış olan çalışmalar
çerçevesinde gerçekleştirdikleri meta analiz sonucunda cinsiyetin örgütsel vatandaşlık
davranışı üzerinde çok zayıf bir etkisi bulunduğunu, bunun yanında kadınların erkeklere
göre daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Örgütsel
vatandaşlık davranışının alt boyutları çerçevesinde yapılan değerlendirmede ise vicdanlılık,
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nezaket ve gönüllülük boyutlarında kadınların; centilmenlik, sivil erdem ve özgecilik
boyutlarında erkeklerin daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı gösterdiğini ifade
etmişlerdir (Yılmaz vd., 2015:298). Bununla birlikte alan yazında gerek Batıda gerekse de
Türkiye’de yapılan araştırmalarda birbirinden farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir
(İpek, 2012; Kepenek, 2008; Eres, 2010; Wayne ve Cordeiro, 2003; Lin, 2008). İpek
(2012) kadınların bireysel sorumluluk boyutunda erkeklere göre daha fazla örgütsel
vatandaşlık davranışı gösterdiklerini tespit etmiştir. Kepenek (2008) kadınların erkeklerden
daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı sergilediklerini tespit etmişken, Eres (2010)
erkeklerin kadınlardan daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı algısına sahip olduğunu
ifade etmektedir. Wayne ve Cordeiro (2003) erkek çalışanların kadın çalışanlara göre daha
fazla özgecilik davranışı sergilediklerini tespit etmişken, Lin (2008) kadın çalışanların
erkek çalışanlara göre daha fazla özgecilik davranışını gösterdiklerini tespit etmiştir.
Eğitim düzeyi ile örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin yapılmış olan bazı araştırmalarda
çalışanların eğitim düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif etkilediği sonucu
elde edilmişse de (Yeşiltaş ve Keleş, 2009) bazı araştırmalar bu sonuçları
desteklememektedir (Ackfeld ve Coote, 2005; Arslantaş ve Pekdemir, 2007; Podsakoff vd.,
2000). Yeşiltaş ve Keleş (2009) Ankara’da faaliyet gösteren 3,4 ve 5 yıldızlı otellerde
çalışan 556 kişi üzerinde yapmış oldukları çalışmada eğitim düzeyi ile örgütsel vatandaşlık
davranışının centilmenlik ve sivil erdem alt boyutlarında anlamlı ilişki tespit etmişken,
diğer alt boyutlarda herhangi bir ilişki tespit edememişlerdir. Ackfeld ve Coote (2005) ise
perakende sektöründe müşteri temsilcisi olarak çalışan 500 kişi üzerinde yapmış oldukları
araştırmada eğitim düzeyi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında ilişki tespit
edememişlerdir. Arslantaş ve Pekdemir (2007) de bir elektronik firmasında çalışan 233
mavi yakalı çalışan üzerinde yapılan bir çalışmada eğitim düzeyi ile örgütsel vatandaşlık
davranışı arasında bir ilişki bulunmamıştır.
Bazı çalışmalarda görev süresi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki
bulunmadığı ifade edilirken (Podsakoff vd., 2000: 530), bazılarında (Yılmaz vd., 2015:
298) zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Meta analiz yapılan aynı çalışmada görev süresi 11 yıl
ve üzeri olan öğretmenlerin görev süresi 10 yıl ve altında olanlardan daha fazla örgütsel
vatandaşlık davranışı gösterdikleri ifade edilmiştir.
Tüm bunlardan ayrı olarak iş tecrübesi ve eğitim alanı ile örgütsel vatandaşlık davranışı
arasında ilişki olup olmadığına dair araştırmaya rastlanmamıştır. Yukarıda incelenen alan
yazından ulaşılan kanaatle aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:
H.1. Yaş ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki vardır.
H.2. Cinsiyet ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki vardır.
H.3. Eğitim düzeyi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki vardır.
H.4. Eğitim alanı ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki vardır.
H.5. İş tecrübesi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki vardır.
H.6. Askerlik yapma durumu ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki vardır.
3. Yöntem
Model
Bu araştırmanın amacı demografik özellikler ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla örgütsel
vatandaşlık davranışına ilişkin alan yazın incelenerek elde edilen bilgiler ışığında Şekil
1’de yer alan araştırma modeli oluşturulmuştur.
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Araştırma nicel paradigma çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Deseni ilişkisel araştırma
şeklinde belirlenmiştir. Bu amaçla Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören
Komiser Yardımcısı adaylara teorik eğitimlerinin başında, bitiminde ve uygulamalı
eğitimlerinin sonrasında örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerini belirlemek üzere ilgili
ölçeği içeren anket uygulanmıştır.

Demografik Özellikler







Yaş
Cinsiyet
Eğitim düzeyi
Eğitim alanı
İş tecrübesi
Askerlik durumu

Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Evren ve örneklem
Bu araştırmanın evrenini Ankara Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde öğrenim gören
komiser yardımcısı adayları oluşturmaktadır. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde
faaliyet gösteren Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nde (PAEM) öğrenim gören 2000 aday,
farklı üniversitelerin çeşitli fakültelerinden mezun olduktan sonra gerekli sınavları
başararak burada öğrenim görmeye hak kazanmışlardır. Eğitimleri sonunda bitirme
sınavlarını başarıyla tamamlamaları durumunda ilk defa Emniyet Genel Müdürlüğü
kadrolarında görev alacaklardır.
Komiser yardımcısı adayları teorik eğitimlerine başlamadan önce kısa süreli bir
oryantasyon eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitim sırasında adaylar mesleğe ilişkin ilk
disiplin kuralları ve okulda davranış şekilleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Disiplin
kurallarını öğrenen adaylar yaklaşık sekiz aylık teorik eğitime başlarlar. Bu dönemde
tümüyle yatılı okuyan ve resmi kurallar çerçevesinde öğrenim gören adaylar mezun
olduklarında kendileri için gerekli olacak temel polislik, polis müdahale yöntemleri, adli
mevzuat ve suç soruşturma, toplumsal hareketler ve kitle psikolojisi, insan hakları gibi
derslerinin yanında çağdaş siyasi ideolojiler, kamu harcama hukuku, radikalizm-şiddet ve
terör, güvenlik yönetimi ve liderlik, kriminoloji gibi konularda yüksek lisans dersleri de
alırlar. Teorik eğitim sonrasında derslerinde başarılı olan adaylar uygulamalı eğitime
gönderilirler. Bu aşamada adaylar teorik eğitimde verilen eğitimin nasıl hayata geçirildiği
hakkında gözlemler ve uygulamalar yapar.
Tam sayım örneklem kullanılan araştırma kapsamında yapılan ilk uygulamada 1956, ikinci
uygulamada 1738 ve üçüncü uygulamada öğrenciden 1704 veri toplanmıştır. Birinci, ikinci
ve üçüncü uygulama verilerinin sağlıklı olarak karşılaştırılması ve üç uygulamada aynı
öğrencilere ait verilerinin bir araya getirilebilmesi amacıyla öğrenci numaralarına dayalı
karşılaştırma yapılmış ve veri analize uygun 1660 gözlem birimi elde edilmiştir.
Veri toplama aracı
Araştırmada veri anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket formu, katılımcıların örgütsel
vatandaşlık davranışı düzeylerinin tespitine yönelik olarak Podsakoff ve arkadaşları (1990)
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tarafından geliştirilen Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği’nden yararlanılarak
hazırlanmıştır. Podsakoff ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve 24 maddeden oluşan
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği’nin alt boyutları özgecilik, centilmenlik, nezaket,
erdemlilik ve vicdanlılıktır.
Belirtilen ölçekteki ifadelerin Türkçe’ye çevrilmesi sırasında McGorry’nin (2000)
çalışmasında önerilen basamaklar izlenmiştir. Beşli likert kullanılarak oluşturulan anket
araştırma öncesinde pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. 370 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen pilot uygulama sonrasında geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır.
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeğine ilişkin hesaplanan toplam Cronbach Alfa değeri
.853’dür. Düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ise .038 ile .605 arasında
değişmektedir. Elde edilen Cronbach Alfa değerleri ışığında ölçeğin yeterli güvenilirlik
seviyesine sahip olduğu değerlendirilmiştir.
Teoride var olan kavramsal modelin veri yardımı ile test edilmesi amacıyla yapısal eşitlik
modelleri kullanılmaktadır. Yapısal eşitlik modellerinden birisi olan doğrulayıcı faktör
analizi genellikle ölçek geliştirme ve geçerlilik analizlerinde kullanılır ve önceden
belirlenmiş bir yapının doğruluğunu ortaya koymaya çalışır. Doğrulayıcı faktör analizi
sonucunda rapor edilmesi gereken çeşitli indeksler vardır. Ancak bunların hepsinin rapor
edilmesine gerek duyulmaz. Bu çalışmada uyum değerlerini raporlamak üzere X2(df) ve p
değeri ile Normed Chi-Square (CMIN/DF), RMR, CFI, TLI ve RMSEA indeksleri
kullanılmıştır.
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeğine ilişkin ki kare istatistiğinin serbestlik
derecelerine oranını ifade eden CMIN/DF (X2/df) değeri 1.898; (Root Mean Square
Residual) RMR değeri .019; (Tucker-Lewis index) TLI değeri .935; (Karşılaştırmalı Uyum
Index) CFI değeri .943 ve RMSEA değeri .049’dur. Yapılan analiz sonuçlarına göre,
ölçeğin beş boyutlu faktör yapısının yeterli uyum değerlerini sağladığı görülmüştür. Ancak
ölçeğin sağlıklı yapıya sahip olabilmesi için ölçek maddelerinin faktör yüklerinin uygun
büyüklükte olması gerektiğinden ölçek maddelerine ilişkin standart regresyon ağırlıkları
hesaplanmıştır. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeğine ilişkin standart regresyon
ağırlıkları incelendiğinde 2, 13 ve 14 numaralı soruların sırasıyla .075, .315 ve .163 faktör
yük değerlerine sahip oldukları ve bu nedenle ölçekten çıkarılmaları gerektiği
değerlendirilmiştir. Bu amaçla standart regresyon ağırlığı küçük olan 2 numaralı sorudan
başlanarak sırasıyla 14. ve 13. sorular önce tek tek, sonrasında karşılıklı eşleştirilerek
ölçekten çıkarılmış ve her seferinde analiz tekrarlanarak model iyilik değerleri ve standart
regresyon ağırlıkları tekrar gözden geçirilmiştir. Madde çıkarma işlemi sırasında bu üç
maddenin tümü ölçekten çıkarılmadan standart regresyon ağırlıklarında herhangi bir
iyileşme olmaması sebebiyle 2 (“Ağlamayana meme yok” yaklaşımının her zaman uygun
olduğunu düşünüyorum), 13 (İşe gelmedikleri için işi birikenlere yardım ederim) ve 14
(Diğer çalışanların haklarını istismar etmem) numaralı sorular ölçekten çıkarılmıştır.
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeğine ilişkin madde çıkarma işlemi sonrasında yapılan
analizden elde edilen sonuçlar incelendiğinde, ölçeğin ki kare istatistiğinin serbestlik
derecelerine oranı olan CMIN/DF (X2/df) değerinin 2.175; (Root Mean Square Residual)
RMR değerinin .018; (Tucker-Lewis Index) TLI değerinin .935; (Karşılaştırmalı Uyum
İndeksi) CFI değerinin .944 ve RMSEA değerinin .056 olduğu görülmüştür. Ölçek
maddelerine ilişkin standart regresyon ağırlıkları ölçekten üç soru çıkarıldıktan sonra
geriye kalan 21 maddenin tümünün yeterli faktör yük değerlerine sahip olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre, ölçeğin son haliyle yeterli uyum değerlerine ulaştığı
değerlendirilmiştir. Gerekli madde çıkarımları yapıldıktan sonra Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Ölçeğine ilişkin toplam Cronbach Alfa değeri .853 olarak hesaplanmıştır.
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Böylece asıl araştırmada kullanılan anket demografik bilgilere ilişkin 6 ve Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı Ölçeğine ilişkin 21 olmak üzere toplam 27 maddeden oluşmuştur.
Ölçeklerin değerlendirmesinde aralıkların eşit olduğu varsayılmış, aritmetik ortalamalar
için puan aralığı 0,80 olarak hesaplanmıştır (Puan Aralığı= (En Yüksek Değer – En Düşük
Değer)/5= (5-4)/5=4/5=0,80). Buna göre fark aralığının 1.00-1,80 (kesinlikle
katılmıyorum) olması durumunda çok düşük; 1,81-2,60’da (katılmıyorum) düşük; 2,613.40’da (kararsızım) orta; 3,41-4,20’de (katılıyorum) yüksek ve 4,21-5,00’de (kesinlikle
katılıyorum) çok yüksek olduğu söylenebilir.
4. Bulgular ve Analiz
Katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı tutumlarında demografik değişkenlere göre
fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen t testi ve ANOVA testi
sonuçları tablolar halinde sunulmuştur.
Katılımcıların teorik eğitim öncesinde, teorik eğitim sonrasında ve uygulamalı eğitim
sonunda oluşan örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerinde yaşlarına göre fark bulunup
bulunmadığına ilişkin yapılan t Testi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. Söz konusu
tablodan görülebileceği üzere her üç uygulamada ve yaş gruplarında örgütsel vatandaşlık
davranışı düzeyleri oldukça yüksektir. Yapılan t Testi sonuçları katılımcıların örgütsel
vatandaşlık düzeyleri ile yaşları arasında anlamlı bir istatistiki ilişki bulunmadığını
göstermiştir. Bu nedenle de H1 hipotezi reddedilmiştir.

Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı

Tablo 1. Katılımcıların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Düzeyleri ile Yaşlarına
İlişkin T Testi Sonuçları
Uygulama zamanı

Yaş aralığı

N

X

Ss

Teorik eğitim öncesi

20-24

652

4,3913

,35449

25 ve üstü

1008

4,3967

,35338

20-24

652

4,3607

,37391

25 ve üstü

1008

4,3645

,40051

652

4,4197

,36048

1008

4,4224

,37036

Teorik eğitim sonrası

Uygulamalı
sonrası

eğitim 20-24
25 ve üstü

F

P

,622

,761

1,318

,845

,377

,885

* P<0.05
Katılımcıların teorik eğitim öncesinde, sonrasında ve uygulamalı eğitim sonundaki örgütsel
vatandaşlık davranışı düzeyleri ile cinsiyetleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığına
dair yapılan t Testi sonuçları Tablo 2’de yer almıştır. Söz konusu tablo incelendiğinde
erkek katılımcıların teorik eğitim öncesinde örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğine vermiş
oldukları cevapların ortalaması ile kadın katılımcıların cevaplarının ortalaması arasında
farklılık olduğu görülebilir. Yapılan t Testi sonuçlarında p<0.05 anlamlılık düzeyinde
katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerinde cinsiyete göre farklılaşma
olduğu, kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre daha fazla örgütsel vatandaşlık
davranışı düzeyine sahip oldukları ifade edilebilir. Bu nedenle H2 hipotezi kabul
edilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Düzeyleri ile Cinsiyetlerine
İlişkin T Testi Sonuçları
Uygulama zamanı
Cinsiyet N
X
Ss
F
P
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Teorik eğitim öncesi

Teorik eğitim sonrası

Uygulamalı
sonrası

eğitim

Erkek

1490 4,3858

,35480

Kadın

170

4,4714

,33543

Erkek

1490 4,3570

,39310

Kadın

170

4,4160

,36019

Erkek

1490 4,4128

,36927

Kadın

170

,33201

4,4961

,251

,002

1,507

,046

6,820

,002

* P<0.05
Katılımcıların teorik eğitim öncesinde, sonrasında ve uygulamalı eğitim sonundaki örgütsel
vatandaşlık davranışı düzeyleri ile eğitim düzeylerine göre fark bulunup bulunmadığına
ilişkin yapılan t Testi sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur. Hem lisans, hem yüksek lisans
mezunu katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri yüksek olmakla beraber,
uygulamalı eğitimden sonra çok yüksek düzeye ulaşmıştır. t Testi sonuçları p>0.05
anlamlılık düzeyinde örgütsel vatandaşlık davranışı ile eğitim durumları arasında istatistiki
olarak anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Bu nedenle H3 hipotezi reddedilmiştir.

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Tablo 3. Katılımcıların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Düzeyleri ile Eğitim
Düzeylerine İlişkin T Testi Sonuçları
Uygulama
zamanı
Teorik
eğitim
öncesi
Teorik
eğitim
sonrası
Uygulamalı
eğitim
sonrası

Eğitim
düzeyi

N

X

Ss

Lisans

1614

4,3922

,35444

Lisansüstü

46

4,4793

,31958

Lisans

1614

4,3632

,38773

Lisansüstü

46

4,3561

,47266

Lisans

1614

4,4209

,36617

Lisansüstü

46

4,4379

F

P

,593

,075

1,276

,920

,118

,765

,37825

* P<0.05
Katılımcıların teorik eğitim öncesinde, teorik eğitim sonrasında ve uygulamalı eğitim
sonunda oluşan örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerinde eğitim alanlarına göre fark
bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan Anova Testi sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur.
Yapılan analizler sonucunda katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışları ile eğitim
aldıkları alanlar arasındaki ilişkinin p>0.05 anlamlılık düzeyinde istatistiki anlamlı bir
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ilişki bulunmadığı görülmüştür. Bir başka deyişle katılımcıların eğitim aldıkları alana göre
farklı örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemedikleri söylenebilir. Bu nedenle H4 hipotezi
reddedilmiştir.

Tablo 4. Katılımcıların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Düzeyleri ile Eğitim
Alanlarına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları
Uygula
ma
zamanı

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Teorik
eğitim
öncesi

Teorik
eğitim
sonrası

Uygula
malı
eğitim
sonrası

Eğitim alanı

N

X

Ss

Sosyal ve beşeri
1027
bilimler

4,3972

,35425

Fen bilimleri

135

4,4081

,34835

Mühendislik
bilimleri

270

4,3684

,34620

Sağlık bilimleri

20

4,4143

,30160

Eğitim bilimleri

208

4,4052

,37001

Sosyal ve beşeri
1027
bilimler

4,3667

,39319

Fen bilimleri

135

4,3273

,42855

Mühendislik
bilimleri

270

4,3526

,37696

Sağlık bilimleri

20

4,3571

,41757

Eğitim bilimleri

208

4,3821

,36442

Sosyal ve beşeri
1027
Bilimler

4,4284

,36319

Fen bilimleri

135

4,4497

,36925

Mühendislik
bilimleri

270

4,3785

,37010

Sağlık bilimleri

20

4,4833

,31408

Eğitim bilimleri

208

4,4176

,37851

F

P

,494

,740

,479

,751

1,372 ,241

* P<0.05
Katılımcıların teorik eğitim öncesinde, sonrasında ve uygulamalı eğitim sonunda oluşan
örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerinde iş tecrübelerine göre fark bulunup
bulunmadığına ilişkin yapılan ANOVA Testi sonuçları Tablo 5’de sunulmuştur. Söz
konusu tablo incelendiğinde farklı tecrübe düzeylerindeki katılımcıların her üç uygulamada
yüksek ve çok yüksek örgütsel vatandaşlık davranışı tutumuna sahip oldukları
görülmektedir. ANOVA Testi sonuçları p>0.05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak
anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu nedenle H5 hipotezi reddedilmiştir.
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Tablo 5. Katılımcıların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Düzeyleri ile İş Tecrübelerine
İlişkin ANOVA Testi Sonuçları
Uygulama İş
N
X
Ss
F
P
zamanı
tecrübesi
1 yıl ve
1129
4,3864
,35387
altı

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Teorik
eğitim
öncesi

2-3 yıl
4-5 yıl

4,3884

,3588

89

4,4478

,37037

77

4,4836

,30774

1129

4,3597

,39115

2-3 yıl

365

4,3727

,38620

4-5 yıl

89

4,3398

,41203

77

4,3921

,37311

1129

4,4268

,36719

365

4,4022

,36957

6 yıl ve
üzeri
1 yıl ve
altı
Teorik
eğitim
sonrası

365

6 yıl ve
üzeri
1 yıl ve
altı
Uygulamalı 2-3 yıl
eğitim
sonrası
4-5 yıl
6 yıl ve
üzeri

89

4,4157

,37023

77

4,4385

,33772

2,547

,054

,350

,789

,478

,698

* P<0.05
Katılımcıların teorik eğitim öncesinde, sonrasında ve uygulamalı eğitim sonunda ölçülen
örgütsel vatandaşlık davranış düzeylerinde askerlik yapma durumlarına göre fark bulunup
bulunmadığına ilişkin yapılan t Testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. Söz konusu
tabloda da görülebileceği gibi katılımcıların askerlik yapma durumları ile örgütsel
vatandaşlık davranışı düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olmadığını
anlaşılmaktadır. Bu nedenle H6 hipotezi reddedilmiştir.
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Tablo 6. Katılımcıların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Düzeyleri ile Askerlik
Durumlarına İlişkin T Testi Sonuçları
Uygulama

Askerlik

Örgütsel vatandaşlık Davranışı

zamanı
durumu
Teorik eğitim Yaptı
öncesi

Yapmadı

Teorik eğitim Yaptı
sonrası
Uygulamalı
eğitim sonrası

N

X

Ss

358

4,3525

,37511

1132

4,3964

,34764

358

4,3562

,433357

Yapmadı

1132

4,3572

,37961

Yaptı

358

4,3939

,37614

Yapmadı

1132

4,4188

F

P

1,473

,050

4,980

,968

,205

,272

,36703

* P<0.05
5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma sonuçlarında Yıldırım (2017) ve Mauritz’in (2012) yapmış olduğu
çalışmalarda olduğu gibi yaş değişkeni ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki
tespit edilememiştir. Alan yazında yaş ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında ilişki
olduğunu ifade eden çalışmalar da bulunmaktadır (Singh ve Singh, 2010; Giderler, 2009).
Ancak bu araştırma sonuçları tutarlılık göstermemektedir. Sing ve Sing (2010) 45 yaş
üzerindeki katılımcıların 30 yaş altındaki katılımcılardan daha fazla örgütsel vatandaşlık
davranışı gösterdiklerini ifade ederken; Giderler (2009) 18-25 yaş arasındaki katılımcıların
26-40 yaş arasındaki katılımcılardan daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı
gösterdiklerini belirtmektedir. Sing ve Sing (2010) ve Giderler’in (2009) yapmış oldukları
araştırmalar incelendiğinde katılımcıların örgütteki görev sürelerinin önemli farklılıklar
gösterdiği görülmektedir (1 yıl-30+ yıl). Bu çalışmada ulaşılan sonucun, örnekleminde yer
alan polis adaylarının yaşlarının birbirine yakın olmasından kaynaklanmış olabileceği
söylenebilir.
Cinsiyet değişkeni ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında istatistiki olarak anlamlı bir
ilişki olduğu; kadınların erkeklere göre daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı tutumuna
sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu araştırma sonuçları Yılmaz ve arkadaşlarının (2015)
yaptıkları çalışmanın sonuçlarıyla uyumludur. Ancak alan yazında bu konuda yapılmış
çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiş olduğu da tespit edilmiştir. (Organ ve Ryan,1995;
Podsakoff vd., 2000; İpek, 2012; Kepenek, 2008; Eres, 2010; Wayne ve Cordeiro, 2003;
Lin, 2008). Cinsiyet değişkeninde de yaş değişkeninde olduğu gibi örgütsel vatandaşlık
davranışını etkileyen unsurlar göz ardı edilerek yapılacak değerlendirmeler eksik kalabilir.
Kültürel özellikler, iş özellikleri, bireysel özellikler, örgüt kültürü, lider davranışları ve
çalışan tutumları gibi unsurlar bireylerin örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme
düzeylerini etkileyebilmektedir. Bu nedenle diğer çalışma sonuçları birbirilerinden
farklılaşmış olabilir.
Bu araştırma sonuçlarında daha önceki araştırmalarda olduğu gibi (Ackfeld ve Coote,
2005; Arslantaş ve Pekdemir, 2007; Podsakoff vd., 2000) eğitim düzeyi değişkeni ile
örgütsel vatandaşlık davranışı arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Ancak alan yazında
eğitim düzeyinin örgütsel vatandaşlık davranışını etkilediğini ifade eden bir çalışma
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bulunmaktadır (Yeşiltaş ve Keleş, 2009). Yeşiltaş ve Keleş (2009) yapmış oldukları
çalışmada eğitim düzeyi arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışının centilmenlik ve sivil
erdem alt boyutlarında yükselme olduğunu belirtmiştir. Yeşiltaş ve Keleş (2009:30) bu
durumun yüksek eğitim seviyesinde eğitim alan çalışanların daha fazla özerklik ve yenilik
yaratma konusunda istekli olmalarından ve karar verme aşamalarına dahil olma
isteklerinden kaynaklanabileceğini ifade etmiştir. Ancak araştırmaya dahil olan
katılımcıların sahip oldukları iş tutumları, görev süreleri, yetkinlikleri ve yapmış oldukları
işin özellikleri kendilerinin örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme düzeylerini
etkileyebilmektedir. Bu nedenle Yeşiltaş ve Keleş’in (2009) sonuçlarını tüm bu
değişkenlerden bağımsız şekilde değerlendirmek eksik kalabilir. Bu sonuçların yapılacak
başka çalışmalarla tekrar test edilmesinde fayda bulunduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca
bu çalışmada katılımcılar henüz göreve başlamamış kişilerden oluşmaktadır.
Ayrıca bu araştırmaya göre eğitim alanının, askerlik durumunun ve iş tecrübesinin örgütsel
vatandaşlık davranışı üzerinde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Çalışma süresi ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif ilişki mevcuttur
(Arslantaş ve Pekdemir, 2007). Ayrıca çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı
göstermesini etkileyen birçok bireysel ve örgütsel faktör bulunmaktadır. İş tatmini,
örgütsel bağlılık düzeyleri, adalet algısı, çalışanın almış olduğu eğitimler, çalışanın
sorumlu olduğu işin özellikleri örnek olarak sıralanabilir. Bu nedenle çalışanların
yaşlarından çok örgütte geçirdikleri süre ve bu sürede oluşan iş tutumları kendilerinin
örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme düzeyleri üzerinde etkili olabilir. Diğer çalışma
sonuçları bu nedenle farklılaşmış olabilir. Bu çalışmada aynı zamanda örgüte katılmış ve
aynı eğitimi alarak aynı sürede örgütte kalmış bireyler test edildiğinden sonuçların daha
tutarlı olacağı ifade edilebilir.
Başarıyı amaçlayan ve elde etmiş oldukları başarıyı uzun dönemde ellerinde tutmak
isteyen örgütler görev tanımları ötesinde çalışan ve kendisinden beklenen performansın
üzerinde sonuç elde eden, diğer çalışanlara yardım eden, örgüt yararına davranışlar
gösteren ve sorunları dert etmeyen çalışanları bünyelerinde istemektedirler. Örgütler
örgütsel vatandaşlık davranışı olarak adlandırılan bu tutumu gösterecek çalışanları elde
edebilmek amacıyla öncelikle seçme ve yerleştirme uygulamalarını kullanmaktadırlar.
Ancak bireylerin bu davranışı gösterebilmelerinde birçok bireysel ve örgütsel faktör etkili
olmaktadır. Bireylerin dahil oldukları örgüt veya grupla olan uyumları kendilerinin
örgütsel vatandaşlık davranışı göstermelerinde etkili olmaktadır. Chattopadhyay (1999)
demografik olarak diğer çalışanlardan farklı olan bireylerin daha az örgütsel vatandaşlık
davranışı gösterdiklerini belirtmektedir. Farklı demografik özelliklere sahip bireylerden
oluşan örgüt veya grup yeni katılan bireyler açısından belirsizlik oluşturmaktadır. Bu
nedenle demografik değişkenler çalışanlar için yarattığı belirsizlik ölçüsünde grup veya
örgüt düzeyinde bir bütün olarak ele alınmalı, değerlendirilmeli ve alınacak önlemler bu
çerçevede yapılandırılmalıdır. Bu nedenle demografik değişkenlerin oluşturduğu
belirsizliğin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisini tespit etmeye yönelik araştırmalar
yapılmasında fayda bulunduğu değerlendirilmektedir.
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Dış Ticaret Programı Öğrencilerinin Gelecek Hedefleri Açısından Ders Katalogları
Üzerine Bir Uygulama: Finike MYO Örneği
Metehan YAYKAŞLI326
Ahmet AYDIN327

Özet
Ülkemizde yükseköğrenimin en önemli bileşenlerinden olan meslek yüksekokullarında
verilen eğitimlerin amacı, açılan bu okul ve programların görev tanımlarında da belirtildiği
gibi ilgili sektörlere nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Bu amaca yönelik verilen eğitimin
en temel çıktısı ise mezunlarına eğitim aldıkları sektör ve alanlarda iş bulabilme hususunda
avantajlı konum sağlamasıdır. Mesleki açıdan yeterli bilgi ve uygulama becerisi
kazandırılan mezunların, kolayca iş bulabileceği kabulüyle uygulanan eğitim müfredatı ve
ders katalogları üzerinden sorgulanmıştır.
Bu çalışmada dış ticaret programı öğrencilerinin, kayıt öncesi gelecek planlarından
başlayarak, öğrencilik sürecinde ve mezuniyet sonrası aşamada neler yaptıklarının
sebepleriyle birlikte anlaşılması için, hali hazırda eğitimleri devam eden öğrenciler ve
mezun durumda olanlar ile anket çalışması uygulanmıştır. Eğitim süreleri içinde tercihli ve
zorunlu olarak aldıkları derslerden hangilerinin rehber olduğu ve donanım sağladığı
bilgisine ulaşabilmek için SPSS ile analiz yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen
bulgular ışığında mevcut ders kataloğunda yer alan bazı dersler için pekiştirmeler, bazıları
içinse iyileştirmeler yapılmasının gerekliliği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Dış Ticaret Eğitimi, Ders Kataloğu, İstihdam
Alan Kodu: C2
Vocational School Students Education Perspectives and Future Goals in Terms of
Course Eligibil,ty Catalogs on An Application: Finike Vc Foreign Trade Program
Case
Abstract
In our country, the purpose of education in the vocational schools of higher education is
that, as stated in their task descriptions, to educate qualified technicians to related sectors.
Main output of this education given as an target is to put the graduates in an advantageous
position while in their search for job seeking courses. Graduates who are assumed as
component professionally questioned through curriculum and course catalogues that are
accepted as functional in finding jobs.
In this study, a questionnaire with graduates and active students still attending courses was
performed so as to comprehend what they did in their study periods and after graduation
with reasons beginning from their first enrollment plans. SPSS analysis was implemented
for getting to know which compulsory and elective courses were useful and guided and
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equipped them. In the light of findings resulted after analysis, it was seen as a requirement
to make improvements and reinforcements for some courses listed in lecture catalogues.
Keywords: Foreign Trade Education, Course Catalogue, Employment
1. GİRİŞ
Türkiye, genç nüfusun çoğunlukta yer aldığı bir ülkedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
31.12.2017 tarihli verileri baz alındığında, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, 81.867.223
olan ülke nüfusunun %15,8’ine yani, 12.926.652 kişiye karşılık gelmektedir (TUİK, 2018).
Yine 2014 yılsonu değerlerine göre, 0-14 yaş grubundaki bireyler toplam nüfusun,
%23,4’üne yani 19.203.791 kişiye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da
yaklaşık %8,7’ine yani, 7.163.354 kişiye yükselmiştir (TUİK, 2018).
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 31.12.2014 tarihli verileri incelendiğinde ise, 15-24 yaş
grubundaki genç nüfus, 77.695.904 olan ülke nüfusunun %16,5’ine yani, 12.782.381 kişiye
karşılık geldiği görülmektedir (TUİK, 2015). Yine 2014 yılsonu değerlerine göre, 0-14 yaş
grubundaki bireyler toplam nüfusun, %24,3’üne yani 18.862.430 kişiye gerilerken,65 ve
daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yaklaşık %8’ine yani, 6.192.962 kişiye yükselmiştir
(TUİK, 2015).
Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) ile Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu’nun (UNFPA) yayımladıkları demografi raporuna göre, Türkiye’de çalışma
çağındaki (15-64 yaş grubu) nüfusun toplam nüfus içindeki payı artmaya devam edecek ve
en yüksek değere ulaşacak alacak ve %68 oranına çıkacaktır (Tansel ve Hoşgör,2010).
Çalışma çağındaki nüfus, 2020 yılından sonra oransal olarak azalmaya başlasa da sayıca
2041 yılına kadar artmaya devam ederek 65 milyona ulaşacaktır. Bu oran 2041 yılından
sonra azalmaya başlayacaktır (Ulus vd., 2015)
Türkiye’deki çalışabilir durumdaki tüm nüfusun tamamının istihdam edilmesi ve insani
kalkınmışlık endeksinde üst sıralarda yer alması gerekli eğitim ve becerilere sahip
olmalarına bağlıdır. Bunun sağlanabilmesi için ise, eğitimde kalitenin (eğitim sisteminin
modernizasyonu ve niteliğinin geliştirilmesi) artırılması ve bu kaliteli eğitime erişimin
yaygınlaştırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesi gelmektedir
(Kavak,2010). Bu hedef doğrultusunda, mesleki ve teknik eğitime oldukça önemli bir rol
yüklenmektedir. Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması sadece Millî Eğitim
Bakanlığı’na (MEB) değil, diğer tüm paydaşlara sorumluluk yüklemektedir ve öncelikler
arasında en önde yer almaktadır. Bu durum paydaşlar tarafından olumlu olarak karşılanıyor
olsa da Türkiye’de istenen kazanımların elde edilebilmesi için, mesleki ve teknik eğitimin
önceliği bu kurumlarda eğitim gören öğrenci sayısını artırmanın yanı sıra, eğitim almış
bireylerin işgücü piyasasında istihdam edilebilme kolaylığı sağlamak ve insana yaraşır iş
bulma imkânlarını geliştirmek olmalıdır (Köseleci, 2010).
Modern eğitim anlayışında, kendilerine sunulan hazır bilgiler üzerinde herhangi bir
sorgulama yapmadan kabullenen bireyler yetiştirmenin aksine, neyi, niçin ve nasıl
öğrenmesi ve bilmesi gerektiğini kavramış olan, kazanım amaçlarına uygun bir şekilde
kullanan, bilgileri ihtiyaçlar ve istekler doğrultusunda geliştiren ve yeni bilgi üretme
yeterliliğine sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanır (Akbıyık, 2002).
Bilgi çağının bir zorunluluğu olarak eleştirel düşünme becerisiyle donanmış bireyler
ülkenin, bilimsel bilgi ve teknolojiyi kullanarak ülkeleri ileri kalkınmışlık düzeyine
ulaşmasında etkin olabilirler. Modern dünyadaki gelişmelerin hızına yetişebilecek ve hatta
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önüne geçecek nitelikli iş gücüne sahip bireyler mesleki ve teknik eğitim yoluyla
yetiştirilebilir (Ersan ve Güney, 2012).
Bu doğrultuda eğitim ve iktisadi hayatımızda önemli bir yer tutmakta olan Meslek
Yüksekokullarımız, belli sektörlere ara eleman yetiştirme misyonu üstlenmiş eğitim
kurumları olarak tanımlanabilir (Tuncer, 2011). Türkiye’de meslek yüksekokulları,
yükseköğretim içerisinde KOBİ’lerin ara elaman ihtiyacını karşılamaya çalışan en önemli
eğitim-öğretim kurumlarındandır. Meslek yüksekokullarının önemi, Türkiye’nin Avrupa
Birliği (AB) ile ilgili olarak başlayan tam üyelik sürecinde daha da artmıştır (Gençtürkvd.,
2008). Bu husus da Bologna süreci ile birlikte Türkiye’de birçok yükseköğretim kurumu
mesleki eğitim ve ileri mesleki eğitim alanlarında öğrencilerinin kişisel gelişim, meslek
sahibi olma ve Avrupa emek pazarında daha etkin bir konum alabilmeleri için bilgi, nitelik
ve kabiliyetlerini arttırmaları hedeflenmektedir (Çakır vd., 2014).
Meslek yüksekokulları ve bu okullarda verilen eğitim, mesleki ve teknik eğitime temel
oluşturacak konumda olmasından dolayı, ülkemiz sanayi ve ekonomisinde son derece
önemli bir yerde bulunmaktadır. Genç nüfusun çoğunlukta yer aldığı ülkemizin, bilimsel
temelle dayanmak ve kaliteli olma ön koşulunu sağlaması halinde, mesleki ve teknik
eğitimle rekabet gücünü artırması ve bu sürecin sonunda başarılı olarak dünyanın gelişmiş
ülkeleri arasında yer alması beklenmektedir. Bu doğrultu da elde ettiği bilgi ve teknolojiyi
kullanabilen, sistemi kavrayıp gerekli kontrolleri yapabilen, yorumlayan, yüksek vasıflı iş
gücüne ve bu yeterliliklere ulaşmadaki önkoşullardan birisi sayılabilecek eleştirel düşünme
becerisine sahip bireyler ile yeni, yenilikçi ve inovatif çözüm ve katkılara ihtiyaç vardır
(Ersan ve Güney, 2012).
Meslek yüksekokullarında bulunan ve sayıları her geçen yıl hızla artan Dış ticaret eğitim
programlarının; analiz yapabilme, iletişim kurabilme, İngilizceyi kullanabilme ve anlama
becerilerinin artırılması, bilgi teknolojileri kullanabilme, pazar araştırmaları, karar alma,
öğrenmeyi öğrenme, sürekli öğrenme, takım çalışması, liderlik gibi konularda öğrencilere
gerekli becerileri geliştirecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
Dış ticaret meslek mensuplarının, günümüzde mesleki yabancı dil becerileri olan, finans ve
uluslararası pazar bilgilerini değerlendiren, yorumlayan ve yönetici için gerekli bilgileri
belirleyip zamanında ortaya koyabilecek özelliklerle donatılmış ve bilgi ve iletişim
teknolojilerini yetkin kullanma yeteneğini kazanacak şekilde eğitilmesi gerekmektedir.
Bunlara ilaveten, üniversitelerde dış ticaret ders programlarının değişen uluslararası ve
ulusal piyasa koşullarına, ulusal ve uluslararası antlaşma ve kanunlara, yönetmeliklere,
taleplere göre sürekli olarak geliştirilmesi gereklidir. Günümüzde dış ticaret eğitimi, teorik
bilgilerin yanında ürün geliştirme, pazar araştırması yapabilen, zamanı etkin olarak
kullanabilen, iyi bireysel iletişim ve grup içi iletişim ile takım halinde çalışabilme
yeteneklerini de kapsamak şekilde gelişmek durumundadırlar. Dış ticaret eğitiminde
öğrenciler bilgiyi kullanan, araştıran ve yorumlayan ve ilgililere ileten birer eleman olarak
yetiştirilmelidir (Arsoy vd., 2014) .
Türkiye genelinde çok sayıda üniversitede 322 farklı programla öğrenci kabul eden
Dış ticaret eğitiminin durumu ve meslek elemanlarının niteliği, bu mesleğin imajını
doğrudan etki etmektedir. Dış ticaret elemanlığı mesleğinin gelişen dünyada ve
Türkiye’nin 2023 dış ticaret hedefleri doğrultusunda elde edeceği konum açısından verilen
eğitimin kalitesi son derece önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, yabancı dil bilen, yeni
ürün, yeni pazar ve e- ticaret gibi bilgi teknolojilerine ve ilgili mevzuatlara hâkim özgüveni
yüksek meslek elemanları yetiştirilmeli ve desteklenmelidirler.
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2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ve UYGULAMA
Bu çalışma Akdeniz Üniversitesine bağlı Finike Meslek Yüksekokulu’nda örgün ve ikinci
örgün öğretim olmak üzere iki programla eğitim veren Dış Ticaret Programı öğrencilerine
uygulanmıştır. Söz konusu program 2009 yılında hem örgün hem de ikinci öğretim
programı olarak açılmıştır ve her bir program için kontenjan 50 kişidir. Kontenjanlar 2015
yılında her iki program için 60’a çıkarılmıştır ve halen 60 öğrenci alarak eğitime devam
etmektedir. Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan 183 öğrenci, kayıt sonrası
çeşitli sebeplerle ayrılan 95’ye karşın 884 öğrenci programa kayıt yaptırmıştır. Kayıtlı
olduğu halde dönem ders kaydı yapmayarak pasif durumda kalan öğrenciler de
çıkarıldığında 310 öğrenciyle aktif olarak eğitime devam etmektedir. Bu öğrencilerin 177
tanesi örgün, 133 tanesi ikinci örgün öğretim programında kayıtlıdır (TABLO 1).
TABLO 1. Dış Ticaret Programı Öğrencileri Dağılımı
Kayıt
Hakkı
Kazanan

%

İkinci
Örgün
TOPLA
M

Yaptırmayan

%

Öğr.Sayısı

Öğr. Sayısı
Örgün

Bölüme

Kayıt

Ayrılan
Öğrenci

%

Kayıt
Yaptırmış

%

Öğrenci

612

52,67

82

44,81

55

57,89

475

53,73

550

47,33

101

55,19

40

42,11

409

46,27

1162

100

183

100

95

100

884

100

2009 yılında öğrenci almaya başlayan program 2011 yılından itibaren mezun vermeye
başlamış ve 8 dönem mezun vermiştir. Her iki programda da 164 tane olmak üzere toplam
328 mezun vermiştir. Pasif olan 38 öğrenci ve aktif olan 232 öğrencinin dağılımı TABLO
2’de verildiği gibidir.
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TABLO 2. Dış Ticaret Programı Aktif Öğrenciler Dağılımı
Bölüme
Kayıt
Yaptırmış

%

Mezun
Öğrenci

%

Pasif
Öğrenci

%

Aktif
Öğrenci

%

Öğrenci
Örgün
İkinci
Örgün
TOPLAM

475

53,73

233

50,11

65

59,63

177

57,10

409

46,27

232

49,89

44

40,37

133

42,90

884

100

465

100

109

100

310

100

Program öğrencileri 4 dönem sonunda her dönem için 30 AKTS olmak üzere 120
AKTS’lik derste başarılı olarak mezun olmaya hak kazanmaktadır (EK 2). Mezun olmak
için 2.00/4.00 ortalamaya sahip olmak (koşullu başarılı dersi yoksa) yeterlidir. Finike
MYO’dan şimdiye kadar mezun olan 465 öğrencinin not dağılımları ŞEKİL 1’te şematik
olarak gösterilmiştir. Örgün öğretim mezunlarından 17 öğrenci 3,50 ve üzeri ortalamayla,
58 tanesi 3,00 - 3,49 GANO’yla, 129 tanesi 2,50 – 2,99 GANO’yla ve 29 tanesi ise 2,00 –
2,49 arası GANO ile mezun olmuşlardır. İkinci örgün öğretim mezunlarında ise durum
benzer şekildedir; 13 öğrenci 3,50 ve üzeri ortalamayla, 67 tanesi 3,00 - 3,49 GANO’yla,
128 tanesi 2,50 – 2,99 GANO’yla ve 24 tanesi ise 2,00 – 2,49 arası GANO ile mezun
olmuşlardır. ŞEKİL 1‘de her iki program için çizilen grafiklerin benzer yapıda olduğu
görülmektedir.
Sınavsız geçişle kayıt hakkı kazanan örgün öğretim öğrencileri ile sınavla kayıt hakkı
kazanan ikinci öğretim öğrencileri arasında mezuniyet ortalaması bazında da oldukça yakın
değerler bulgulanmıştır. Örgün öğretimde 2,629 olan ortalama not değerleri ikinci örğün
öğretimde 2,623 olarak bulunmuştur; her iki program mezunlarının ortalamaları arasındaki
0,006 puanlık fark 4,00’lük puan sisteminin kullanıldığı okulda öğrencilerin başarı
durumlarının hemen hemen eşit olduğunu göstermektedir.
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ŞEKİL 1. Mezun Öğrencilerin Mezuniyet Ortalamalarının Dağılımı
ÖĞRENCİ SAYISI

140
120
100
80
60

Örgün Öğretim

40

İkinci Örgün Öğr.

20
0
2,00_2,49

2,50_2,99

3,00_3,49

3,50 ve üstü

NOT ARALIĞI

Halen 121 tanesi örgün ve 111 tanesi ikinci öğretim olmak üzere 232 program kaydı
yaparak derslere devam eden aktif öğrenci ile eğitime devam eden öğrencilerin notlarının
dağılımı incelendiğinde ikinci öğretim öğrencilerinin daha başarılı olduğu görülmektedir.
Ancak bu fark büyük olmadığı için mezuniyete ait koşullarından dolayı mezuniyet
noktasında kapanıyor gözükmektedir. 0,069 puanlık ağırlıklı ortalama farkı öğrencilerin
başarı eğrisinin benzer yapıda olduğunu göstermektedir.

Not Aralığı

ŞEKİL 2. Aktif Öğrencilerin Mezuniyet Ortalamalarının Dağılımı

İkinci Örgün
Örgün

Öğrenci Sayısı

İki program arasında başarı ve öğrenci sayıları açısından büyük bir fark ortaya çıkmadığı
için çalışmanın bundan sonraki kısmında örgün ve ikinci örgün öğretim ayrımı
yapılmamıştır. Bundan sonraki sınıflandırma 1.sınıf, 2.sınıf (artık yıl öğrencileri dâhil) ve
mezun öğrenciler olarak 3 grup olarak yapılmıştır. Birinci grupta 59’u örgün ve 56’sı ikinci
öğretim olmak üzere toplam 115 öğrenci, ikinci grupta 62’si örgün ve 55’i ikinci öğretim
olmak üzere toplam 117 öğrenci ve üçüncü grupta ise 164’ü örgün ve 164’ü ikinci öğretim
olmak üzere toplam 328 öğrenciden oluşmaktadır. Böylece çalışmanın evren büyüklüğü
560 öğrenci olmaktadır. Birinci sınıflar DT1, ikinci sınıflar DT2 ve mezunlar ise
M…(harften sonra mezuniyet yılı) olarak kodlanmıştır.
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TABLO 3. Örneklem Sayıları ve Temsil Oranları

Örneklem
Örgün

Birinci Sınıf

DT1

59

56

115

72

62,61

İkinci Sınıf

DT2

62

55

117

47

40,17

Mezun

M…

164

164

328

65

19,82

285

275

560

184

32,86

TOPLAM

İkinci Örgün Toplam

Temsil

Kod

Durumu

Oranı %

Örneklem seçimi aktif öğrencilere sınıfta anket şeklinde uygulanmıştır. Bu sayede birinci
sınıflarda 72 öğrenci ile %62,61’lik, ikinci sınıflarda 47 öğrenci ile %40,17’lik temsil
oranına ulaşılmıştır. Anket uygulama günü okula gelen tüm öğrencilere uygulanmıştır.
Ancak bazı öğrencilerin ankete katılmak istemeyerek anket doldurmaması ve öğrencilerin
birbirini etkilemesi olasılığına karşı takip eden günlerde katılmayanlara tekrar
uygulanmadığı için temsil oranı yükseltilememiştir. Mezun öğrencilere ise internet
ortamında anket ulaştırılmış ve mezunlardan sadece 65 tanesi anketi doldurarak geri
göndermiştir. Bu sebeple temsil oranı %19,82 gibi düşük oranda kalmıştır.
Çalışmada iki aşamalı anket uygulanmıştır. Birinci ankette açık uçlu sorular yer almıştır.
İkinci kısımda ise likert ölçeğine göre hazırlanmış 16 soruluk anket uygulanmıştır.
Birinci anketteki ilk soruya “okul seçimi yaparken kariyer ve geleceğinize ait planınız var
mıydı?” verilen cevapların %64,1’i Evet, %35,9’u Hayır olmuştur. Kariyer planlama
sorusuna DT1 grubu %74, DT2 grubu %68 ve Mezun grubu ise %51 oranında “Evet”
yanıtını vermiştir. “Öğrencilik devam ederken kariyer planı yaptınız mı?” sorusuna evet
cevabı verenler her grup için artış göstermiştir. DT1 grubu %79, DT2 grubu %77 ve
Mezun grubu ise %88 oranında “Evet” yanıtını vermiştir. Mezun grubunda okul sırasında
kariyer planlaması yapanların oranındaki artış en fazladır (ŞEKİL 3).
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ŞEKİL 3. Kariyer Planlamada Okul Öncesi ve Sırasında Örneklem Sayıları ve
Temsil Oranları

Gruplar

MYO seçerken kariyer ve gelecek
planınız var mıydı?
Hayır
Evet

Öğrenci Sayısı

Gruplar

MYO öğrenciyken kariyer ve gelecek
planınız var mıydı?
Hayır
Evet

Öğrenci Sayısı

Kariyer planı yaptığını beyan eden öğrencilere açık uçlu olarak planının ne olduğunu
yazmaları istenmiştir. Sadece “Evet” cevabı verenlerden alınan cevaplarda ŞEKİL 4’deki
dağılım elde edilmiştir.
Öğrencilere açık uçlu olarak hangi derslerin faydalı ve gerekli olduğunu nedeniyle birlikte
yazmaları istenmiştir. Aynı soru hangi "Faydasız/gereksiz gördüğünüz dersleri ve
sebeplerini yazınız" şeklinde de soruldu. Bu sorular da çoklu cevap verme imkânı
verilmiştir. Öğrencilerden her iki soru için en az 5 ders adını yazmaları istendi. Ancak
isteyenler için 10 derse kadar işaretleme yapılabilecekleri belirtilmiştir. 72 birinci sınıf
öğrencisi bu sorulara faydalı dersler için 338 farklı cevap verdi, faydasız görülen dersler
içinse bu cevap sayısı 219 olarak kalmıştır. Her iki soru için en fazla cevap verilen dersler
ŞEKİL 5'de gösterildiği gibidir.
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ŞEKİL 4. Kariyer Planlamada MYO Öncesi ve Eğitimi Sırasında Yapılan Kariyer
Planları

MYO öncesi kariyer planları

Dış ticaret bilgisini artırmak

Gruplar

DGS ile lisansa geçmek

Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

MYO öğrencisi iken kariyer planları

DT1
DT2
Mezun

En faydalı dersler için verilen cevaplarda ilk sırada İngilizce (55 öğrenci) yer aldı. Bunu,
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi (43 öğrenci), İşletme (38 öğrenci), Muhasebe (34 öğrenci),
Hukuk (30 öğrenci ve Matematik (27 öğrenci) dersleri yer almıştır.
Faydasız veya gereksiz görülen dersler için verilen cevaplar içinde ilk sırada yer alan ders
Spor Kültürü (61 öğrenci) yer aldı. Bunu Türk Dili (37 öğrenci), İnkılap (29 öğrenci),
İktisat (28 öğrenci), Matematik (19 öğrenci) ve İletişim (17 öğrenci) dersleri yer almıştır.
Aynı sorular 47 ikinci sınıf öğrencisine yöneltildiğinde faydalı dersler için 310, faydasız
dersler için 243 farkı cevap verdiler. En faydalı görülen dersler içinde İngilizce ilk sırada
yer alırken, en faydasız ders olarak Yönetim Muhasebesi ilk sıraya gelerek 5i dersleri
arasında yer alan Spor Kültürü dersinin önüne geçmiştir. Diğer dersler sırasıyla ŞEKİL
6'de verilmiştir.
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ŞEKİL 5. 1. Sınıf Öğrencilerinin Faydalı ve Faydasız Gördüğü Derslerin Dağılımı

Faydalı Dersler
Seri 1;
Diğer
Dersler; 33;
33%

Seri 1;
İngilizce;
16; 16%

Seri 1; Diğer
Dersler; 13;
13%

Seri 1; Dış Tic. İşl.
Yön.; 13; 13%

Dış Tic. İşl.
Yön.
Genel
İşletme

Seri 1; Genel
Matematik; 8; 8%
Seri 1; Temel
Hukuk; 9; 9%

İngilizce

Seri 1; Genel
İşletme; 11; 11%

Genel
Muhasebe

Seri 1; Genel
Muhasebe; 10;
10%

Faydasız Dersler

Seri 1; Genel
İletişim; 8; 8%

Spor Kültürü
Türk Dili
Seri 1; Spor
Kültürü ; 28;
28%

Seri 1; Genel
Matematik; 9;
8%

Seri 1; Türk
Dili; 17; 17%

Seri 1; Genel
İktisat; 13; 13%
Seri 1; İnkılap
Tarihi; 13; 13%

İnkılap Tarihi
Genel İktisat
Genel Matematik
Genel İletişim
Diğer Dersler
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ŞEKİL 6. 2. Sınıf Öğrencilerinin Faydalı ve Faydasız Gördüğü Derslerin Dağılımı
Seri 1; İngilizce;

İngilizc
e

Faydalı Dersler
11; 11%

Seri 1; Dış Tic.
İşl. Yön.; 9; 9%
Seri 1;
Diğer
Dersler; 35;
35%

Seri 1; Dış Ticaret
Muhasebesi; 5; 5%

Seri 1; Ticari
Yazışmalar; 8; 8%
Seri 1; Genel
Matematik; 8; 8%
Seri 1; Uluslararası
Finansman; 7; 7%

Seri 1; Genel
Muhasebe; 5;
5%

Seri 1; Uluslararası
Pazarlama; 5; 6%

Faydasız Dersler

Seri 1; Diğer
Dersler; 9; 9%
Seri 1; Ticari
Yazışmalar; 7; 7%
Seri 1;
Girişimcilik; 7; 7%

Seri 1; AB ve
Türkiye; 6; 6%
Seri 1; Yönetim
Muhasebesi; 14;
14%
Seri 1; Spor
Kültürü; 13; 13%

Seri 1; İnkılap
Tarihi; 12; 12%

Seri 1; Genel
İletişim; 9; 9%

Seri 1; Türk Dili; 9;
9%
Seri 1; Genel
İktisat; 10; 10%

Seri 1; Yönetim
Organizasyon; 10;
10%

Dış Tic.
İşl.
Yön.
Ticari
Yazışm
alar
Genel
Mate
matik

Yönetim
Muhasebesi
Spor
Kültürü
İnkılap
Tarihi
Yönetim
Organizasyo
n
Genel
İktisat

Mezun öğrencilerden 65 tanesi bu sorulara verdiği cevaplarda aktif öğrencilerle paralel
cevaplar vermişlerdir. Faydalı derslerde ilk sırayı 45 öğrenci ile İngilizce dersi almaktadır,
bu verilen cevapların %13’ünü kapsamaktadır. Bu dersi %10,8 ile Dış Ticaret İşlemleri
Yönetimi dersi, %9,4 ile Genel Muhasebe dersi ve %8,8 ile E-Ticaret dersleri takip
etmektedir. Faydasız derslerde sıralamasında ise yine Spor Kültürü dersi %16,6 ile ilk
sıradadır ve diğer 5İ dersleri olan Türk Dili dersi %14,7 ile, İnkılap Tarihi dersi %10,4 ile
sıralanmaktadır. Bu dersleri %9,4 ile Genel İktisat ve %8,8 ile Yönetim ve Organizasyon
dersleri takip etmektedir (TABLO 4).
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TABLO 4. Mezun Öğrencilerinin Faydalı ve Faydasız Gördüğü Derslerin Dağılımı
Faydalı Dersler

Faydasız Dersler

İngilizce

45

Spor Kültürü

51

Dış Ticaret İşl. Yönetimi

37

Türk Dili

45

Genel Muhasebe

32

İnkılap Tarihi

40

E - Ticaret

30

Genel İktisat

29

Finansal Yönetim

26

Yönetim Organizasyon

27

İş Hukuku

25

Girişimcilik

24

Genel Matematik

25

Temel Hukuk

23

Pazarlama

21

Genel Muhasebe

19

Diğer Dersler

101

Diğer Dersler

49

Toplam

342

Toplam

307

Çalışmanın ikinci kısmında 5'li Likert ile değerlendirilen 16 soruluk anket uygulanmıştır.
GÖK., A.A., ve Derin, N.'nin 2014 yılında yaptığı "Pazarlama Bölümü Öğrencilerinin
Meslek İmajı Algıları ve Meslek İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesine Dair Bir
Araştırma" adlı çalışmada kullandığı 15 soruluk anket model alınmış ve Dış Ticaret
öğrencilerine göre uyarlanmış ve soru sayısı 16'ya çıkarılmıştır (EK 1). Statü, Prestij,
Profesyonel, Etik ve Kişilik olmak üzere 5 boyutlu olan ölçekteki sorular ilk teste katılan
184 öğrencinin tamamına sorulmuştur. EK 1’de katılımcılara yöneltilen sorulardan ilk 4
soru statü boyutunu, sonraki 5 soru ( 5. soru ile 9.soru arası) prestij boyutunu, 10. ve 11.
Sorular profesyonellik boyutunu, 12. ve 13. sorular etik boyutunu ve 14., 15. ve 16 sorular
ise kişilik boyutunu oluşturmaktadır. Alınan cevaplara ilişkin frekans, ortalama değer ve
standart sapma değerleri SPSS.18 ile programı ile hesaplatılmış ve aşağıdaki tabloda
verilmiştir (TABLO 5).
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TABLO 5. Meslek Algısı ve İmajına Yönelik Anketin Sonuçları
Öğr.
Geçerli

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9

s10

s11

s12

s13

s14

s15

s16

184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0

Kayıp

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ortalama

2,0

3,6

3,6

3,3

3,2

3,5

3,5

3,2

3,6

3,7

3,7

3,2

3,3

3,3

3,4

3,2

3,4

Hata

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Medyan

2,0

4,0

4,0

3,0

3,0

4,0

4,0

3,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

Mod

1,0

3,0

4,0

3,0

3,0

4,0

4,0

3,0

3,0

4,0

4,0

3,0

3,0

4,0

4,0

3,0

4,0

Sapma

0,9

0,9

0,7

0,7

0,8

0,9

0,8

0,7

0,8

0,9

0,8

0,7

0,8

1,0

0,8

0,8

0,9

Varyans

0,7

0,8

0,6

0,5

0,6

0,9

0,7

0,6

0,6

0,8

0,6

0,4

0,7

1,1

0,6

0,6

0,8

Ranj

2,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

3,0

4,0

4,0

Minimum

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

Maksimum

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Ort.
Standart

Standart

Toplam

361,0 667,0 656,0 609,0 594,0 647,0 642,0 590,0 663,0 688,0 673,0 585,0 609,0 607,0 627,0 590,0 627,0

3. SONUÇ
Finike MYO’da yapılan bu çalışmada sınavsız geçişle gelen örgün öğretim ile merkezi
yerleştirme sınav puanına göre kayıt hakkı kazanan ikinci örgün öğretim öğrencileri
incelenmiştir. Altı yıllık geçmişi olan okulda Dış Ticaret Programına yerleştirme oranları,
aktif öğrenci sayıları, mezunların akademik başarı dağılımları arasında belirgin bir fark
gözlenmemiştir. Hatta her iki program için mezun sayıları tamamen eşittir. Birinci ve
ikinci sınıflar seviyesinde ikinci öğretim öğrencilerinin başarıları biraz daha fazla iken bu
fark mezuniyet koşulları sağlanırken ortadan kalkmaktadır.
Halen eğitime devam eden 232 aktif öğrenciden uygulama yapılan gün okula gelen 119
öğrenci anketi tek oturumda cevaplandırmıştır. Mezunlar için elektronik ortamda
gönderilen maillere cevap gönderen 65 mezun katılmıştır. İki aşamalı yapılan anketten elde
edilen sonuçlar şunlardır:
Örgün ve ikinci öğretim öğrencileri akademik başarıları arasında belirgin bir farklılık
gözlenmemiştir. Aktif öğrenciler temel alındığında ikinci örgün öğretim öğrencileri lehine
olan fark mezun durumuna gelindiğinde ortadan kalktığı gözlenmiştir.
Kariyer planı yapma konusunda tüm gruplarda okul yıllarında bilinçlenme artmıştır. Bu
bilinçlenmedeki en büyük artış mezun grubundadır. Tüm katılanlar beraber
değerlendirildiğinde okula kayıt öncesi %64 olan kariyer planı yapma oranı okul sırasında
%82’ye çıkmaktadır.
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Kariyer planının ne olduğu sorulduğunda 27 öğrenci okula gelirken DGS ile lisans
eğitimine geçmeyi planlamışken eğitim sırasında bu sayı 51 öğrenciye kadar çıkmıştır. Bu
artışta okulda iki dönem yer alan matematik dersleri ve DGS sınavına yönelik rehberlik ve
danışmanların sağladığı motivasyonun etkisi olduğu düşünülmektedir.
Kariyer planı ile okula kayıt öncesi verilen cevap “Dış ticaret bilgisini artırmak” iken okul
sırasında bu cevap çeşitlenmektedir. Bu cevaplardan en farklı olanı 7 öğrencinin eğitim
sonrası öğretim görevlisi veya akademisyen olmak istediğini beyan etmesidir.
Kendi işini kurma özgüveni kazanan öğrencilerin sayısındaki artış Girişimcilik, Finansal
Yönetim, Genel Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Finansman ve Teşvikler gibi işletme
orijinli derslerin olması yanında girişimcilik ve teşvik derslerini Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi veren hocalardan alıyor olmaları bu sayıyı 33’e kadar çıkarmıştır.
Faydalı dersler için tüm grupların cevapları benzer özellik göstermektedir: İngilizce ve
alan dersleri öne çıkmaktadır. Mezunların verdiği cevaplarda mesleki İngilizce derslerinin
saatinin ve sahaya yönelik uygulama içerikli derslerin artması özellikle vurgulanmaktadır.
Faydasız dersler konusunda tüm gruplar başta Spor Kültürü dersi 5İ derslerini gereksiz
olarak kaydetmişlerdir. DGS amacı olmayanlar matematik dersini, sadece 2.sınıflar yüksek
oranda Yönetim Muhasebesi dersini gereksiz olarak değerlendirmiştir. Öğrencinin dersleri
bu kategoriye dahil ederken dersin öğretim elemanına karşı düşüncelerini ve derste
zorlanmalarını da ciddi bir etken olarak görmek gereklidir.
Çalışmanın ikinci kısmında Likert ölçeğine göre 16 soruluk bir anket uygulanmıştır. Beş
üzerinden yapılan değerlendirmede en yüksek ortalamayı 3,5 ile prestij boyutu alırken, en
düşük ortalama ise 3,3 ile etik ve kişilik boyutları olmuştur.
Evren büyüklüğü 560 olan kümede örneklem olarak 184 öğrenci ile %5 hata payı ve %90
güven seviyesinde yapılan çalışmada mezun öğrencilerin katılım oranlarının diğer
öğrencilere göre daha düşük olmasının sonuçları etkileyebileceği düşünülerek mezun
katılımını artırarak veya sadece mezunlar ile çalışmanın tekrar edilmesinde yarar
görülmektedir.
Kaynaklar
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EK 1. ANKET SORULARI

SORULAR

Kesinlik
Biraz
le
Karar
katılıyor
katılmıy
sızım
um
orum

Biraz
katılıy
orum

Kesinl
ikle
katılıy
orum

1

Dış Ticaret mezunları yüksek gelir elde edebilir.

1

2

3

4

5

2

Saygın ve yüksek statülü bir meslektir.

1

2

3

4

5

3

İşletme içi uygulamalar için önemli bilgi kazandırır.

1

2

3

4

5

4

Kariyer imkanı konusunda çokça seçenek mevcuttur.

1

2

3

4

5

5

Toplum tarafından itibarlı bir meslek olarak bilinir.

1

2

3

4

5

6

Önemli ve gerekli bir meslektir.

1

2

3

4

5

7

Mesleki tatmin veren bir meslektir.

1

2

3

4

5

8

İş imkanları bolca mevcuttur.

1

2

3

4

5

9

Dış Ticaret kolay ve yapması keyifli bir meslektir.

1

2

3

4

5

669

10

Bu meslek profesyonellik gerektirir.

1

2

3

4

5

11

Herkesin yapabileceği bir meslek değildir.

1

2

3

4

5

12

Dış Ticaret mesleği etik uygulamaları barındırır.

1

2

3

4

5

13

Ahlaki olmayan prosedür ve uygulaması yoktur

1

2

3

4

5

14

Dış Ticaret çalışanları ilkelerden ödün vermez.

1

2

3

4

5

15

Dış Ticaret vizyon sahibi ve girişimci bireyler olmayı
gerektirir.

1

2

3

4

5

16

Dış Ticaret çok kültürlülüğe yatkın ve hızlı karar
alabilen insan olmayı gerektirir.

1

2

3

4

5
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Gastronomiye Yön Veren Aşlıklar
Hüseyin DİNÇ 328

Özet
Aşlıklar, mutfakların; ileride ihtiyaç duyacakları yemeklik malzemeleri, ön hazırlık ve
olgunlaştırma aşamalarından geçirerek hazırladıkları mamül ve yarı mamül gıdalar olarak
tanımlanmaktadır. Tüm Rumeli ve Anadolu mutfaklarında kullanılan ve birçoğu Türkler
tarafından Orta Asya’dan getirilen ön hazırlıklı yemeklikler, geleneksel Türk mutfağının
temelini oluşturmaktadırlar. Bu yemeklikler; kurutma hamurlar, salamuralar, kuru etler,
kurutulmuş sebzeler, işlem görmüş buğdaylar, konserveler, dondurulmuş sebzeler,
çorbalıklar ve konsantreler başlıkları altında toplanabilir. Aşlıklar olarak nitelendirilen bu
yemeklikler geleneksel mutfaklara ve ülke gastronomisine sosyo-ekonomik açılardan
katkılar sağlamaktadırlar.
Anahtar Kelimeler Aşlıklar, türk mutfağı, yemeklikler, kurutulmuş sebzeler, fermente
gıdalar
Pre-Prepared Foods Directional To Gastronomy
Abstract
Pre-prepared foods; are defined as products and semi-finished foods prepared by the
kitchens through the stages of preparation and maturation of the foodstuffs they will need
in the future. The study investigated the products that fit this definition and examined the
socio-economic benefits they have in the kitchen and gastronomy field.. Pre-prepared
foods used in all Rumeli and Anatolian cuisines, many of which are brought from Central
Asia by Turks, form the basis of traditional Turkish cuisine. Besides, it was tried to show
the importance of pre-prepared foodstuffs to provide advantages and profitability at a time
when food and beverage businesses spread rapidly.
Keywords: 1. Pre-Prepared Foodstuffs, 2. Turkish Food, 3. Cooking Materia, 4. Dried
vegetables, 5. Fermented foods.
Giriş
Aşlıklar, mutfakların; ileride ihtiyaç duyacakları yemeklik malzemeleri, ön hazırlık ve
olgunlaştırma aşamalarından geçirerek hazırladıkları mamül ve yarı mamül gıdalar olarak
tanımlanmaktadır. Tüm Rumeli ve Anadolu mutfaklarında kullanılan ve birçoğu Türkler
tarafından Orta Asya’dan getirilen ön hazırlıklı yemeklikler, geleneksel Türk mutfağının
temelini oluşturmaktadırlar. Bu yemeklikler; kurutma hamurlar, salamuralar, kuru etler,
kurutulmuş sebzeler, işlem görmüş buğdaylar, konserveler, dondurulmuş sebzeler,
çorbalıklar ve konsantreler başlıkları altında toplanabilir. Aşlıklar olarak nitelendirilen bu
yemeklikler geleneksel mutfaklara ve ülke gastronomisine sosyo-ekonomik açılardan
katkılar sağlamaktadırlar.
Amaç
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Çalışma ile aşlıkların gastronomiye getirdiği kolaylıkların anlatılması ve otantik Türk
mutfağının gelecek nesillere aktarılması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, yiyecek ve içecek
işletmelerinin hızla yayıldığı bir dönemde rekabette avantaj ve karlılık sağlamak adına ön
hazırlıklı yemekliklerin önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca Gastronomi biliminin
temel hedefleri arasında yer alan lezzet ve tatlandırma arayışları adına ön hazırlıklı
yemekliklerin yemek üretim süreçlerine getirdiği kolaylıklar ve sağladığı lezzet farklıları
üzerinde çalışılması hedeflenmiştir.
Literatür
Artın, (1994). “Geleneksel Ekmekçilik ve Hamur İşi Yemekler” adlı çalışmasında Orta
Asya’dan günümüze Türk mutfağının geçirdiği evreleri incelemiş ve Türk mutfağının
şekillenmesinde Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı mutfaklarının etkilerinden söz etmiştir.
Bu zenginliğin ana sebebi olarak da yörede bulunan çok çeşitli yemeklik malzemeleri
gösteren yazar Türk mutfağının çeşitli kültürlerden etkilendiğini, bazı yemeklerin
unutulmaya yüz tuttuğunu, bazılarının da yöresellikten çıkıp tüm yurda yayıldığından söz
etmiştir. Yazar Türk kadınının mutfak ve gastronomi konusundaki tutucu tavrının, Türk
mutfak kültürünün binlerce yıl değişmeden kalmasına neden olduğuna vurgu yapmıştır.
Ayrıca Türkiye’de yaygın bir şekilde yapılan hayvancılık ve tarımı Türk mutfağının zengin
olmasında ana etken olarak görmüştür. Bunun yanısıra Çukurova’nın baklagiller, sebze ve
meyveler yönünden çok önemli bir kaynak olmasınıda hamur işlerinin yaygınlığına
bağlamıştır.
Parvez ve Arkadaşları (2006). "Probiotics And Their Fermented Food Products Are
Beneficial For Health" adlı çalışmalarında, sağlıklı olmak ve hastalıklardan korunmakta
probiyotiklerin önemi üzerinde durmuşlardır. Gıda ve takviye kaynakları olarak bilinen
probiyotikler, genellikle tüketiciler üzerinde faydalı etkileri olan mikrobiyal gıda
takviyeleri olarak tanımlamışlardır. Ayrıca mevcut besinler ve büyüme faktörleri için,
bağışıklık düzenleyici hücrelerin uyarılması ve laktaz üretilmesi gibi faydalarını ortaya
koymaya çalışmışlardır.
Arlı ve Arkadaşları, (2007). "Türk Mutfak Kültüründe Çorba" adlı çalışmalarında, Anadolu
ve Türk kültüründe çorbanın folklorik önemi üzerinde durmuşlardır. Ayrıca çorbayı
sofranın temsilcisi ve yöneticisi olarak gören Türklerin onu aynı zamanda önemli bir
yemek türü olarak kabul ettiklerinden bahsetmiştir. Çalışmada, Türkler çorba isimlerini
genellikle, kullanılan malzemenin adından, bir olay veya onu ilk üreten aşçıdan aldıklarına
yer vermişlerdir. Ülkede yaygın şekilde tarhana çorbası, yoğurtlu çorba, un çorbası,
mercimek ve pirinç çorbaları üretildiğine vurgu yapan yazarlar, çorbaların standart
tariflerinin yapılması ve kayıt altına alınmasını önermişlerdir.
Memiş ve Ersoy (2008). "Geleneksel Gıda Muhafaza Yöntemleri" adlı çalışmalarında,
bahsi geçen aşlıkları geleneksel gıda muhafaza yöntemleri içerisinde göstermişlerdir.
Muhafaza yöntemlerini de besin grupları dikkate alınarak, et ve et ürünleri, süt ve süt
ürünleri, tahıllar ile sebze ve meyveler ana başlıklar altında gruplandırmışlardır. Yazarlar,
her bir gruba dahil olan yiyecekleri, az bulunduğu veya hiç bulunmadıkları dönemler içim
gereksinimi karşılayabilmek adına çeşitli şekillerde muhafaza edilebilecekleri yöntemleri
ortaya koymuşlardır.
Kenanoğlu ve Arkadaşları (2010). Çalışmalarında, tüketicinin dondurulmuş gıda ürünlerine
yönelik tercihlerini ve davranış biçimlerini incelemişlerdir. Sonuç olarak, yazarlar,
dondurulmuş gıdaların tercih edilmelerinde en önemli sebebini hazırlanma kolaylıkları ve
zaman tasarrufu olarak saptamışlardır. Ayrıca dondurulmuş gıdaların toplumun
ihtiyaçlarına, dileklerine ve alışkanlıklarına göre şekillendirilmesi gerekliliği üzerine
durmuşlardır.
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Ünver ve Arkadaşları (2015). Çalışmalarında, dünyada uygulanan tüm saklama
tekniklerine rağmen Türklerin neden hala yiyeceklerini kurutma yöntemi ile
sakladıklarının ve bu yöntemden vazgeçmediklerinin üzerinde durmuşlardır. Ayrıca, Orta
Asya’dan Anadolu’ya kadar, Türk Mutfağında uygulanan diğer saklama tekniklerine de
yer vermişlerdir.
Araştırma Yöntemi
Çalışma yüz yüze görüşmeler, fotoğraf çekimleri ve üretim uygulamaları şeklinde yöresel
mutfak ve niş pazarlarda gerçekleştirilmiştir.
Bulgular
Aşlıkların (ön hazırlıklı yemekliklerin) önemli bir kısmını salamura ve fermente ürünler
oluşturmaktadır. Bunlar; probiyotikler ürünler olarak bilinen, hayvansal ürünler, turşu ve
tuzlu su salamurası gibi yemekliklerdir. Probiyotiklerin özelliği laktik asit bakterilerine
sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Faydaları: 1. Bağırsak sağlığına iyi gelirler. 2.
Besinleri sentezlerler, 3. Laktoz intoleransı belirtilerini azaltarak, alerji prevalansını
azaltırlar; ve 4. Kanser risklerini yok ederler. Ön hazırlıklı yemekliklerin üretilmesinde
kullanılan yöntemlerden biri de kurutma metodudur. Türkler Orta Asya’da etleri, süt
ürünlerini, hamurları, meyveleri ve sebzeleri kurutup tüketmişlerdir. Türkler bu kültürü
göç sırasında Anadolu’ya getirerek ev, restoran ve sanayi alanlarında da sürdürmüşlerdir.
Çünkü onun lezzeti ve otantikliği hep aranan unsur olmuştur. İlginin devam etmesi ve bu
lezzetin hiçbir zaman unutulmaması beklenilmektedir. Günümüzde sezon dışı dönemlerde
üretilen gıdaların hormon ve kimyasallar içermesi insanlar ilgisini ön hazırlıklı
yemekliklere çevirmesine neden olmuştur.

Resim 1: Asma Yaprağı
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak; kavurma, sucuk, pastırma, peynir, çökelek, un, bulgur, buğday, yarma,
erişte, tarhana, salamura, salça, kuru sebze ve meyve gibi pek çok ürünün kışlık hazırlama
anlayışı ile günümüzde de kullanılması bu ürünleri gastronomi alanında önemli hale
getirmiştir. Gelişen teknoloji ile bu ürünlerin endüstriyel üretimlerinin başlaması ve
mutfakların temel gıdalarını içerisine girmesi önemini daha da artırmıştır.
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Kültür, toplumların diğer toplumlarla iletişimi ile oluşan ve gelişen, değişimi çok zor olan,
değerler olarak tanımlanmaktadır. Türk kültürü, Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya’da
Avrupa’da ve Kuzey Afrika’da bulunması sonucu bu bölgelerin kültürlerinden etkilenmesi
ile şekillenmiştir. Günümüzün en köklü geçmişine sahip Türk mutfak ve gastronomi
kültürünün gelecek nesillere ulaştırılması, önemli sorunlardan birisidir. Türk mutfağı ve
gastronomik unsurların öncelikli çalışmalar arasında yer alarak kayıt altına alınması
önerilmektedir.
Araştırmanın Sınırları
Ön hazırlık aşamasından geçtikten sonra fermente, tatlanma ve olgunlaşma süreçlerini
tamamlayan ürünler ile sınırlanmıştır. Ayrıca toplum ve profesyoneller tarafından
kullanılan bu ürünler, kurutma, salamura, dondurma ve paketleme yöntemleri ile
oluşturulmuş mamul ve yarı mamul halde bulunan yemeklik ürünlerdir. Araştırma tüm
Anadolu’da üretilen ürünleri kapsamaktadır.
Tablo 1. Aşlıklar
ÜRÜN

HAZIRLIK METODU

ÜRÜN

ÜRÜN

ÜRÜN

KURU SEBZE VE MEYVELER Sebzeler

Meyveler

KURUTULMUŞ ETLER

Pastırmalar

Et ve Balıklar Fümeler

KONSERVELER

Sebzeler

Meyveler

Et ve Balıklar

KURU HAMURLAR

Yufka

Erişte

Çorbalıklar

SALAMURALAR

Sebzeler

Asma Yaprağı Peynirler

DONDURULMUŞ GIDALAR

Hamurlar

Sebzeler

PAKET ÜRÜNLER

Etler

Hububatlar ve
Hamurlar
Baharatlar

Peynirler

İŞLEM GÖRMÜŞ
BUĞDAYLAR

Dövmeler

Bulgur

Un

Nişasta

KONSANTRELER

Soslar

Marmelatlar

Reçeller

Salçalar

KURU SEBZE VE MEYVE ÜRETİMLERİ
-

Sebzeler
Meyveler
Aromatik bitkiler

KURUTULMUŞ ET ÜRÜN ÜRETİMLERİ
-

Fümeler
Tuzla kurutulmuş et ve balıklar
Pastırmalar
Sucuklar

KONSERVE ÜRETİMİ
-

Sebze Konserveleri
Meyve Suları
Et ve Balık Konserveleri

KURUTULMUŞ HAMUR ÜRÜNLERİ

Aromatikler

Et ve Balıklar

Sucuklar

Kuskus
Turşular
Hayvan
Ürünleri
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-

Makarna ve Şehriye
Yufka
Kuskus
Erişte
Çorbalık hamurlar
Mantılık

TANDIR EKMEĞİ
BAYRAM ÇÖREĞİ
YUFKA EKMEK
SUSAMLI EKMEK
SAÇ EKMEĞİ (Yufka Ekmek
SAÇ BÖREGi i (Adana Yemekleri: Kaynak)
GÖMBE (TOKAT)
ÇÖKELİKLİ Tokat
BAZLAMA
SALAMURA ÜRÜN ÜRETİMLERİ
-

Peynirler
Sebzeler

DONDURULMUŞ GIDA ÜRETİMLERİ
PAKET ÜRÜN ÜRETİMLERİ
İŞLEM GÖRMÜŞ BUĞDAY ÜRÜN ÜRETİMLERİ
-

Pilavlık Bulgur
Köftelik Bulgur
İrmik
Yarım Yarma
Bütün Yarma

KONSANTRELER
-

Biber Salçası
Domates Salçası
Ketçap
Mayonez
Reçel
Marmelat
Sebze Sosları

Pratik Kapsamı
Otelciler, gastronomlar, aşçılar, hane halkları ve turistler ön hazırlıklı yemeklikleri,
kullanan, faydalanan, değerlendiren ve tüketen konumundadır. Ayrıca aşlıklar (ön
hazırlıklı yemeklikler) bilimsel çalışmalar ve gastronomi literatüründe geniş bir yer
tutmaktadır.
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Sosyal Etkileri
Ön hazırlıklı yemeklikler toplumun tüm kesimlerini lezzet ve ekonomiklik açısından
etkileyen önemli bir alan olması nedeni ile incelenmiştir. Ayrıca turizm politikası güden
ülkeler mutfak ve gastronomik değerlerini silah olarak kullanmaktadırlar. Bu değerin
önemli turizm politikaları içerisinde yer alması ise konuyu daha da ehemmiyetli hale
getirmiştir.
Orijinalliği
Çalışma otantik tatlar arayan ve fark yaratmaya çalışan tüm işletmeler için önemli bir
kaynak özelliğindedir. Ayrıca Dünya’nın birçok yöresinden gelen insanların ilgisini
çekeceği düşünülen ön hazırlıklı yemeklik kullanım kültürü Türk mutfağı için yaşatılması
gereken temel zenginlik olarak düşünülmektedir. Çalışmanın tüketici ve mutfaklar için
kaynak niteliği taşıması ve güncel trendler içermesi (organik olması) onun geniş bir
yelpazede kabul göreceği ve değer ifade edeceği sonucunu çıkarmaktadır.
Kaynakça:
Arlı, M. ve Gümüş H. (2008). Türk Mutfak Kültüründe Çorbalar, 38. ICANAS
(Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15.09.2007), Ankara,
Türkiye: Bildiriler: Dil Bilimi, Dil Bilgisi ve Dil Eğitimi, 2, (84557): 143-158
Artun, E. (1994). Geleneksel Ekmekçilik ve Hamur İşi Yemekler, Türk Halk Kültürünü
Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları: 14.
Kenanoğlu Bektaş, Z., Miran, B., Uysal, Ö.K., Günden, C. ve Cankurt, M. (2010).
Dondurulmuş Gıda Ürünlerine Yönelik Tüketici Tercihleri: İzmir İli Örneği, Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47 (3): 211-221
Memiş, E. ve Ersoy, Y. (2008). Geleneksel Gıda Muhafaza Yöntemleri, 38. ICANAS
(Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15.09.2007,) Ankara,
Bildiriler : Dil Bilimi, Dil Bilgisi ve Dil Eğitimi, 2, (84557)
Parvez, S., Malik, K.A., Kang, S. Ah., ve Kim, H.-Y.; (2006). Probiotics And Their
Fermented Food Products Are Beneficial For Health, Journal Of Applied Microbiology:
100 (6): 1171–1185
Ünver Alçayı, A., Yalçın, S., Bostan, K. Ve Dinçel, E. (2015). Orta Asya’dan Anadolu’ya
Kurutulmuş Gıdalar, ABMYO Dergisi, (40): 83-93.
Pre-Prepared Foods Directional To Gastronomy
Hüseyin DİNÇ
1.Extended Abstract
Introduction
Pre-prepared foods; are defined as products and semi-finished foods prepared by the
kitchens through the stages of preparation and maturation of the foodstuffs they will need
in the future. The study investigated the products that fit this definition and examined the
socio-economic benefits they have in the kitchen and gastronomy field.. Pre-prepared
foods used in all Rumeli and Anatolian cuisines, many of which are brought from Central
Asia by Turks, form the basis of traditional Turkish cuisine. Besides, it was tried to show
the importance of pre-prepared foodstuffs to provide advantages and profitability at a time
when food and beverage businesses spread rapidly.
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Aim
it is aimed to explain the convenience of pre-prepared foods to gastronomy and to convey
authentic Turkish cuisine to future generations. This study, which was made in the name of
the taste and flavor seeking which is one of the basic aims of gastronomy science, also
included the contribution that pre-prepared foodstuffs provide to the food production
processes.
Literature
Artın, (1994). In his study of Traditional Bakery and Doughy Cuisine, he studied the stages
of Turkish cuisine ranging from Central Asia to daily life and talked about the influences
of Central Asian, Seljuk and Ottoman cuisines in the formation of Turkish cuisine. The
main reason for this richness is that the author, who shows a wide variety of food items
found in the region, is influenced by various cultures, some dishes are forgotten, and some
of them are from the region and spread all over the country. The author emphasized that
the conservative attitude of Turkish women on the subject of kitchen and gastronomy
caused the Turkish culinary culture to remain unchanged for thousands of years. Also
widely made animal husbandry and agriculture in Turkey is seen as the main factor in rich
Turkish cuisine. Besides, Cukurova is a very important resource for legumes, vegetables
and fruits, and it is connected to the prevalence of pastries.
Parvez and Friends (2006). In their work "Probiotics and their fermented food products are
beneficial for health", they emphasized the importance of probiotics to be healthy and
protected from diseases. Probiotics, known as food and fortification sources, have been
described as microbial food supplements, which are generally beneficial to consumers.
They also tried to demonstrate the benefits, such as induction of immune-regulating cells
and production of lactase, for available nutrients and growth factors.
Arli and Friends, (2007). In their work titled "Soup in Turkish Culinary Culture", they
focused on the folkloric importance of soup in Anatolian and Turkish culture. He also
mentioned that the Turks, who saw the soup as the representative and manager of the table,
regarded it as an important food type at the same time. In the study, the Turks used to name
their soup, usually from the name of the material used, from an event or the cook who first
produced it. The writers who emphasize that turkish soup, yoghurt soup, flour soup, lentil
and rice soup are produced widely in the country, have suggested that the standard recipes
of the soup are made and recorded.
Memiş and Ersoy (2008). In their work "Traditional Food Preservation Methods", they
have shown that they are included in traditional food preservation methods. Meat and meat
products, milk and dairy products, cereals, vegetables and fruits are grouped under the
main headings, taking into consideration the nutrient groups. The authors have set out
ways in which they can be kept in various forms in order to meet the needs of each group
of foods, for periods when they are rare or not at all.
Kenanoğlu and his friends (2010). In their work, they examined the consumer's preferences
and behavior patterns for frozen food products. As a result, the authors found that the most
important reason for preferring frozen foods was ease of preparation and time savings.
They also emphasized the necessity of shaping frozen foods according to their needs,
wishes and habits.
Unver and Friends (2015). In their work, despite all the custodial techniques applied in the
world, they have emphasized why the Turks still keep their food in a dry way and do not
give up on this method. In addition, from Central Asia to Anatolia, they also included other
storage techniques applied in the Turkish kitchen.
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Method
The work was conducted in local kitchens and niche markets in the form of face-to-face
interviews, photo shoots and production applications.
Findings
A significant portion of pre-prepared foodstuffs are pickled and fermented. These;
probiotics are products known as products, such as animal products, pickles and salt water
salads. Probiotics are characterized by their lactic acid bacteria. Benefits: 1. Good for your
bowel health. 2. Synthesize nutrients, 3. Reduce lactose intolerance symptoms, reduce
allergy prevalence; and 4. Eliminate cancer risks. One of the methods used to produce preprepared foodstuffs is the drying method. In Central Asia, Turks dried and consumed meat,
dairy products, pastry products, fruits and vegetables. The Turks brought this culture to
Anatolia during the migration and they continued in the fields of houses, restaurants and
industry. Because its flavor and authenticity has always been a wanted element. It is
anticipated that it will continue to be interesting and that this taste will never be forgotten.
Nowadays, the foods produced during off-season periods contain hormones and chemicals,
causing people to turn their attention to pre-prepared foods.
Results And Suggestions
As a result; These products have become important in the field of gastronomy due to the
fact that many products such as roasted, sausage, bacon, cheese, flour, wheat, noodles,
tarhana, brine, tomato paste, dried vegetables and fruits are used today. With the
developing technology it has become even more important that the industrial production of
these products begin and the basic foods of the kitchen are included.
Culture is defined as values that are formed and developed through the communication of
societies with other societies, which are very difficult to change. Turkish culture was
shaped by the fact that the Ottoman Empire in Asia and Europe and North Africa was
affected by the culture of these regions. It is one of the important problems that the Turkish
kitchen and gastronomic cultures with the most roots of today are delivered to future
generations. It is suggested that Turkish cuisine and gastronomic elements should be
included among the priority studies and be registered.
Limitation
After passing through the preliminary stage, the ferment is restricted to products that
complete the processes of ripening and maturation. These products, which are used by the
community and professionals, are edible products which are produced by the methods of
drying, brine, freezing and packaging and are in the form of finished and semi-finished
products.
Table 1. Pre-Prepared Foods

DRIED VEGETABLES
DRIED MEATS

PRODUCTI
ON
METHOD
Vegetables
Bacons

Spices
Meat And Fish

CANNED

Sauces

Vegetables

DRIED PASTE
PICKLES
FROZEN FOOD

Tenders
Vegetables
Pastry

Noodle
Vine Leaf
Vegetables

PREPARATION
METHOD

PRODUCTIO
N METHOD

PRODUCTI
ON
METHOD

Meat And
Fish
Soap
Cheese
Meat And Fish

PRODUCTI
ON
METHOD

Pickle
Animal
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Products
PACKAGE
PRODUCTS
PROCESSED
WHEATS

Braised

Produc
Bacons

Forged Wheats Bulgur

Pastry
Products

Spices

Flour

Farina

Practical Implications
Hotels, gastronomers, cooks, households and tourists are in a position to use, utilize,
evaluate and consume pre-prepared food. In addition, pre-prepared foodstuffs now have a
wide range of scientific studies and gastronomy literature.
Social Impacts
Pre-prepared foodstuffs have been studied for the reasons that it is an important area that
affects all sections of the society in terms of taste and economy. In addition, countries that
are pursuing tourism policy to use as weapons cuisine and gastronomic values. The
inclusion of this value in important tourism policies has made it more important.
Originality
The work is an important resource for all businesses seeking authentic tastes and making a
difference. In addition, pre-prepared food culture, which is thought to attract the attention
of people from many regions of the world, is considered as a basic wealth to be kept alive
for Turkish cuisine. The work is a source of resources for consumers and kitchens, and it
contains current trends (organic), which is why it will be accepted and appreciated by a
wide range of people.
Key Words:1. Pre-Prepared Foodstuffs, 2. Turkish Food, 3. Cooking Materia, 4. Dried
vegetables, 5. Fermented foods.
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İşyeri Nezaketsizliği ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi; Akademik Personel Üzerine Bir
Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE329
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Özet
Rekabet avantajı sağlayacağı için örgütler için doğru, yetkin işgörenin işe alınması
önemlidir. Bu nedenle işe alım süreçlerinde ciddi bir maliyete katlanılmaktadır. Bu nedenle
çalışanların örgütle bağının sağlam olması ve işten ayrılma eğiliminin hem psikolojik hem
de fiziksel olarak düşük olmasını amaçlamaktadırlar. Bu nedenlerle, araştırmanın birinci
değişkeni olarak işten ayrılma eğilimi belirlenmiştir. Çalışanların elde tutulması için
örgütün adil ücretlendirme yapması, performansa göre ödüllendirme sistemleri kurması,
örgütsel destek sağlaması, örgütsel kariyer yönetiminde adil ve şeffaf olması gibi çok
sayıda örgütsel uygulama sıralanabilir. Fakat çalışanların iş değiştirme eğilimleri üzerinde
son dönemlerde etkili olan kavramlar incelendiğinde, örgüt içerisinde yöneticinin ya da
çalışma arkadaşlarının sergilediği davranışların da işten ayrılma eğilimi üzerinde etkili
olduğu görülmektedir. Teknolojinin süregelen değişkenliği, rekabetin kaçınılmaz ve zorlu
olması, örgütlerde çalışanların rekabeti ön planda tutmaları ve birbirlerine karşı negatif
tutumlar ve davranışlar sergilemeleri ile sonuçlanmaktadır. Çalışanların birbirlerine karşı
sergiledikleri kaba söz, tutum ve davranışlar işyeri nezaketsizliği olarak
kavramsallaştırılmaktadır. Çalışanların sergilemiş oldukları bu olumsuz tutum ve
davranışlar, örgütlerin performanslarını da olumsuz etkilemektedir. Örgütün performansını
önemli ölçüde etkilemesi ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkisi olabileceği nedeniyle
araştırmanın ikinci değişkeni olarak işyeri nezaketsizliği belirlenmiştir. Bireysel olarak
rekabetin yüksek olduğu bir çalışma modeli olarak akademik personelin işyeri
nezaketsizliği ve işten ayrılma eğilimi ilişkisi araştırmada incelenmiştir. Araştırma
modelini test etmek amacıyla akademik personelden oluşan 210 çalışandan elde edilen
veriler SPSS programı aracılığıyla, t testi, ANOVA analizi, korelasyon ve fark analizleri
aracılığıyla incelenmiştir. İşyeri nezaketsizliği algısı cinsiyet, yaş, medeni durum ve idari
görev değişkenleri için farklılık göstermektedir. İşten ayrılma eğilimi ise cinsiyet, yaş,
medeni durum ve idari görev değişkenine göre farklılık göstermektedir. Bu araştırma
sonucunda işyeri nezaketsizliği ile işten ayrılma eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı bir
ilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimler; İşyeri Nezaketsizliği, İşten Ayrılma Eğilimi, Korelasyon analizleri
The Relationship Between Workplace Disbelief and Displacement Tendency; A
Research on Academic Staff
Abstract
Since it will provide a competitive advantage, it is important for the organizations to
recruit the right and competent employees. Therefore, a serious cost is taken into account
in recruitment processes. For this reason, they aim to ensure that employees have a strong
relationship with the organization and that their tendency to quit is both psychologically
329
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and physically low. For these reasons, the tendency to quit as the first variable of the study
was determined. Numerous organizational practices can be listed such as fair compensation
of the organization, establishment of reward systems according to performance, providing
organizational support, being fair and transparent in organizational career management.
However, when the concepts that have been effective on the changing tendencies of the
employees are examined, it is observed that the behaviors of the manager or his / her
colleagues in the organization also have an effect on the tendency to leave. The ongoing
variability of technology results in competition being inevitable and challenging; Rough
words, attitudes and behaviors that employees show against each other are conceptualized
as workplace indifference. These negative attitudes and behaviors exhibited by the
employees negatively affect the performance of the organizations. As the second variable
of the study was found to have a negative effect on the performance of the organization
and its tendency to leave, the work was indifferent. In this study, the relation between the
indifference of the workplace and the tendency to leave the workplace of the academic
staff as a study model with high individual competition was investigated. In order to test
the research model, the data obtained from 210 employees consisting of academic staff
were examined through SPSS program, t test, ANOVA analysis, correlation and difference
analysis. The perception of workplace indifference differs for the variables of gender, age,
marital status and administrative duty. The tendency to quit is different according to
gender, age, marital status and administrative duty. As a result of this study, it was
determined that there was a positive significant relationship between the inconsistency of
the workplace and the tendency to leave.
Key Words; Workplace Inactivity, Leaving Tendency, Correlation Analysis
1.Giriş
İşletmelerde rekabet avantajı sağlamanın bir unsuru olarak kaynak teorisine göre,
kaynakların iktisadi ve verimli kullanılması gerekmektedir. İşletmeler maliyetlerini
düşürme politikasıyla da rekabet avantajı sağlamak istemektedirler. İşletmelerde işgücünün
de bir maliyet unsuru olduğu düşünüldüğünde, işgücünün temin edilmesiyle başlayan
maliyet unsurları, oryantasyon, işe alışma, performansta istenilen seviyeyi yakalamak için
eğitim ve kariyer olanakları sunma faaliyetleri ile devam etmektedir. Bu maliyet unsurları
işgörenin elde tutulması, elde tutulmaması durumunda da ödenecek tazminatlar, işten
ayrılanların işletmede çalışmaya devam edenler üzerindeki bıraktığı geride kalanlar
sendromunun yönetilmesi için gösterilen yönetim uygulamaları ile katlanarak artmaktadır.
İşten ayrılma eğilimi kavramı bu bağlamda çalışmanın araştırma değişkeni olarak ele
alınmıştır. Yönetim ve organizasyon yazınının örgütsel davranış literatürü ile olan organik
bağı göz önünde bulundurulduğunda, işten ayrılma eğilimi üzerinde istenmeyen iş tutum
ve davranışlarının etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle işten ayrılma eğilimi üzerinde
örgütsel davranış yazınında az çalışma yapılmış olan işyeri nezaketsizliği kavramı ile
ilişkisi incelenmiştir.
2. Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi
2.1. İşyeri Nezaketsizliği
Günümüzde gelişen teknolojiyle ortaya çıkan rekabet anlayışıyla birlikte örgütlerde
çalışanların rekabet güdüsüyle birbirlerine daha az tahammül ettiği ve anlaşma konusunda
daha fazla zorluk yaşadıkları görülmektedir (Leiter, 2013). Literatürde bir çok tanımı
yapılmasına rağmen çoğunlukla işyeri nezaketsizliği, geçici bir durum değil devam eden,
örgüt içinde olumsuz sonuçlara neden olan (Pearson ve Porath, 2005) bir durum olarak
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nitelendirilmektedir. Çalışanların birbirleriyle olan ilişkilerinde sergiledikleri olumsuz
tutumları bireysel performanslarını negatif yönde etkilediği gibi örgütün verimliliğini de
düşürmektedir. Örgütte çalışanların birbirlerine karşı yapmış olduğu İşyeri nezaketsizliği
beraberinde birçok sorunu da doğurmaktadır.
Nezaket sözlük anlamı olarak başkalarına karşı saygılı davranma, özenli ve dikkatli olma
anlamına gelmektedir. Nezaketsizlik ise, başkalarına karşı saygılı olmama, kaba davranma
olarak ifade edilmiştir. İşletmelerde ise İşyeri nezaketsizliği çalışanların birbirlerine
sergiledikleri kaba davranışlar, inciten sözler anlamına gelmektedir (Özkalp vd., 2012).
Günümüz dünyasında işletmelerin sektördeki durumunu belirleyen rekabet ortamı
çalışanların birbirlerine karşı olan davranışlarında olumsuz bir yol haritası çizmektedir.
İşletmelerde nezaketsiz davranışların tekrarlanması ve sürekli hale gelmesi, çözümü
imkansız olan başka sorunlara da neden olmaktadır (Hershcovis, 2010; Gkorezis vd., 2013;
Meier ve Semmer, 2013).
Yapılan araştırmalarda işyeri nezaketsizliğinin düşük
yoğunlukta bir davranış olduğu belirlenmiştir (Leiter, 2013). Nezaketsizliği saldırganlıktan
ayıran özelliği, suçlunun zarar verirken kasıtlı olmamasıdır (Andersson ve Pearson, 1999;
Lim ve ark. 2008). Düşük yoğunlukta olduğu düşünülen bu davranışlar çalışan üzerinde
olumsuz bazı duygulara neden olabileceği gibi kendisini de olumsuz anlamda etkileyebilir
bu nedenle işyeri nezaketsizliğini düşük yoğunlukta ifade etmek çok doğru bir tanımlama
olmayabilir. İş yerlerinde bu tür davranışların zararsız olduğunun düşünülmesi ve bu tür
davranışlara göz yumulması başka zarar veren davranış türlerine de yol gösterici olabilir
(Shim, 2010).Yapılan araştırmalara göre işyerlerinde yapılan nezaketsiz davranışların
belirli nedenleri vardır. Değişen ve gelişen koşulların; maddi ve manevi çıkarların
çatışmasına ve çoğu zaman da olumsuz sonuçlar doğuran güç kazanma arzusuna neden
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte yaşanan bu değişimlerin; kişilerarası ilişkileri
olumsuz yönde etkilediği, bireylerin birbirlerine daha az saygı duyduğunu, örgütün
çıkarlarından ziyade kişisel çıkarlarının ön planda tutulduğu ve birbirlerine nezaketsiz
davranışlar sergilemekten çekinmediklerini ifade etmek mümkündür. Bireylerin çeşitli
sebepler nedeniyle sergiledikleri; ilk etapta karşısındakine büyük bir zarar vermeyi
amaçlamadıkları bu nezaketsiz davranışların zaman geçtikçe karşı taraf açısından bazı
olumsuzluklar doğurması beklenmektedir (Kanten, 2014).
Bu olumsuzluklara neden olan nezaketsiz davranışlar şöyle sıralanabilir (Johnson ve
Indvik, 2001; Martin ve Hine, 2005; Vickers, 2006: 75; Hershcovis, 2011; Trudel ve Reio,
Jr., 2011):
 Çalışanların birbirlerine uygun olmayan mailler gönderilmesi,
 Çatışmaya yönlendiren kışkırtıcı söz ve eylemlerin olması,
 Telefon konuşmalarının dinlenmesi gibi mahremiyet sınırlarının aşılması,
 Çalışanların birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarına karşı duyarsız kalması,
 Çalışma ortamında birbirlerini dikkate almamaları.
Yapılan araştırmalar işyeri nezaketsizliğinin yukarıda belirtilen davranışların tekrarlanması
halinde bir salgın gibi işletme içinde yayılıp çoğalarak ilk olarak çalışanların bireysel
performanslarını olumsuz etkilemesi sonrasında işletmenin verimliliğinin düşmesine neden
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla işyeri nezaketsizliği göz ardı edilecek bir davranış
değildir. Bu tür davranışlar hızla gelişen iş dünyasında işletmeler tarafından önlenmeli ve
engellenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
2.2. İşten Ayrılma Eğilimi
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İşletmeler için özellikle de maliyetleri artıran bir sonuç olması nedeniyle, dezavantaj
sağlayan bir durum olarak, işten ayrılma eğilimi örgütsel psikolojide ve yönetimorganizasyon yazınında ilgi çeken bir konu olarak literatürde yerini almıştır. İşletmelerin
işe alım, yerleştirme, eğitim, hataların telafisi, işten ayrılma sonrası ödenen tazminat ve
ödemeler, işten çıkarmalar sonrası diğer çalışmaya devam edenlerin yaşayacağı geride
kalanlar sendromunun etkisi gibi maliyetler üzerinde doğrudan etkisi olan işten ayrılma
eğiliminin nedenlerinin ve ilişkili olduğu değişkenlerin belirlenmesini zorunluluk haline
getirmektedir.
İşten ayrılma eğiliminin birçok örgütsel davranış değişkeni ile ilişkisi bulunmaktadır;
eğitim düzeyi ile işten ayrılma eğilimi pozitif, yaş ve kıdem ile negatif yönlü ilişki olduğu,
aşırı iş yükü, düşük ücret, örgütsel maddi desteğin olmayışı, terfi imkanının olmaması ile
işten ayrılma eğilimin negatif yönlü ilişkili (Conklin ve Desselle, 2007: 3), ücret
memnueğilimi ile işten ayrılma eğiliminin negatif yönlü ilişkili (Tekleab vd., 2005: 904),
algılanan yönetici desteği ile işten ayrılma eğiliminin pozitif yönlü ilişkili olduğu(Kim vd.,
2012: 1250, Kang vd., 2015: 69) belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmalar işten ayrılma
eğiliminin örgütler için öneminin altını bir kez daha çizmekte ve bu çalışmanın araştırma
değişkeni olarak belirlenmesinde neden oluşturmaktadır.
Örgütsel amaçlara ulaşmada örgüte katkısı beklenildiği gibi ya da beklentinin üstünde olan
çalışanların, işletmeden ayrılma isteği rekabet avantajı sağlayan insan kaynağının kaybı
olarak işletmede olumsuz iş çıktılarına neden olmaktadır. Bireylerin işten ayrılma eğilimi
göstermeleri, ait oldukları örgütün sektördeki başarısına, bireyin kendi başarılarının
yeterlilik düzeyine ve gelecekte yer alabileceği olası pozisyonlarına bağlıdır (Hardy, 1987).
İşten ayrılma eğilimi kavram olarak, kişilerin yer aldıkları örgütten ayrılma fikrine karşı
sergilediği tutumu kapsamaktadır, yani bireyin işten ayrılmasının fiziksel olarak
gerçekleşmediği fakat psikolojik olarak bu fikri davranışa dönüştürmeye hazırlıklı olduğu
anlamını taşımaktadır (Kassing vd., 2012: 241).
İşten ayrılma eğilimi birçok örgütsel davranış ve tutumla ilişkili olarak ele alınmakla
birlikte, yazında işten ayrılma eğilimi en çok iş doyumu ile ilişkisi ele alınmaktadır. İş
doyumu ve işten ayrılma eğilimi ilişkisine dayanan Mobley v.d.’nin (1979) geliştirdiği
modele göre, iş doyumu yüksek olduğunda birey işten ayrılma düşüncesine sahip
olmayacak, iş doyumu düşük olduğunda ise işten ayrılma sonrası ne durumda olacağını
düşünerek, bu düşüncenin rasyonel olup olmadığını filtreleyerek karar verecektir (Mobley,
vd., 1979). Çalışanlar yapmış oldukları katkılara örgüt tarafından eşit oranda bir karşılık
gördüklerini düşünmediklerinde iş doyumları azaltacak ve performanslarını düşürme veya
işi bırakma eğilimi göstermeye başlayacaklardır. (Mobley vd., 1979: 493-522)
Bireylerin örgüt dışında daha avantajlı fırsatlar elde ettiklerinde işten ayrılmama eğilimi
sergileyeceği durumların neler olduğunu belirlemeye yönelik çalışmalarda, bireylerin işten
ayrılma eğilimi göstermeme nedenlerini, çalışanın organizasyon ile gurur duyması, üst
yöneticisi ile uyumlu çalışıyor olması, adil ücretlendirme politikasının olması, itibarlı
meslektaşlarla çalışma olanağı, meslektaş uyum ve desteği, yapılan işi anlamlı bulma
olarak belirlenmiştir (Waldroop ve Butler, 2011)
3. Araştırmanın Metodolojisi
Araştırmanın kapsamı ve konusu, İstanbul’da faaliyet gösteren üniversitelerin akademik
personelin işyeri nezaketsizliği algılarının işten ayrılma niyetleri ile ilişkisini belirlemek ve
bu ilişki bağlamında akademik personelin örgütler tarafından elde tutulabilmesi için
örgütsel ve yönetsel önerilerde bulunmak olarak belirlenmiştir.
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Bu amacın gerçekleştirilmesi için araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt bulunmaya
çalışılmıştır;
a. Akademik personelin işten ayrılma niyet düzeyleri; cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi,
unvanları, işletmedeki kıdem gibi demografik özelliklere göre farklılaşmakta mıdır?
b. Akademik personelin işyeri nezaketsizliği düzeyleri; cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi,
unvanları, işletmedeki kıdem gibi demografik özelliklere göre farklılaşmakta mıdır?
c. Akademik personelin işyeri nezaketsizliği algısı ile işten ayrılma eğilimi arasında ilişki
var mıdır? Bu ilişkinin yönü nedir?
Araştırma verilerinden elde edilen bulguların literatür ışığında yorumlanmasıyla akademik
personelin işten ayrılma eğilimi üzerinde işyeri nezaketsizliğinin etkisi belirlenmiş ve
yorumlanmıştır. Çalışma amacına ulaşmak için elde edilen veriler SPSS 20 Paket programı
ile yorumlanabilir tablolara dönüştürülmüştür. İlişkisel tarama yapılmadan önce
araştırmanın iki değişkeni arasındaki ilişkiyi yorumlamakta etkili olabileceği düşüncesiyle
katılımcıların demografik özellikleri ele alınmıştır. Analizde araştırma modelini test etmek
amacıyla 210 akademik personelden oluşan örneklemden elde edilen veriler SPSS
programı aracılığıyla, t testi, ANOVA analizi, korelasyon ve fark analizleri aracılığıyla
incelenmiştir. İşyeri nezaketsizliği algısı cinsiyet, yaş, medeni durum ve idari görev
değişkenleri için farklılık göstermektedir. İşten ayrılma eğilimi ise cinsiyet, yaş, medeni
durum ve idari görev değişkenine göre farklılık göstermektedir. Bu araştırma sonucunda
işyeri nezaketsizliği ile işten ayrılma eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
olduğu belirlenmiştir.
Şekil 1. Araştırma Modeli

İşyeri Nezaketsizliği

İşten Ayrılma Niyeti

Araştırmanın çalışma evrenini, İstanbul’da faaliyet gösteren üniversitelerde çalışan
akademisyenlerden oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise, bu evren içinden rassal
olarak çalışmaya katılan farklı unvanlardaki akademik kadroda yer alan çalışanlar
oluşturmaktadır. Çalışmada Mobley, Horner ve Hollingsworth (1978; 410) tarafından
geliştirilen 3 maddeden oluşan İşten Ayrılma Eğilimi ölçeği ile Blau ve Anderson’a ait
olan 7 maddeli İşyeri Nezaketsizliği ölçeği aracılığıyla akademik kadronun işyeri
nezaketsizliği algısı ve işten ayrılma eğilimi ölçülmüştür. Ölçeklerin geçerlilik ve
güvenilirlik çalışması gerçekleştirilmiş olup Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü
gibi anketin geçerlilik ve güvenilirlik analizi işyeri nezaketsizliği için 0,86 işten ayrılma
eğilimi için 0,74 olarak belirlenmiş olup, kabul edilir düzeyde olduğu belirlenmiştir.
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Ölçek

Madde Sayısı

Cronbah’s Alfa

İşyeri Nezaketsizliği

7

0,86

3
0,74
İşten Ayrılma Eğilimi
Tablo 1. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Araştırmanın konusu olan işyeri nezaketsizliğinin işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkisinin
olup olmadığını belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen ilişkinin
yorumlanmasında katkısı olacağı düşüncesiyle de demografik faktörlere göre işyeri
nezaketsizliğini ve işten ayrılma eğilimi düzeylerini belirlemeye yönelik istatistiki analizler
yapılmıştır.
4.1. Demografik Özelliklere Göre İş Doyumu
Demografik faktörlere göre analiz edildiğinde ankete katılan akademisyenlerin tanımlayıcı
bilgileri aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de belirtildiği gibi katılımcıların
%57’sini kadınlar, %48’ini 313 ve üstü yaş grubunda olanlar, %62’sini bekarlar, %71’ini
idari görevi olmayanlar oluşturmaktadır.
Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Değişkenler

Değişken Alt Başlıkları

Yüzde

Adet

Cinsiyet

Kadın

%57

120

Erkek

%43

90

20-25

%14

30

26 -30

%38

80

31 ve üstü

%48

100

Medeni
Durum

Evli

%38

80

Bekar

%62

130

İdari Görev

Var

%29

60

Yok

%71

130

Yaş

İşyeri nezaketsizliği ile işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan
korelasyon analizinde Tablo 3’de görüldüğü gibi işyeri nezaketsizliğinin işten ayrılma
eğilimi üzerinde 0,325 (r) etkili olduğu görülmektedir. Tablo 3’te belirtildiği gibi işyeri
nezaketsizliği ve işten ayrılma eğilimi arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki vardır. İşyeri
nezaketsizliği arttıkça işten ayrılma eğilimi de artmaktadır.
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Tablo 3. İşyeri Nezaketsizliği ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisini Belirlemeye Yönelik
Yapılan Korelasyon Analizi
İşyeri Nezaketsizliği

İşten Ayrılma Eğilimi

İşyeri Nezaketsizliği

1

,325( r )
,000( p )
210( n )

İşten Ayrılma Eğilimi

,325( r )
,000( p )
210( n )

1

*P<0,05 **P<0,01
Elde edilen bu ilişkinin varlığının ardından işyeri nezaketsizliğinin demografik faktörlere
göre düzeyinin belirlenmesinde cinsiyete göre, medeni hale göre ve idari göreve göre
farklılıklar olup olmadığını belirlemek için t testi yapılmıştır. Tablo 4’te belirtildiği üzere,
T testi sonuçlarına göre işyeri nezaketsizliği cinsiyete (t=0,745) göre, medeni hale
(t=7,758) göre ve idari göreve (t=7,346) göre farklılık göstermektedir. Katılımcıların yaş
aralığına göre farklılıklarını belirlemek için ANOVA testi yapılmıştır. ANOVA testi
sonuçlarına göre yaş aralığına göre (F=7,562) farklılık göstermektedir.
Tablo 4. Demografik Değişkenlere Göre İşyeri Nezaketsizliğini Belirlemeye Yönelik
Yapılan Fark Analizleri
DEĞİŞKENLER
İşyeri Nezaketsizliği
Cinsiyet
(T Testi)
Yaş
(ANOVA)

Farklılık var
P=0,007 P<0,05; t=0,745
Farklılık var
P=0,000 P<0,01; F=7,562

Medeni Hal
(T Testi)

Farklılık var
P=0,000 P<0,01; t=7,758

İdari Görev
(T Testi)

Farklılık var
P=0,007 P<0,01; t=7,346

Elde edilen bu ilişkinin varlığının ardından işten ayrılma eğiliminin demografik faktörlere
göre düzeyinin belirlenmesinde cinsiyete göre, medeni hale göre ve idari göreve göre
farklılıklar olup olmadığını belirlemek için t testi yapılmıştır. Tablo 5’te belirtildiği üzere,
T testi sonuçlarına göre işyeri nezaketsizliği cinsiyete (t=0,723) göre, medeni hale
(t=8,278) göre ve idari göreve (t=4,326) göre farklılık göstermektedir. Katılımcıların yaş
aralığına göre farklılıklarını belirlemek için ANOVA testi yapılmıştır. ANOVA testi
sonuçlarına göre yaş aralığına göre (F=7,628) farklılık göstermektedir.
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Tablo 5. Demografik Faktörlere Göre İşten Ayrılma Eğilimi Düzeyini Belirleyemeye
Yönelik Fark Analizleri
DEĞİŞKENLER

İşten Ayrılma Eğilimi

Cinsiyet
(T Testi)
Yaş
(ANOVA)

Farklılık var
P=0,007 P<0,05; t=0,723
Farklılık var
P=0,000 P<0,01; F=7,628

Medeni Hal
(T Testi)

Farklılık var
P=0,000 P<0,01; t=8,278

İdari Görev
(T Testi)

Farklılık var
P=0,007 P<0,01; t=4,326

5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bireysel olarak rekabetin yüksek olduğu bir çalışma modeli olarak akademik personelin
işyeri nezaketsizliği ve işten ayrılma eğilimi ilişkisi araştırmada incelenmiştir. İşyeri
nezaketsizliği algısı cinsiyet, yaş, medeni durum ve idari görev için farklılık
göstermektedir. İşten ayrılma eğilimi de benzer şekilde cinsiyet, yaş, medeni duruma ve
idari görev değişkenine göre farklılık göstermektedir. Bu araştırma sonucunda işyeri
nezaketsizliği ile işten ayrılma eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
belirlenmiştir. İşyeri nezaketsizliği algısındaki bir birimlik artış işten ayrılma eğilimi
üzerinde 0,325 birimlik artış göstermekte olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle
çalışanların işten ayrılma eğilimi göstermemeleri için işyeri nezaketsizliğini azaltacak
önemler alınmalıdır. İşyeri nezaketsizliğini azaltacak önlemler; Kaynakların eşit ve adil
dağıtımı, örgüt içinde etkili iletişim, örgütsel stresi azaltacak etkinlikler ve iş paylaşımları
yapmak, rol çatışmalarını engellemek olarak sıralanabilir.
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Mimarlıkta ve Güzel Sanatlarda Altın Oran
Arş. Gör. Elif Merve YILMAZ331
Prof. Dr. Mine ULUSOY332
Özet
Altın oran, yüzyıllar boyunca neredeyse tüm güzel sanatlarda kullanılmış evrensel bir
tasarım aracıdır. Milattan önceki dönemlerde de Mısır sanatında görülmektedir.
Günümüzde hala ayakta olan Keops piramidinde de bu orana rastlanmıştır. Bilim
dünyasında çokça araştırılan ve kabul gören bu irrasyonel sayı, 1.618, güzellik ve estetik
olgularıyla da bağdaştırılmıştır. Öyle ki altın oranın bulunduğu tasarımların insanlar
tarafından daha çok beğenildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle grafik tasarımcılar da bu
sayıyı sıklıkla kullanmakta ve insanların ilgisini çekmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada,
altın sayının tarihçesi geniş kapsamda anlatılmış, güzel sanatlarda ve mimaride tasarımlara
dahil olduğu örnekler dönemleriyle birlikte verilmiştir. Sonuç olarak neredeyse her
dönemde varlığı tespit edilerek günümüz bilgisayar teknolojisiyle de birlikte tasarımlara
dahil edilmesi önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: altın oran, tasarımda altın oran, altın sayı
Giriş
Altın Oran, Euclid tarafından M.Ö.300’lü yıllarda keşfedilmiştir. Euclid: “Bir doğru
parçasını öyle bir noktadan ikiye ayıralım ki; büyük parçanın küçük parçaya oranı ve tüm
doğru parçasının büyük parçaya oranı eşit olsun.” diyerek, matematik dünyasına önemli bir
bilimsel buluş bırakmıştır. Doğru parçasının uzunluğu ne olursa olsun bu işlem
yapıldığında oran 1,618 çıkmaktadır. Euclid bu orana ‘extreme and mean ratio’ adını
vermiştir.333
İlk olarak Euclid’in MÖ.300 yılında yazdığı Elements kitabında bahsettiği bir oran olan
altın oran, büyük kitleler tarafından dikkat çekmiş ve ilerleyen yıllarda başka bilim
adamları tarafından da çalışılmış, hatta Fibonacci isimli matematikçi kendi ismiyle anılan
bir sayı dizisi oluşturarak altın oranı, bu sayılarının birbirine oranında yakalamıştır. Çoğu
kaynakta Fibonacci sayılarıyla birlikte değerlendirilmiş olan altın oran, modernizmin
ortaya çıkışından sonra, sadelik ve doğru oranların kullanılması fikri ile birlikte, adından
daha çok söz ettirmiştir.

Şekil 1: Fibonacci Serisi
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Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı
dizisidir. Bu şekilde devam eden bu dizide sayılar birbirleriyle oranlandığında altın oran
ortaya çıkar, yani bir sayı kendisinden önceki sayıya bölündüğünde altın orana gittikçe
yaklaşan bir dizi elde edilir.
Altın oran konusunda yazılı ilk kitap Luca Palcioli (1445-1519) tarafından yazılan İlahi
Orantı (Divine Proportion)’dır. Leonardo da Vinci’nin resimlendirdiği kitap 1509 yılında
yayınlanmıştır.334 1830’lu yıllara kadar kutsal oran olarak anılan bu oran, Alman
matematikçi Georg Simon Ohm’un, bir kitabında ‘Goldene Schnitt’ ismini vermesiyle altın
oran olarak anılmaya başlamış ve popülaritesi artmıştır.1
Altın madeninin, tüm madenler arasında en kusursuz ve bozulmaz olması gibi, altın oran
sisteminin de kusursuz olduğuna inanılırdı. Bu sebeple bu orantı sistemi ‘Golden Section’
yani ‘Altın Oran’ olarak adlandırılmıştır.335
GÜZEL SANATLARDA ALTIN ORAN
Aristo her nesnenin matematikle ilgisi olduğunu, sayı, simetri ve geometrinin, güzelliğin
kişiliğini oluşturduğunu ifade eder. Aristo’ya göre: “Estetik, bir şeyin bütünüyle parçaları
arasında sezilen matematik oranlardadır.”
Güzelliğin matematik olarak belirlenmesi düşüncesi, özellikle orantı kavramında ilk
belirgin anlamını bulmuştur. Orantı deyince iki büyüklük, ya da bir bütünün parçaları
arasındaki ilişki anlaşılır. Orantı düşüncesi sanatçıları ve düşünürleri doğa ve sanatta, tüm
güzellikleri açıklayacak bir matematik formülü aramaya götürmüştür.
Her gün belki de defalarca baktığımız logolarda, amblemlerde, simgelerde, gazete
sayfalarında, twitter sayfasında, en popüler arabalarda altın oran görülmektedir. Farkında
olmasak da zihnimiz altın orana sahip bu biçimleri benimser ve onlara alışırlar.
Bu çalışmada güzel sanatlarda altın oran analizleri yapılmıştır ve özellikle mimaride,
müzikte ve resimde sıkça kullanıldığı belirlenmiştir.
Mimaride Altın Oran
Altın oranın ağırlıklı olarak ilk kullanıldığı yerler mimari yapılardır. Karbon 14 testi
sonucunda 4600 yıl önce inşa edildiği belirlenen Keops piramidinde bu oran
görülmektedir.336
Ayrıca, Leonardo da Vinci'nin günlüklerinden birinde rastlanan, insan ve doğayı birbiriyle
kaynaştırma çabası için bir dönüm noktası kabul edilen ve insan bedenindeki oranları
gösteren, 1486’da çizdiği Vitruvius Adamı çalışması altın oran için önemli bir kaynak
teşkil etmektedir. Ona bu ismi vermesinin nedeni kendisinden asırlar önce yaşamış
Vitruvius’un mimarlık hakkındaki görüşlerinden etkilenmesidir. Aynı numaralardaki
çizgilerin uzunluklarının birbirine oranı, altın oranı vermektedir. (Şekil 2)
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Şekil 2: Vitruvius Adamında Altın Oran
Oranlarla ilgili önemli araştırmalar yapan Vitrivius (M.Ö 80-15), kendi mimarlık kuramını
oluşturarak kendinden sonraki mimarları etkilemeyi başarmıştır. Vitrivius’a göre mimarlık
3 temele dayanmalıdır;
-Utilitas (kullanışlılık, işlevsellik)
-Firmitas (sağlamlık, dayanıklılık)
-Venustas (estetik, güzellik)
Bu ilkeler yüzyıllardır kabul görmekte ve mimari eserler hala bu ilkelere göre
değerlendirilmektedir. Altın oran üç temelle de ilişkili olsa da en çok estetikle
bağdaştırılarak kullanılmıştır.
Bazı mimari eserlerde ise, yapının mimarının, farkında olmadan da olsa kendi hislerini
kullanarak altın orana yakın oranlarda tasarımlar yapmış olduğunu görürüz. Bunun nedeni
insanın alışkın olduğu ve beğendiği orantıları daha güzel bulmasıdır. Bir esere ilk
bakıldığında algılanan görsellik, bir anda kavranarak akılda kalıcı etki yapar. Mimaride de
görsellik oldukça önemlidir. Altın oran kullanılarak tasarlanan binalarda beğenilme
olasılığı daha yüksektir denilebilir.
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Şekil 3: Dönemlere göre mimaride altın oran kullanılan eserler
Mimari dönemlerin nerdeyse hepsinde altın oran tespitleri yapılmıştır ve bu tespitlerin
çoğu cephe üzerinden analiz edilmiştir. Şekil 3’te dönemlere göre altın oran kullanılan
binalardan bir kısmı tablolaştırılarak gösterilmiştir.
Müzikte Altın Oran
İnsan kulağı için en uyumlu aralığın 8/5 frekans oranındaki majör 6'lı olduğu
bilinmektedir. Bu oranın yukarıda bulduğumuz altın orana çok yakın bir oran olduğunu
görüyoruz. Ayrıca bestecilerin, yapıtlarında kimi zaman yapıtı oluşturan daha küçük
bölümlerin sürelerini, kimi zaman da yapıtın doruk noktasının konumunu altın orana uygun
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olarak yerleştirdikleri bulunmuştur. Beethoven'ın Beşinci Senfonisi buna örnek olarak
gösterilir. 337
Öte yandan, Fransız besteci Debussy (1862-1918) ve Macar besteci Bartok (18811945) gibi müzisyenler bilinçli girişimler yaparak bu oranı ve Fibonacci
dizisini kullandılar.
Bartok,
yarım
tonların
Fibonacci
sayılarıyla
ifade
edilebilen büyüklükteki aralıklarda melodiler yazmıştır. Ayrıca altın orana karşılık
gelen oranlardaki parçalarla formal kesitleri böldü. Debussy de bazı müziklerinde bunu
yapmıştır. Çağdaş müzisyenler ve besteciler de Altın Oran ve Fibonacci sayılarından
yararlanmaktadırlar.338

Şekil 4: Piyano tuşlarında altın oran 339

Resimde Altın Oran
Pek çok güzel sanatta özellikle de resim sanatında ünlü tablolara bakıldığında altın oran
tespit edilmiştir. Ünlü ressamlar tablolarını genellikle altın dikdörtgenle
sınırlandırmışlardır. Özellikle tabloları dünyada en çok bilinen ve beğenilen ressamlardan
biri olan Leonardo da Vinci’nin, Vitruvius adamı çiziminden anlaşıldığı gibi, eserlerinin
neredeyse hepsinde altın oranı dikkate aldığı anlaşılmaktadır.
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Şekil 5: Mona Lisa tablosunda altın oran

Şekil 6: Mondrian tablosunda altın oran
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Şekil 7: Son Akşam Yemeği tablosunda altın oran
SONUÇ
Bir esere ilk bakıldığında algılanan görsellik, bir anda kavranarak akılda kalıcı etki bırakır.
Güzel sanatlarda da görselliğin ön planda olması ve güzellik duygusunu tetikleme amacı
her zaman var olmuştur. Bu nedenle tasarımcılar, beğenilme dürtüsünü destekleyen öğeler
kullanılmaya çalışılmış, milyonlarca eser ortaya koyulmasına rağmen herkes tarafından
bilinen ve akılda kalan eserler oldukça az sayıdadır. Bu eserlerin ortak özelliklerinden biri
de kuşkusuz ki yakaladığı oranlardadır.
Gerçek olan şu ki, evren bir matematik kuralına göre işliyor. Bu sayının hem matematik
hem estetik bilimiyle alakalı olması, 1,618 değerini daha da önemli kılıyor.
Evrende neredeyse her alanda gördüğümüz bu oran günümüzde grafik sanatçıları ve
endüstriyel tasarımcılar tarafından da kullanılmaktadır. Teknoloji çağıyla birlikte önemini
kaybetmiş gibi görünse de altın sayı bilgisayar programlarına dahil edilerek tasarımcıların
işi kolaylaştırılabilecektir. Etkisi ve önemi gittikçe farkedilebilir hale gelecek, tasarım
yapılan programlara eklenmesiyle kolayca ulaşılabilir ve anlaşılabilir olacaktır.
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Ekonomi ve Toplum
Prof. Dr. Zehra ÖNDER

Özet
Ekonomi ve toplum ilişkileri önemli bir konu olmakla birlikte ekonomi teorilerinin
gelişiminde periferide kalmış ve bu durum sosyo-ekonomik sorunların gittikçe artmasına
sebep olmuştur.
Sosyal ilişkilerin ve sosyal adaletsizliğin global anlamda parsiyel bile olsa dibe vurduğu
günümüz dünyasında bu konunun önemi on plana çekmiştir.
Kapital, Pazar ve sosyal ilişkiler kutsal dini kitaplardan (Tevrat/İncil) etkilenmiş ve bu
konuda önemli katkıda bulunan düşünürleri de ister istemez yönlendirmiştir.
Burada günümüze kadar önemsenmeyen bir aspekt de Ekonomi konusunu teorik acıdan ele
alan düşünürlerin kişisel perspektif ve sosyal konumları olmuştur.
Ekonomide çığır açmış isimler, Adam Smith gibi, sosyal adaletsizliği teorilerinin pratikte
bir neticesi gibi uzun vadede görememişlerdir.
Ancak yetmişli yıllarda Ekonomi ve Toplum konuları bilimsel bir temele oturtulmaya
başlamış, bu konuya katkı koyan isimler arasında Karl Polanyi öne çıkmaktadır.
Bu önemli araştırmanın günümüze kadar layık olduğu ilgiyi görememesi ve unutulması
ayrı bir inceleme konusudur.
Karl Polanyi’ye gelinceye kadar yapılan araştırmalara özetle değindikten sonra Karl
Polanyi’yi günümüz araştırmacılarına tanıtmak ve tartışmak bu katkıyla amaçlanmaktadır.
EKONOMI VE TOPLUM
İktisadi Düzen, Kültür ve Sosyal İlişkiler
Kapitalizmin temelinde dini elementlerin olduğunu tahmin etmek günümüzde mümkün
değil. Ancak Kapitalizmin en önemli düşünürleri fikirlerini geliştirirken, sosyal konularda
dinlerin (Tevrat/Incil) etkisi altında kalmış ve teorilerini böyle bir kontekst içerisinde
yönlendirmişlerdir. En önemlisi İktisadi Düzeni kurgularken, alım-satım- kar-para-faiz
ilişkilerini sosyal ve kültürel ilişkilerden soyutlamışlardır. Neticede tekniki, effektif ve kar
amacı bir İktisadi Düzen kurmayı başarmışlardır. Bu düzenin nedenlerini ne düşünürler, ne
de kapitalist ülkeler bugüne dek araştırmamış, para ve siyasi güce dayalı bir sistem tüm
negatif aspektleriyle günümüze kadar süregelmiştir.
Bati Düşünürleri kendi çıkarlarına uygun bu sistemden hâlihazırda memnun olduklarından
bu sistemi değiştirecek fikirleri de ignore etmeye devam etmişlerdir.
Karl Marxin Kapitalizmi arastirip “Das Kapital” kitabini yayımlamasıyla Kominizim ve
Sosyalizmin Sovyetler Birliğini, Cini ve diğer ülkelerin bu ideoloileri benimsemeleriyle de
mevcut durumu uzun vadeli değiştirememiştir.
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Kapitaizm insan doğasına en uygun sistem olarak, doğu blokunun da yıkılmasıyla, on
plana çıkmış, Amerika Birleşik Devletleri bu sistemi ayakta tutan ve koruyan tek süper güç
olarak 21. Asra damgasını vurmuştur.
Bati Teknik ve Bilimde dev adımlar atıp karini maximize ederken, bu gelişimin altında
kalan ezilen, Asya, Afrika ve Latin Amerika Halklari olmustur. Bu agir yuku maddi ve
manevi (Kolelik) 500 yildan beri yine bu toplumlar buyuk bedeller odiyerek tasimislardir.
Bu durumu degistirebilecek kapasiteye sahip olmasi gereken “Gelişmekte Olan Ülkeler
Entellektuelleri” lokomotif konumunda olan bati standardini yakalamak icin yuzeysel
“cozumlerle “ yetinmislerdir.
Ana problemi temelden, temelden cozebilmenin yollarini Bati Entellektuellerine birakmak
gibi bir lukse sahip olmiyan gelismekte olan ulkeler, caresiz seyirciler konumunda
eksistent sistemi kabul etmekten başka alternatifleri kalmamıştır.
Halbuki temelden sorunlari cozebilme anahtarlari, ne yazikki pasiflestirilen Gelismekte
Olan Ulke Entellektuellerinin elindedir.
Mevcut durumu degistirmek icin Gelismekte Olan Ulkeler psikolojisinede derinden bir
analizle bakmak gerekiyor.
Hâlbuki İktisadi Düzeni Sosyal Iliskileri ve Kültürü bir tarafa bırakıp bahsedilen analizi
yapmak, Gelişmekte Olan Ülkelerin en buyuk kesimini oluşturan İslam Dunyasi için
mümkün degildir.
Gunumuzun Dunyasi, gecmisinde kar ugruna zulum yapmis, Amerika örneğinde olduğu
gibi, gerek biyolojik, gerekse silah gucuyle, bir kitanin nufusunu neredeyse yok
etmislerdir.
Altin, Gumus, Elmas ve akla gelebilecek herseyi toplayip Avrupaya aktaran Avrupali
Kasifler (ve arkalarindaki Devletler), Iktisadi Duzenlerini Kole alim-satimi uzerinede
kurmus, bu ve buna benzer metotlarla maximum kar ve
KAPITALAKKUMULASYONUNU gerçekleştirmişlerdir.
Kapitalizmin sadece ekonomiyi esas alıp kültür ve sosyal yapıyı bir kenara itmesi insanlık
tarihinde gorulmemis buyuk zulumleri de ikinci plana atmis, hatta onemsiz addetmis ve
boylecede tum dunyaya kabul ettirmislerdir.
Dunyadaki iIk ticari iliskilere baktigimizda, mal degis-tokusuyla, barisci salt ticari
iliskileri goruyoruz.Bu ticari iliskilerde Bireyler ve Toplumlar sosyal yapi ve kulturleri
zarar gormeden kendi ulkelerinde ve dis ulkelerle ticarette, memnun ve mutlu bir sekilde
ticari iliskilerini surdurduklerini goruyoruz. Karl Polanyi Ekonomi ve toplumu analiz
ederken, ticaretin tarihteki temellerine ilk kez inmis ve bu arastirmanin sonuclarini “Trade
and Market in the Early Empires” kitabında 1957 yılında yayınlamıştır.
Ilk ticari kontratlar, ilk ticari mühür ve ticari vergileri tatbik eden Kral Hammurabi,
gunumuzun devlet memurlari gibi devlet eliyle, tüccarları görevlendirmiştir. Yani ic ve dis
ticaret devletin kontrolu yapilmistir. Bu ne demektir? Devlet, borc altina giren Tuccarlara
kefil olmak zorundadir. Mesopotamyaya Kral Nebukadnezar tarafindan Israilden esir
olarak gelip, cok uzun sure burada yasamaya devam eden, burada aile kurup coluk cocuga
karisan” Museviler”, ticari iliskileri 81 dilin konusuldugu Babilde gozlemlemis, ogrenmis
mevcut Iktisadi düzen ve kültürden derinden etkilenmişlerdir. Pers Krali Dariusun
musevilerin esaretlerine son vermesinden sonra, yani memleketlerine dönüşlerinde çok
onemli bir gelisimide beraberlerinde getirmislerdir: Tevrati ve sonrada Incil gibi onemli
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monoteist dinlerin kutsal Kitaplarini temelden etkiliyen, o zamana kadar bilinmiyen yeni
ve etkileyici fikirleride birlikte getirmislerdir.
Bunun yani sira Tevrat ve Incilde sikca ifade edilen Babilin yerle bir edilmesi konusunu
icin en gercek disi, en radikal- abartici terminolojile Tevrata ve dolayisiyle Incile sokmayi
basarmislardir. Bugun bile Bati bu dini versiyonlardan o kadar etkilenmistirki, sanatta(
Babil Kulesinin meshur Tablosu.......) ve edebiyatta gecmiste yapilan Babil Kulesi atiflari
Babili kotulugun, ahlaksizligin ve asiri luksun merkezi olarak nasil Allah tarafinda
cezalandirildigi (Pers Krali Dariusun Babili yakip yikmasi) gunumuzde bile negatifin
sembolu haline gelmistir. Tevrat ve Incil gibi dini kutsal kitaplar Bati Kapitalizminde
onemli konulari etkilemis ve bu etki boylece gunumuze kadar gelmistir.
Giderek kultur, sosyal yapi ve sosyal iliskilerden soyutlanan iktisadi iliskiler,iktisadi
duzeni kurmak isteyen ilk Dusunurleri sadece etkilemekle kalmamis, iktisadi duzeni ilk
kez teorik anlamda kurguluyan Dusunurlerin temel fikirlerini olusturmustur. Kesiflerin ve
Kolonializmin getirdigi dinamizm ve hayal bile edilemiyecek zenginliklere kavusarak
altin cagini yasayan Avrupa her konuda Renaissance yasarken, iktisadi iliskiler vulger ve
karmasik bir sekilde tum dunyada calkantili ve ongorulemiyen gelismeleri beraberinde
getirmis ve Avrupaya Global anlamda Dunyayi kendi cikarlarina uygun bir formasyona
sokma yolunu da acmistir.
Bu durum o tarihe kadar ortaya çıkmamış ve bilfiil tum Insanligi etkiliyen: daha once
gorulmemis yeni bir Phenomendir. Bu karmasik iktisadi ilişkileri teorik ve bilimsel
anlamda belli bir duzene olusturarak, yeni fikirleri ortaya koyan, Ingiliz/Iskoc, Adam
Smith olmustur.
Adam Smithin amaci mevcut karmasik ekonomik iliskileri aciklamak ve devamliligi
saglayan iktisdi bir duzen kurmakti. Adim adim gelistirdigi yeni fikirlerini bir sistem
haline getirmeyi basaran Adam Smith,
gunumuzdede Kapitalizmin onde gelen
isimlerinden biri olmustir. Adam Smith iktisadi iliskileri, ticareti, kar ve pazar iliskilerini
kultur, sosyal yapi ve sosyal iliskilerden soyutlamis ve bu saydigimiz degerlerin cok
ustundeymis gibi bir ekonomik duzen, kurgulamistir.
Iskocyada kucuk bir yerlesim alaninda, insanlarla pek iliskisi olmiyan, isole bir hayat suren
Adam Smithin, Toplumdan arindirilmis fikirlerle yeni bir ekonomik duzen kurmak
istemesi teorilerini ne kadar etkilemistir sorusu akla gelirken, bu konununda arstirilmaya
deger bir konu oldugunu ortaya koymaktadir. Adam Smith ticaretin nabzinin attigi Ingiliz
liman ve buyuk sehirlerinden birisinde yasamis olsaydi bu kadar mucerret bir ekonomi
perspektifi cikmayabilirdi. Ancak cevre, iklim ve isolasyon gibi faktorlerin ne kadar insan
psikolojisi uzerinde etkili oldugunu ve Adam Smith gibi ekonomide cigir acan bir
dusunurun bu durumdan nekadar etkilenebilecegini tahmin etmek, gunumuz dunyasinda
dusunulebilir bir durumdur. Bu faktoru tespit etmek ne anlama gelebilir? Kapitalizm,
iktisadi Duzen olarak sisteme uygun fikirleri kutsal dini kitaplardan, yani Tevrat ve
Incilden alirken, kendi fikirleri ile bagdasan fikirleri almis, sosyal konulari ignore etmistir.
Bu durum bilhassa Kapitalizmin soyutlanmis fikirlerini gunumuze kadar kavramakta
zorlanan Bati-Disi Toplumlari, kaosa, periferiye iterken ister istemez pasifize etmistir.
Adam Smith ten sonra gelen ingiliz dusunuru John M. Keynes, toplumdan soyutlanmis bati
kapitalizminin krize girdiği yıllarda çareyi Kapitalizmi kurtaracak yeni bir fikirde bulmus,
toplum ne yazikki global anlamda yeniden kaybetmistir. John Maynard Keynesin varlikli
bir aileden gelmesi Eton gibi en iyi Ingiliz okullarinda egitim gormesi Ekonomiye bakis
acisini etkilemis, mucerret bir iktisadi Duzenin savunucusu olmustur. Iktisadi Duzenin
kuruculari ve gelistirenleri, Adam Smith/John Stuart Mill ve John M. Keynes gibi,
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para,kar ve ticari iiskilerde, sadece Bati-Merkezli, yani Euro-Centrik iktisadi sistemi idame
ettirmekten baska birsey yapmayip, global anlamdaki sikintlari gozardi etmislerdir.
Ancak Avusturyali/Ingiliz Ekonomist ve Filosof Friedrich August Hayek (1899-1992) ve
Hukukcu ve Filisof Karl Polanyi (1886 Viyana- 1964 Pickerina,Kanada) bu dunyaca unlu
Dusunurlerin bazi fikirlerini elestirebilecek cesaret ve bilgiyi sergiliyebilmislerdir.
Hayekin bu analizleri Bati disindaki Toplumlar adina, ilk adim olmustur diyebiiriz. 19401943 yillari arasinda Hayek in kaleme aldigi, 1944 yilinda yayinlanan “The Road to
Serfdom”kitabinda bu konuyu etraflica analiz etmistir. Hayek, Adam Smith ve J.M.
Keynesin teorilerini ve kurguladiklari ekonomik duzeni Ingilteredeki sartlara baglamis ve
sozkonusu teorilerin bosluklarini tespit etmistir. Hayeke gore, sosyal yapi, etik ve ignore
edilen diger faktorleri bir kenara birakarak mucerret bir iktisadi duzen kurulamaz. Hayeke
gore, bu duzen er yada gec , once krize sonrada yikima surukliyecektir. Hayek bu
elestirileriyle kalmamis Adam Smith in “SAVAS KAPITALIZMI” ve “TICARI
MONOPOLIZME “ yol acan teorilerini anlamakta zorlanmis ve bu durumun krize yol
acacagini savunmustur. Hayek bu teorileriyle Avusturya Ekolunu ve bu Ekolde yeralan
Karl Polanyi yi derinden etkilemistir.
Hukuk, felsefe, egitim ve kulture onem veren Karl Polanyi de Hayek gibi, Adam Smith
ve J.M. Keynesin fikirlerini analiz ederken, mucerret Piyasa konteksindeki ticari iliskileri
anlamakta zorlanmis ve elestirmistir(“The Great Transformation”,1944). Polanyi
arastirmalarina Hammurabi-Devri iktisadi ilişkileri de katarken Tevrat ve Incil deki temel
fikirleri alan Adam Smithin yorum-yanlislarinida bulmustur. Hammurabi devrini
derinlemesine arastiran Polanyi (Trade and Market in the Early Empires,1957) cok ilginc
bir sonuca ulasmistir.
Polanyi Adam Smith elestiren iki yerde onemli yorum hatalari tespit etmistir: Tevrat ve
Incil deki yorumlarda Hammurrabi ya yanlis anlasilmis,yada yanlis yorumlama tercih
edilmistir. Bu sonuc pek cok soruyu beraberinde getirmektedir.
Neticede mevcut ekonomik duzen(“World Economic Order”) “Poly-Central World
Economic Order” dan 1500 lerden itibaren adim adim “Dominance of Europe” a donusen
bir ekonomik duzene gecmistir. Avrupa dunya ekonomik duzenini kendi ihtiyaclarina gore
duzenlerken, buna paralel basarili bir “territorial expansion” gutmus, Ortacagin Hacli
Seferleri heyecan ve azmiyle ilerlemistir. Avrupanin en basarili oldugu konulardan biride,
isgal ettigi topraklari ve toplumlari derin bir analizden gecirmesi ve bunun neticesinde elde
edilen bilgileri toplama ve duzenleme taktik ve becerisini gostermis olmasidir.Bu sistemli
ve kapsamli davranis tarihte bir ilktir.
Avrupanin ticari iliskileri ve Hiristiyan misyonerligi basarili expansiyon politikalariyla el
ele goturulmustur. Avrupanin zengin aileleri (Fugger ler ve Welser ler gibi) Avrupanin bu
expansiyonunu buyuk meblaglarla desteklemislerdir. Bu konuda onderligi Alman ve
Italyan Aileleri yapmislardir. Bu gelisim onceleri bariscil ticaretin kitalararsi, cogu
musluman toplumlari, okyanus ticaretinden uzaklastirmis, yerine Avrupanin kurdugu
monopolist ticari sirketlerin okyanus toplumlarinda yayilmasina sebeb olmustur.
Hollandalilar kurduklari VOC (“Dutch East India Company”- 1602) ve W.C.(“ West India
Company”-1621) ustun basarilar elde etmislerdir. Bu sirketler olaganustu sirketler olup,
devlet icinde devlet konumundaydilar. Askeri, idari(vergi toplama gibi), hukuki (toprak
hakimiyeti) haklarina sahip olmakla kalmamis ayni zamanda Papanin ve Krallarininda
desteklerini almislardir.
Kapitalist sistem Polanyiye gore basindan itibaren kendi dinamikleriyle gelismemistir,
“laissez faire” in dogal bir yonu yoktur, isler oluruna birakilsaydi onumuze konan “serbest
piyasa sistemi” ortaya cikamazdi. Polanyi, toplumsal yapilardan kopuk, kendi
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dinamikleriyle isleyen “serbest piyasa sistem” inin başından beri siyasi bir tasarım
olduğunu, boyle bir konseptin utopik oldugunu ve boyle bir toplumun insani ve dogal
ozunu kaybetmeden yasamasinin mumkun olmadigini vurgular (“The Great
Transformation”, 1944) Mevcut ekonomik duzen “what is good for General Motors, is
good for America”; “what is good for Wall Street, the rest is meaningless” sloganlariyla
kitleleri gun gectikce yoksullastiriyor. Neo liberal politikalar(Reagan/Thatscher ornekleri)
cozum uretemiyor. Polanyi nin ‘cifte hareket” teorisi Avrupa’nın önemli iki konusuna
değiniyor: buna gore kuresel krizden cikis gittikce uzuyor, irkcilik basgosteriyor. Modern
Avupa tarihi ırkçılık ve irkcilikla mucadele tarihidir.
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Edirneli Güftî'nin Şâh u Gedâ Mesnevisinde Talih ve Talihsizlik Kavramları Üzerine
Bir Değerlendirme
Necmiye ÖZBEK ARSLAN340

Özet
17. yüzyılın ünlü şairlerinden olan Güftî özellikle Teşrifâtü'ş-Şuârâ isimli tezkiresiyle ün
kazanmıştır. Tezkireciliği kadar şiirleriyle de kendinden söz ettirmiş şairin önemli
eserlerinden birisi Şâh u Gedâ ya da Şâh ile Derviş isimleriyle anılan mesnevisidir.
Kimileri tarafından refah kimileri tarafından serpilip saadet, mutluluk, iyi yaşama sahip
olmak, uğurluluk, bahtı açıklık, kutluluk, mutluluk olarak görülen talih olmadığı
durumlarda yani zıddı olan talihsizlikle birlikte ele alındığında insan hayatında oldukça
önemli bir sürecin başladığı söylenebilir. Yaşanan her talihsizlik insanı talihli olmak için
yönlendirmeye çalışır ve bu doğrultuda çeşitli icraatlara yönelirler. Divan şiirinde
talihsizlik durumlarında yıldız-nâmeye bakmak, usturlaba bakmak, rüyaya yatmak, fal
baktırmak, tefe’ûl açmak gibi pek çok metaforun kullanılarak gelecekten haber alıp kendini
rahatlatmaya çalışmaya eğilimi olduğu görülmektedir. Bütün bunların ışığında bu
çalışmada çift kahramanlı aşk hikayeleri arasında anılan Şah u Gedâ mesnevisin hakkında
genel bilgi verilip talih, talihsizlik, baht, bahtsızlık kavramları üzerinde durulup bunların
mesnevi kahramanlarındaki psikolojik yansımaları üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Edirneli Güftî, Şâh u Gedâ Mesnevisi, Talih ve Talihsizlik
Kavramları
GİRİŞ
İnsan hayatında yaşadığı her şeyi kontrol altında bulundurabilme şansına sahip değildir.
Sınırsız olabilecek isteklerini gerçekleştirme ihtimali de ancak sınırlar dairesinde söz
konusu olabilmektedir. Dinlere göre sınırlar Allah tarafından belirlenmiştir ve iradenin
sadece bir kısmı insana bırakılmıştır. İslam inancına göre bunu şu ayetle kanıtlayabiliriz:
“Şüphe yok ki Allah dilediğini yapan, her hâlükârda iradesini yürütendir (bk. Âl-i İmrân
3/40; el-Mâide 5/1)” İnsanın Allah tarafından sınırlandırılış halini ifade eden talih, baht,
nasip, kısmet, şans, kader gibi kelimeler beraberinde olumsuz halleriyle vuku bulmuş ve
insan ömrünün büyük bir kısmında dile dökülen ifadeler olmuşlardır.
Farsça’dan Arapça’ya geçmiş bulunan baht, “iyi ve kötü olayların bağlı bulunduğu
insanüstü program” anlamına geliyorsa da daha çok sevindirici olaylar için
kullanılmaktadır. Aynı mânaya gelen talih ise Arapça tâli‘ kelimesinin Türkçe’de aldığı
şekildir. Tâli‘ “yükselen, ortaya çıkan”, güneş ve ay için kullanıldığında “doğan, tecelli
eden” gibi anlamlara gelir (Topaloğlu 1991:521). Saadet kelimesi de yine talih kelimesini
karşılayan kavramlardan birisi olarak kullanılmaktadır. İyi ve hayırlı olana ulaşma,
Allah’ın kişiye bereket ihsan etmesi, onu mutlu kılması” şeklinde tanımlanmaktadır
(Çağrıcı 2008:319). Kişinin isteklerinin engellenmesi, hayatının istediği seyirde gitmemesi
ise talihsizlik, bahtsızlık, şekâvet gibi kavramlarla açıklanır.
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İnsan yaratılışı gereği hep güzeli ister, güzele sahip olmak diler. Ancak istenen güzele her
zaman ulaşılamaz. Çünkü hayat bireyin arzu ettikleri kadar istemediği detaylarla da
doludur. Kişinin hoşlanmadığı şeyleri ortadan kaldırmaya bazen kendi iradesi yetmez.
Gücünün yetmediği, aciz kaldığı noktada bunu kabullenip her şeyin üstünde olan mutlak
bir kudrete teslim olmak ve acziyetini bildirmek zorunda kalır. İşte tam bu noktada kişi,
talih ve talihsizlik kavramlarıyla kendi kimliğini vasıflandırır.
Mesneviler anlattıkları hikayelerle bireylerin talih ve talihsizliklerine en çok dem vuran
metinler arasında sayılabilirler. Özellikle tasavvufi içeriğe sahipse “Mutlak Güzel”i bulma
yolunda ilerleyebilmek ya da aşkın gerçeğine kavuşabilmek için kaderin cilveleriyle
örülmüş pek çok talihsizlik yaşarlar. Başlangıçta talihli gibi görünen kahraman bir de
feleğin çemberine takılır ve talihsizlikler ardı adına gelir.
Türk edebiyatında yazılmış tek manzum tezkiresi ile tanınan 17. yüzyılın ünlü şairi
Güftî’nin çalışmamızı temellendiren Şâh u Dervîş isimli mesnevisi Bahâyî Efendi adına
nazm edilmiş 628 beyitlik bir mesnevi tercümesidir (Yılmaz 2002:20). Eser serî‘ bahrinin
müfte‘ilün müfte‘ilün fâ‘ilün kalıbında kaleme alınmıştır.
Eser üzerinde talih ve talihsizlik kavramlarını değerlendirmek istememize temel teşkil eden
bölüm eserin sebeb-i te’lif kısmı olmuştur. Bu bölümde eseri neden kaleme aldığına dair
gördüğü bir rüyayı nakleden şâir küçük bir hikaye anlatmış ve bu hikayenin öncesinde
çektiği sıkıntıları dile getirmiştir. Güftî daha mesnevisini yazarken karamsar, melankolik
bir ruh hali içinde olduğu kendisi için kullandığı derd-keş, mihnet-perest, gam-zede, bîhûde-ümmîd gibi tabirlerden anlaşılmaktadır.
Bir dem olup bu dil-i mihnet-perest
Sākin-i peyġūle-i sādí-şikest341 (3a-52)
Ya‘ní ki Güftí-i heves-āsinā
Derd-keş ü ġam-zede-i bí-nevā (3a-53)
Farù-ı ġam-ı ‘ısķ-ile mihnet-heves
Bí-hüde-ümmíd ü ‘adem-mültemes (3a-54)
Gamdan bî-çare olmuş bu talihsiz şair bölümün sonunda sıkıntılarını anlattıktan sonra
feleğin keşmekeşinden kurtulabilmek ümidiyle kendisini hayal kasrına çekmiş ve
kaderine/talihine razı olmuştur.
Mınùaķa-bend-i heves olmışdı dil
Murġ-ı òazín-i ķafes olmışdı dil (3a-56)
Dil ġam-ile dest ü giríbān idi
Tekye-zen-i bālis-i hırmān idi (3a-63)
Olmasa gül zíver-i destār ger
‘Āsıķa yetmez mi olan dāġ-ı ser (3a-69)
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Olmaķ içün bu dil-i şādí-güsil
Kes-me-kes-i çarĥdan āsūde-dil (3a-70)
Oldı çü sem‘-i ķamer efrūĥte
Oldı bu ātesle felek sūĥte (3a-71)
Dil bu tahayyülle olup pür-hevā
Oldı o dem hˇāb-ı emel rū-nümā(3a-72)
Mesnevinin şairinin talihsiz, bed-baht olması esere de yansımış ve eserdeki ilk talihsizlik
mesnevinin asıl kahramanlarından biri olan Şah’ın bir çocuğu olmaması olarak gündeme
getirilmiştir. Şah bu talihsizliğinden ötürü oldukça mutsuzdur. Evlat hasreti onu geceleri
uykusuz bırakır gündüzleri yemez içmez bir hale sokar. Talihsizliğin ortadan kalkabilmesi
için sürekli dua eder. Osmanlı edebiyatı metinlerinde talihsizlik, uğursuzluk söz konusu
olduğunda fal baktırma, tefe’ul açtırma, usturlaba baktırma gibi adetler yaygın olarak
işlenir. Güftî eserdeki kahramanına bunu hatırlatır ve Şah bir gün talihsizliğinin ortadan
kalkıp kalkmayacağını öğrenmek için sarayın bilginlerini etrafına toplayıp kendisi için bir
yıldız falı bakmalarını emreder.
Sarayın bilginleri yıldız falında Şah’ın güzel bir erkek çocuğuna kavuşacağı haberini
öğrenirler ve böylece mesnevinin ilk talihsizliği Şah’ın dualarının yardımıyla ortadan
kalkar ve erkek evlat ile müjdelenen Şah talihine kavuşur. Hemen bir düğün hazırlatıp
evlenen Şah kısa bir süre sonra eşinin hamile olduğu söylenir. Bir süre sonra mesnevinin
asıl konusunu oluşturacak Şehzade’nin doğumu gerçekleşir. Şehzade’nin doğumu annesi
ve babası için bir talihtir. Şehzade’nin sarayda dünyaya gelmesi ise kendisinin hayata
talihli bir kaderle geldiğini gösterir.
Aradan uzun bir süre geçer Şehzade ilim tahsil etmek için mektebe yazılır. Bir gün
mektebin önünden geçen bir derviş mektebin camından içeriyi izler ve Şehzade’de gözleri
takılı kalır. Gözlerini orada bulunan pek çok çocuğa rağmen Şehzade’den alamaz. Derviş
artık Şehzade’ye âşık olmuştur. Mesnevideki ikinci talihsizlik başlangıçta talih gibi
görünen Derviş’in Şehzâde’ye âşık olmasıdır. Derviş aşkından öyle acı çeker ki en
sonunda dayanamayıp küçüklerin gittiği mektebe kayıt olmaya karar verir. Derviş mektebe
geldiğinde Hoca’ya kendisinin talihsizliklerinden, mihnet-nasîb oluşundan, gam ile dolu
olan gönlünden bahseder.
Ya‘ní bu şehr içre bu miónet-naãíb
Mıåra‘-ı tażmîn gibi düşdüm ġaríb (9a-276)
Díde-i baòt-ı dil-i miónet-füzūn
Oldı o denlü ġam-ile ġarķ-ı òūn (9a-279)
Bí-òıred-i óālet-i ‘ısķ u cünūn
‘Āşıú-ı miónet-kes ü ġam-āzmūn (9a-281)
Hoca onun haline acıyıp mektebe kaydolmasına izin verir.
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Oldı rıøÀ-dÀde-i úayd-ı ãaleb
ÒÀce-i şeh-zÀde-i èÀli-óaseb (9a-284)
Gördi çü derviş-i felÀket-nüvíd
Áyine-i baòtda rÿy-ı ümíd (9a-285)
Derviş’in Şehzade’ye âşık olması ile başlayan talihsizlik Hoca’nın onu Şehzade’ye talebe
yapması ile devam eder. Kendisine hiç ilgi göstermeyen sadece ders talimi yaptıran
Şehzade ile sürekli birlikte olmak Derviş için hem büyük bir lütuf hem de büyük bir eziyet
olmaktadır. Derviş için bir başka talihsizlik Şehzade’nin ders talimlerine ara verip öğle
yemeğine gitmesidir. Kısacık bir zaman dilimi Derviş için tahammül edilemez, sabrı
olmayan “gerdiş-i vârûn” (tepetaklak olmuş talih)dur ve melamet kılıcıyla Derviş’in
ciğerini delip kanla doldurur.
Şehzâdenin öğle yemeğinden dönüp derse devam etmesi talihsizliğin kısa bir süre de olsa
Derviş için talihe döndüğü andır.
Mekteb içince yine oldı pedîd
Şâò-ı gül-i tÀze-i behcet-nüvíd (10b-326)
…
İtdi debistânı o behcet-penâh
TÀbiş-i ruòsÀr ile leb-rîz-i mâh (10b-328)
Oldı yine óüsn-ile ol meh-liķā
‘Āşıķ-ı bí-tābına óayret-fezā (10b-329)
Dervişin Şehzâde’ye olan aşkı giderek artar, dersleri gizli bakışlarıyla sürdürür. Bir süre
sonra Şehzâde bu aşkı fark eder ve Derviş’e çok öfkelenir. Bu öfke Derviş’in yeni bir
talihsizlikle karşı karşıya kalması demektir. Sevdiğinden karşılık bulamamış olan Derviş,
artık gam sahrasının içinde çırpınmaya meyyaldir. Artık Derviş mihnet-nihÀd (kederli) ve
melâmet -nijÀd(kınanmış)dır.
Âòirü’l-emr èÀşıú-ı miónet-nihÀd
Yaèni ki Dervíş-i melÀmet-nijÀd (11a-355)
Talihine bir kere daha küsmüş olan Derviş büyük bir gam yolunda yalnız kalmış ve gam
sahrasında yol almaya başlamıştır.
Āòir o tenhā-rev-i pehnā-yı ġam
Ola beyābān-rev-i åaórā-yı ġam (11b-358)
Derviş’in aşk acısı yüzünden gam yolunda başına gelen bütün talihsizlikler Şehzâde’nin
öfkesinin geçmesi ve Derviş’ e yaptıklarına pişman olmasının ardından kaleme aldığı
mektubun Derviş’e ulaşmasıyla son bulur. Bu durumda talih Derviş için yeniden
doğmuştur. Derviş mektubu okuyunca o kadar sevinir ki kendinden geçer. Artık gamın
yerini vuslat düşüncesi almıştır. Dervişin mektupla beraber gelen talihi sadece bir ışıktan
ibarettir. Yaşlı gözlerle yola revan olup sevdiğine kavuşacağını düşünür. Ah ile inleyip
ağlayarak Şehzade’nin kapısına gider. Ancak Şehzade kendisini çok az gösterir ve
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göründüğünde de Derviş’e bî-òıred(akılsız) sıfatını yakıştırarak onu aşağılar ve vuslat talep
etmemesini nasihat eder.
Didi ki ey şifte-i bí-òıred
èIşk-ile Àlüfte vü miónet-sened (16a-523)
Urmayasın şevk-ile cismine dÀg
Olmayasın salib-i feyz-i sürâg (16b-525)
Böyle diyüp ol büt-i âşık-nevâz
Oldı nihān-ı tutuķ-ı ‘izz ü nāz (16b-527)
İtdi o dil-dāde-i bí-òānümān
Gūse-i ġam-òāneye ‘aãf-ı ‘inān (16b-528)
Bu sözler Derviş için büyük bir hayal kırıklığı olur. Ve yeniden talihine küsüp gam
köşesine çekilir. Talihsizlik öylesine içini acıtır ki bu iç yangınıyla Allah’a münacatta
bulunarak Şehzâde’nin kendisine âşık olmasını ve uzun süredir hayal ettiği vuslatın
gerçekleşmesini ister.
Saht-dil-i Şâhı yine nerm kıl
Kalbini dil-beste-i âzerm kıl (17a-537)
Eyle bu sûz-ı dil-ile Şâhı germ
Kıl dil-i senginini âhumla nerm (17a-538)
Eyleye tâ ol Şeh-i nâz-âşinâ
Merhamet-i hâl-i dil-i bî-nevâ (17a-539)
Derviş’in bu içten yakarışı Allah tarafından hoş karşılanır ve onun duasını kabul eder.
Derviş henüz yakarış halindeyken Şehzâde Derviş’in evine gelir. Şehzade’nin gelişi
Dervişin talihsizlik ve gam dikenleriyle kaplanmış olan evini aydınlatır. Dervişin
gözlerinde gül bahçeleri açılır. Artık Derviş’in sıkıntılarla dolu talihsiz ömrü, Şehzâde’nin
vuslatıyla talihin en güzel haline bürünmüştür.
Buldı yine âşık-ı bî-hânümân
Kâlıb-ı bî-rûh gibi tâze cân (17a- 545)
Vaslı ile itdi nevâziş anı
Eyledi mest-i mey-i pürsiş anı(17a-547)
Sonuç
Şâh u Derviş isimli mesnevi Agah Sırrı Levend’in tasnifine göre (1967:53) çift kahramanlı
aşk hikayeleri arasında yer alır. Temelde işlenen Şâh ile Derviş arasındaki aşk başlangıçta
Derviş’in platonik aşkı olarak anlatılmış ve talihsizliğe adım atılmıştır. Normal koşullar
altında beklenen Şehzâde değil bir sultana, prensese aşktır. Derviş’in kendisini kendinden
oldukça küçük bir çocuğa kaptırması başlı başına bir talihsizliktir denilebilir. Ancak aşkın
yer ettiği bir vücutta akıl baştan gider düsturunca buradaki aşkın da olağan şartlar altında
değerlendirilmesi gerekir.
Eserin başkahramanı Derviş ve Şâh arasında en talihsiz olan Derviş’tir. Çünkü âşık olan o,
mâşuk ise Şah’tır. Âşıkın aşkını ispat etmesi için çekmesi gereken zahmetli yol Derviş için
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talihsizlik yolu olmuştur. Bu gidiş onu olgunlaştırmış Derviş’in âşık olmadan önceki
haliyle çıktığı melamet yolu sonundaki hali farklılaşmış, olgunlaşmış ve Şehzâde’ye
kavuşmasıyla ödüllendirilmiştir.
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B. Nurjekeev’in “Hey, Dünya” Romanında “Ebedi Devlet” Anlayışı
Ainur AKHMETOVA342

Özet
Makalede 2016 yılında Kazakistan’da edebiyat ve sanat dalında “Devlet Ödülü” alan
B.Nurjekeev’in “Hey, dünya” romanındaki “Ebedi devlet” anlayışı ve onun yapısı ilk defa
incelenmiştir. Romamda Kazak halkının Rus Çarlığının sömürgesine dönüştüğü
dönemdeki siyasi-sosyal, toplumsal, coğrafik v.b. durumu betimlenmiştir. Romanın olay
örgüsü ve yazarın sanatı ile Rus Çarlığının uygularıdığı sömürünün Kazak halkının
direncini kıramadığı ve ruhunu yenemediği ifade edilmiştir. Romanda Kazak halkının
1930-1932 yıllarındaki açlık ve 1937-1938 yıllarındaki aydınlar katliamından (repressiya)
sağ kurtulup, 1991 yılında bağımsızlığı elde etmesi ile ilgili yazarın sanatsal yaratması
“Ebedi devlet” anlayışıyla sonuçlanır. Eserin bu kapsamdaki sanatsal yönü araştırma
alanına girmektedir.
“Ebedi devlet” kavramı Kazakistan’da çeşitli bakımlardan (fikriyat, tutum, kavram)
incelenmeye başlandı. “Ebedi devlet” kavramının “anlayış” kategorisi içerisinde
Kazakistan Edebiyat biliminde ilk defa araştırma konusu olarak ele alınması da
araştırmamızın önemini göstermektedir.
“Ebedi devlet” – halkın yeryüzündeki yaşam sona erene kadar kendi sınırları içerisinde
bağımsız bir hayat sürüp, milli değerleriyle ebedi yaşaması anlamında kullanılmaktadır.
Makalenin giriş bölümünde B.Nurjekeev’in “Hey, dünya” romanındaki “Ebedi devlet”
anlayışını incelemenin önemi üzerinde durulmuştur. Anlayış (concept) terimi ile ilgili
yabancı kaynaklardan faydalanılmıştır. Asıl bölümde ise yazarınn söz konusu eserini
kaleme almasına sebep olan olaylar tespit edilip, “Ebedi devlet” anlayışını oluşturan
betimlemeler incelenmiştir.
“Hey, dünya” romanındaki “Ebedi devlet” anlayışını belirlemek için bu anlayışın ne
olduğu üzerinde durulmuştur. Romandaki “Ebedi devlet” anlayışını “Ebedi devlet” Kazak
ve “Ebedi devlet” Atayurdun hürriyeti gibi bölümlere ayırarak inceleme yapıldı. Günümüz
Kazak edebiyatını, özellikle büyük romanları inceleme yeni imkanlar ve yeni bilgilere yol
açar.
Keywords. Eternal nation, kazakh novels, concept.
Кіріспе. 2016 жылы жазушы Б.Нұржекеевтің «Әй, дүние-ай!» романы ХХ ғасырдағы
қазақ халқының басындағы ірі тарихи оқиғаларды, оның ішінде, 1916 жылғы ұлтазаттық көтеріліс пен 1931-1932 жылдардағы аштық зардабын көркемсөз әлемінде
сәтті сомдағаны үшін Қазақстан Республикасының әдебиет пен өнер саласындағы
мемлекеттік сыйлығын жеңіп алған еді. ХХ ғасырдағы қазақ қыз, келіншектерінің,
тіпті, тұтас қазақ жұртының басындағы қиын жағдайларды туындыда типтікорталық кейіпкер ретінде сомлдаған Шәйінің жеке басына және Шәйінің өзге
кейіпкерлермен қарым қатынасына құрылған сюжеттік оқиғалар негізінде көрсетуге
күш салған.
Роман мәнмәтініне концептуалдық талдау жасау барысында «Мәңгілік ел»
концептінің концептілік өрісін түзетін төмендегі кілт сөздер (өлімнен қашу мотиві,
342
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«қазақ», «орыс», «персонаж концептілері») айқындалды. «Мәңгілік ел» концептін
әдеби концепт ретінде көркем туынды мәтінінен қарастыру қазақстандық
әдебиеттанудың когнитивтік парадигмалар контексінде маңызын айқындайды. «Әй,
дүние-ай!» романында индивидуалды-автордың көркем мағына мен стилистикалық
әдістері ретіндегі символ, бейнелер «Мәңгілік ел» концептінің ассоцияциялық
құрылымдық қабаттарын кеңейтеді деп тұжырымдауға болады.
Талқылау және нәтижелер. «Өлімнен қашу» сарыны. Сол жылдағы қалмақ, орыс
пен қытайдың қысымына әрі аштыққа шыдамаған қазақтың Қытайға қашу жағдайы
келесідей жолдармен бейнеленген. «Жұрт жапатармағай шегараға лап қойды.
Алдынан шыққан қытайдың шеріктеріне де тоқтамады. Тоқтата алмаған соң олар да
атты. Жұрт батпаққа батқандарды баса-көктеп қашты. Суға ағып бара жатқандарды
көріп тұрып, суға секіріп жатқандар болды. Бірталайы қолынан түсіп қалған
баласына қайырыла алмай зытты. Құдай өзі кешірсін, талай қатын қолындағы
баласын тастай қашты. Өзеннен өте алмай қаншасы қырылғанын бір құдай біледі»
(Нұржекеев, 2015: 53). Бұл жолдарда 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс кезінен
кейінгі орыс пен қытайдың өліміне душар болған қазақ халқының тарихи бетбейнесі көрініс тапқан.
Аштық жылдарында қазақтың белгілі бір деңгейдегі саны қазаға ұшыраса, қалғаны
талғажау етуге жараған шөп-шалам мен жәндік атаулын, тіпті, қатқан тулақ, көне
тонға дейін кеміріп, өлместің күнін кешті. «Сен, Қапез, тышқанның інінен дән
іздегенді айтасың, ал біз тышқанның өзін іздеп, өзін жедік...» (Нұржекеев, 2015:
124); «Шындық адамға ұнамағанмен, құдайға жағады. – Сайдың аузынан суыр ұстап
әкелгенімде, сары қазы жегендей құшырланғандарыңды қалай ұмыта қалдыңдар»
(Нұржекеев, 2015: 124); «Өлгелі жатып та ұятын ойлайтын қазақ тышқан жегенін
бір-бірінен жасырады» (Нұржекеев, 2015: 125) деген жолдар зұлмат жылдарды
басынан кешкен Табай кейіпкердің сөздерімен берілген. Туындының көркем
мекеншағы ретінде алынған 1931-1933 жылдардағы трагедиялық жағдайды автор:
«Басқа жұрт туған баласын санап жатқанда, қазақ байғұс өлгенін санап жатты.
Ақыры санынан шатасты. Өйткені тірі қалғанынан өлкені көп болып кетті. Санайтын
да адам санаулы қалды» (Нұржекеев, 2015: 127) деп қорытады.
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Аштық апатынан кейінгі 1937-1938 жылдағы репрессия лаңы да талай қазақты
жазықсыз өлімге айдаған еді. Қуғын-сүргін деген атаумен қазақ тарихында сақталған
осы жылдарда халықтың демографиялық тұрғыда шығынға батуымен бірге ұлттық
өнер, әдебиет, тарих, т.б. мұраларын, әсіресе, осы сала мамандарын жоюдың мығым
жоспары жүзеге асқан еді. «Мәңгілік ел» болуға соқпақ салған ұлт майталмандары
«халық жауы» ретінде атылған, қуғындалған репрессия жылдары шығарма мәтінінде
«... Қуанғаны да қылмыс, қайғырғаны да қылмыс» (Нұржекеев, 2015: 129); «Дүниенің
диірмені теріс айналу» (Нұржекеев, 2015: 129); «Біреуге сыр ашу – өз басыңды
қақпанға тығу» (Нұржекеев, 2015: 129), т.б. көркем құрылымдармен кескінделген.
Дәстүрлі ән өнерінің шебері ретінде бейнеленген Қапез де қуғын-сүргін жылдарында
жабылған жаланың себебінен Итжеккенге айдалып, сонда қаза табады. Қапез 18961939 жылдар аралығында өмір сүріп, 1939 жылы «халық жауы» атылған әншікомпозитор Қапез Байғабылұлының түпбейнесіне негізделіп сомдалған. Тарихи есімі
де өзгертілмей туындыға кіріккен.
1917 жылы ақпанда патша өкіметі құлап, уақытша өкімет орнаған тұста қазақ,
қырғыз жұрты, шын мәнінде, аштықтың зардабын тарта бастағанды. Бұған қоса,
Қытай жерін паналаған қазақтар қытай өкіметі тарапынан кері қудаланды. Екі алып
елдің ортасында қысым мен аштыққа тап келген қазақ жұртының әлеуметтік, тарихи
хал-жағдайы роман мәтінінде келесідей жолдармен көрініс тапқан. «Үйі де, малы да
жоқтардың ұсқыны адам шошырлық: көздері шүңірейген, жақтары суалған,
мойнында іші қабысқан дорбасы немесе ыйығында мыж-тыж қоржыны ғана бар;
ілбіп жүреді, ыбылжып сөйлейді, кеудесіндегі жаны қалай шығып кетпей тұрғанына
қайран қаласың. Осынша азап пен аштыққа төтетіп келе жатқан бар қуаты – тек
«Туған елге жетсек, туған топырақта өлсек!» қана. Адам сенбейтін ақиқат»
(Нұржекеев, 2015: 58). Уақытша өкімет орнаған тұстағы қазақтың тіршілік жағдайы
Тазабек
кейіпкердің ішкі
монологы арқылы эксплициттеледі.
Автор
тағдыранықтағыш жағдаймен тұспа тұс келген халықтың болашақ үмітін, арманын,
ниетін көркем-эстетикалық асқақтықпен қабыстыра білген.
Жазушы Б.Нұржекеевке оқырмандар мен зерттеушілер «махаббат жаршысы»,
«махаббат жыршысы», «әйел құпиясының терең білгірі», т.б. атауларды телиді.
Романнан «Мәңгілік ел» концептін қарастыру барысында жазушының осы қырын
ерекше атап өткеніміз жөн. Оның «Күтумен кешкен ғұмыр», «Бір өкініш, бір үміт»,
«Кінәлі махаббат», т.б. туындыларында метафизикалық концепт – махаббат
категориясы нұржекеевтік идиостильдік көркем құрылымдармен махаббаттың
өзгеше когнитивтік моделін қалыптастырған. «Бексұлтан Нұржекеев қазақ
әдебиетінде әйел-ана, әйел, махаббат мәселелерін биік дәрежеге көтеріп, әйел өмірін
жеткізе суреттеген жазушы ретінде дараланбақ» (Қазақ көркем сөзінің шеберлері,
2010: 426). «Әй, дүние-ай» романында да әйел әлемі, қыз сезімі, ер мен әйел
арасындағы интимдік жағдайлардың суреттелуі туындының көркемдік, эстетикалық,
эмоцианалдық қабаттарын толықтыра түскен. Шәйінің өз бітім-болмысы мен
Тазабек жайындағы ішкі ойлары, Тазабек пен Дәнекер арасындағы сезімдік қарымқатынастардың бейнеленуі әйелзатының табиғатын, ішкі әлемін әр қырынан ашуға
мүмкіндік береді. Автор кейіпкерлері алғашында көл-көсір сезімге беріліп, шалыс
басқанымен, қателігін түсінген сәтте дұрыс бағыттан адаспауға бекінеді.
«Қазақ» және «қазақ» концептілері. Қазақ этносының генезисі, эволюциясы
жайында ғылыми парадигмада түрлі пайымдар мен тұжырымдардың өмір
сүргенімен, нақты пікірдің орнықпағаны белгілі. Автордың көркемдік танымында да
қазақ атауының пайда болуы туралы тарихи уақыт көркемдік тұрғыда көрсетілмесе
де, халықтың түптамыры тереңнен бастау алатыны реминисценцияланады. «Қазақ,
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расында, ешкімге ұқсамайтын, ертегіге айналып кеткен ертедегі елдің сарқыншағы
сықылды халық» (Нұржекеев, 2015: 13).
Романның хронотопы ретінде ықшамдалып алынған уақыт пен кеңістікте өмір сүріп
жатқан кейбір орыс өкілдерінің қазақты ұлт ретінде кемсіту, өзара тең құқылы
санамайтын теріс көзқарастағы позициясы Сергейчук кейіпкердің сөздерімен
берілген. «... Қазақ қырық жыл оқыса да орысқа ештеңе үйрете алмайды»; «Сенің
қазағың өзі де ештеңе үйрене алмайды, қой баққаннан басқа қолынан ештеңе
келмейді» (Нұржекеев, 2015: 93). Қазақтың шұрайлы жерлерін мекендеген
орыстарды бұл көркем жолдар доминант, менмен, өркөкірек, мәдениеттен
жырақтаған халық өкілі ретіндегі бейнесін көрсетеді.
Орыстардың қазақты ұлт, халық, тіпті, адам ретінде құрметтемеу, өзара тең құқылы
деп есептемеу көзқарасы роман бедерлеген көркем шақта белең алғанды. Қазаққа
тән жат көзбен берілген теріс бағалау да, кері сипаттама да туындыда айрықша
көрініс тапқан. «Әрбір адам сияқты халықта да тағдыр деген болады. Қазақтың
тағдыры осындай. Орыстар бізді сыйламайды, тіпті, көбі адамға санамайды.
Неге? Өйткені олар бізді менсінбейді. Қазақ жерінде тұрғанмен, қазақпен олардың
ешқандай рухани, мәдени байланысы жоқ. Тарихымызды, салт-дәстүрімізді, әдетғұрпымызды білмейді. Кейбіреуі бізде ондай халықтық ерекшелік бар деп ойламайды
да. Өйткені бекерден-бекер бізді жабайылар демейді ғой? Тарихы, өнер-білімі,
салт-дәстүрі, ештеңесі жоқ халықты, өзің ойлашы, олар не үшін сыйлайды?»
(Нұржекеев, 2015: 72). Өздерін «ұлы халық» ретінде үстем санайтын кейбір орыс
өкілдерінің санатынан қазақ елі осылайша мәдени кемсітушілікке, рухани
деградацияға ұшырайды. Тамыры тереңнен бастау алатын, тарихы мен мәдениеті
қабат-қатпарлардан тұратын халықтың бодандық күй кешкен тұстағы бет-бейнесі
осылайша танылады.
Ресей өкіметінің қоластында үш ғасырға жуық өмір сүрген қазақ жұрты түрлі теріс
сипаттағы бағалауыштық мәнге ие болып келді. Қазақ ұғымын «Мәңгілік ел»
концептінің қарапайым құрылымы – фреймге телиміз. «Бұлар (орыстың жергілікті
билігі – ред.) өзді-өзі сөйлескенде, қазақты меңзеп: «Екі аяқты аң атуға барасың
ба?» – дейтін болыпты» (Нұржекеев, 2015: 65). Қазақтың аңға теңеліп, орыстың
жемтігіне айналуы оның адам ретіндегі маңызы мен құндылығының жойылып, тіпті,
адам сипатында еленбегені деген ойға алып келеді. Шын мәнінде, қазақ сұраусыз
күй кешті. Романның көркем туынды ретіндегі бірегей ерекшелігі де тамырынан,
тарихынан, тегінен ажырауға шақ қалған халықтың кешкен ғұмырын тарихтан
алшақтамай, көркем моделін жаратуы болып саналады.
Персонаж концепті. Тарихи есімі мен ерлік әрекеті көркем туындыға өзгертілмей
кірістірілген Ұзақ батырдың түптұлғасына негізделген кейіпкер: «Біздің қазақ
ешқашан біреудің жерін тартып алу үшін соғысқан емес, тек өз жерін қорғап
соғысқан» (Нұржекеев, 2015: 14) деп қазақ халқының ескіден келе жатқан мақсатмұратын дәл аңғартады. Осы жолдармен тарихшы Х.Әбжановтың «А.Македонский
әскерінің бетін қайтарған сақтар дәуірі тұсында да, империя дәрежесіне көтерілген
байырғы түркілер заманында да, дүниенің төрт бұрышына аты мәлім болған қыпшақ
дәуренінде де біздің арғы бабаларымыз астамшылдыққа барған емес. Басқалардың
есебінен немесе талау-тонау арқылы баю ниетінен аулақ тұрды. Әйтпесе, «бүлінген
елден бүлдіргі алма» деген сөз қайдан шықты?» (Әбжанов, 2014: 17) деген қазақ
ұлтының адамгершілік-құндылық қағидаттары туралы байыпты пікірлері үндес
келеді. Роман кейіпкерлері осылай үн қатқанымен, авторлық шешім Алаш
зиялыларының жарлыққа қарсы шықпай, әскерге қазақ азаматтарын жіберу қажет еді
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деген пікірлерімен үйлесім тапқан. «Өзіңнен күштіге ашуыңды емес, ақылыңды
көрсет. Ашу ашу шақырады, күштінің ашуы айтқанына көндірмей қоймайды; ал
ақыл ақылға шақырады, әлсіздің ақылына күшті де илігеді» (Нұржекеев, 2015: 14).
Осылайша 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс нәтижесіне қатысты авторлық көзқарас
Сырлыбайдың Сімтігі аталатын кейіпкер сөздері арқылы берілген.
Сондай-ақ, қазақ халқы мен ол мекендеген территорияны қарудың күшімен қорғаған
айбынды батырлармен қоса, білім-ілім, ағартушылыққа үндеген реформатор Ахмет
Байтұрсынов пен ірі саяси ұлт қайраткері Ораз Жандосовтың бейнелері өрнектелген.
Қос тұлғаның ұлттың дамуы жолындағы тарихи көрнекі істері Қапез және Тазабек
кейіпкерлердің айналасындағы сюжеттермен параллель эпизодтар ретінде өріледі.
Романда қазақ тарихындағы бірнеше ірі даталардың көркем сұлбасы
бедерленгенімен, автор 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс пен патшалық биліктің
құлауы, уақытша өкіметтің орнауы мен жойылуы және 1931-1933 жылдардағы
аштық зардаптарын сюжеттік желіге арқау етіп кескіндеуді алдыңғы жоспарға
шығарған. 1937-1938 жылғы репрессия, 1941-1945 жылғы Екінші дүниежүзілік
соғыс, 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі мен 1991 жылы Совет одағы тұтастай
ыдырап, Қазақстанның Тәуелсіз ел атану оқиғаларын баяндайтын шағын детальдер
кездеседі. Автор ХХ ғасырдың ортасы мен екінші жартысындағы оқиғаларды
ықшамдап туындыға кірістірген. Шәйі мен Тазабектен, олардың дос-жаран, ағайынтуыстарынан өрбіген ұрпақтардың Екінші дүниежүзілік соғысқа аттану жағдайын
баяндаған тұстар нанымсыз өрбіген әрі кейіпкерлер жүйесі шашыраңқы шыққан
деуге негіз бар. Мысалы, Шәйінің келіндеріне қатысты басы артық эпизодтар
кіріктірілген. Алайда қазақтың тәуелсіз ел атанғанын естіп Шәйінің тоқсан бір
жасында дүниеден өтуі – авторлық мақсаттың айқын, идеясының түбегейлі жүзеге
асқанын көрсетеді. Шәйінің немересі Кәусеннің Желтоқсан көтерілісіне қатысып,
орыстың зорлығы пен қорлығынан қаза табуы – автордың тарихи дерек пен
ақпаратты көркем қорытып, шешім жасауы шеберлігін аңдатады. Суреткер елестету,
қиялдау сынды творчестволық үдерістер мен тарихи деректі көркем қабыстыра
білген. Тағдырлар қайталанды. Орыс билігі қоластындағы халықтарға ортақ, тең
санайтын заң жасақтадық дегенімен, жетпіс жыл бойы (туынды мекеншағы
бойынша) халықты қанау, зорлау, менсінбеу көзқарасы мен әрекеті
жойылмағандығын автор көркемсөз аясында мейлінше жеткізуге күш салған.
Қорытынды. Қорыта келгенде, жазушы Б.Нұржекеұлының «Әй, дүние-ай» романы
тарихи оқиғалар мен жағдаяттарға толы ХХ ғасырдағы қазақ өмірін көркем сөз
әлемінде бедерлеген туындылардың бірінен саналады. Түрлі зұлымдық,
антиадамзаттық әрекеттерді бір кейіпкердің – Шәйінің айналасына топтастыру
арқылы қазақ басындағы тізбекті, мазмұны ұқсас тарихи апаттардың шындығын сөз
өнері аясында оқырманға ұғындыруға талпынады. Роман мәнмітінінде көрінетін
көркем мағына, идея, ой-пікірлер «Мәңгілік ел» концептінің когнитивтік аясын
молайтады деп санаймыз.
Әдебиет
1 Тарасова И.А. Художественный концепт: диалог лингвистики и литературовдения
// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010. ‒ №4 (2). ‒ С.
742-745.
2 Ежелгі және хандық дәуір әдебиетіндегі «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы. – Алматы:
Қазақ университеті, 2016. – 172 б.

711

3 Нұрдәулетова Б.И. Когнитивтік лингвистика. – Алматы: Қазақстан Республикасы
жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2011. ‒ 312 б.
4 Нұржекеев Б. Әй, дүние-ай! // Жұлдыз. – 2015. - No 6. – Б. 3-75.
5 Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: от теории
словесности к структуре текста. – Москва: 1997. ‒ Б. 147-165.
6 Нұржекеұлы Б. Ойдан тарих жасау – қылмыс // http://ult.kz/post/beksultannurzhekeuly-oydan-tarikh-zhasau-kylmys. 14.03.2016
7 Нұржекеев Б. Әй, дүние-ай! // Жұлдыз. – 2015. – No 7. – Б. 72-140.
8 Әбжанов Х. Қазақстан: ұлттық тарих, идея, методология. – Алматы: Елтаным,
2014. – 328 б.
Adebiyet
1. Abjanov H. (2014). Qazaqstan: ulttyq tarih, idea, metodologia [Kazakhstan: national
history, idea, methodology]. Аlmaty: Eltanym, 328 p.
2. Ejelgi jane handyq dauir adebietindegi «Mangilik el» ulttyq ideasy. (2016). [Idea of
«Mangilik yel («Eternal nation»)» in literature in the ancient and khanate period] Аlmaty:
Qazaq Universiteti, 172 p.
3. Lihachev D.S. (1997). Konceptosfera russkogo yazyka // Russkaya slovestnost: ot teorii
slovesnosti k structure teksta [Russian conceptual sphere]. М.: 147-165 p.
4. Nurjekeuly B. (2015). Ai, dunie-ai! [Oh, life!] // Juldyz. No 6. – P. 3-75.
5. Nurjekeuly B. (2016). Oidan tarih jasau – qylmys [Creating a story is a crime] //
http://ult.kz/post/beksultan-nurzhekeuly-oydan-tarikh-zhasau-kylmys.
14.03.2016
(in
Kazakh)
6. Nurjekeuly B. (2015). Ai, dunie-ai! [Oh, life!] // Juldyz. No 7. – P. 72-140. (in Kazakh)
7. Nurdauletova B.I. (2011). Kognitivtik lingvistika [Cognitive linguistics]. Аlmaty:
Qazaqstan Respublikasy jogary oqu oryndarynyn qauymdastygy, 312 p.
8. Tarasova I.A. (2010). Hudojestvennyi kontsept: dialog lingvistiki i literaturovedeniya
[Artistic concept: dialogue of linguistics and literary criticism] // Vestnik Nijegorodskogo
universiteta im. N.I. Lobachevskogo, №4 (2). ‒ P. 742-745.

712
Türklerde İslam Öncesi ve İslam Sonrası Yaşam Ağacı (Hayat Ağacı) Kültü

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇETİN343

Özet
Hayat ağacı dünya kültürlerinin bildiği ve sevdiği, insanlığın ortak kültürel unsurlarından
biridir. Ağacın sembolizmde çeşitli yönlerden yorumlara yol açan bir yeri bulunur. Hayat
ağacı günümüzde de günlük hayatta, edebiyatta, sanatta ve birçok alanda kullanılan sembol
olmaya devam etmektedir.
İnsanlık tarihinin hemen her döneminde ağaç kültü, değişik coğrafyalarda yaygın olarak
vücut bulmuştur. Türk din tarihinde yer-su inanışları içerisinde ifade edilen bu kült, Türk
toplumlarında, özelliklerinden hiçbir şey kaybetmeden asırlardır yaşamaktadır. Ağaç, kült
olarak Türklerin dışında da değişik coğrafyalarda ve hatta ilahi dinlerin etkili olduğu
alanlar da bile önemini muhafaza etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağaç, kült, inanışlar.
Abstract
Tree of life is one of the common cultural element of human that world cultures know and
love. The tree has a place causing comments from various aspects in the symbolism. The
tree of life has still continued to be the symbol used in daily life, literature, art and many
other areas.Almost the every period in history of human, the tree kult has been found in
different geographies. This cult has been said in history of Turkish religion as place and
water belief, have iİlhabited for centuries among Turkish· communities none anything lost.
Tree as a cult has just been influential field in foreign coınmunity on different geographies
and have made maintenance the importance in even divine religion.
Keywords: Tree, cult, beliefs
GİRİŞ
Yeryüzünde en yaygın kültlerden biri olan ağaç kültü, dinler tarihçilerinin tespitine göre
insanlık tarihinin hemen her döneminde kendini göstermektedir. Çünkü ağaç, bir çok
toplum ve dinde, ilahların ve ruhların barındığı kutsal varlıklardır.344 Hatta bazı toplumlar
tarafından, evren dev bir ağaç şeklinde tasavvur edilmiş ve varlığı simgesel olarak ağacın
hayatıyla ifade edilmiştir. Gerçekten kült konusu olması açısından ağaç, bizzat şekliyle çok
ilgi çekicidir. Ağaç, yerin dibine dalan kökleri, göğe doğru dik bir tarzda yükselen gövdesi
ve gökyüzüne dağılan dal, budak ve yapraklarıyla olduğu kadar, mevsimden mevsime
kendini yenilemesi ve daha pek çok özelliğiyle de arkaik toplumlarının birtakım dini
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düşüncelere sahip olmasında oldukça etkili olmuştur.345 Çünkü bitkilerin ritmi aynı anda
hem hayatın ve yaratılışın, hem de gençlik ve ölümsüzlük yenilenmesinin sırlarını açığa
çıkarmaktadır. Bu sebeple bütün ağaç ve bitkiler bu ayrıcalıklı konumlarını, bitkilerin
örnek imgelerini içermelerine borçludur. Bazı yazarlar, başlangıçta bütün bitkilerin
yetiştirilmesinin, onların kutsal sayılmaları sebebiyle dinsel değerlerinden kaynaklandığı
görüşündeler.346
Ağacın oluşumu ile kendi hayatının tabii seyri arasında bir benzerlik gören insan, hayatını
idame ettirdiği her coğrafyada kutlu mekanlarla, ağaçlar arasında münasebet kurmuştur. Bu
sebeple, en ilkel toplumlardan günümüze bütün mabetlerde ve mukaddes yerlerde ağacın
varlığı dikkat çekmektedir. İlk çağlarda Hindistan, Mezopotamya, Mısır ve Ege havzası
gibi bir çok bölgede,· ilahların veya Tanrı'nın bir ağaçta tecelli ettiğine inanıldığını
gösteren bir çok örnek vardır. Bu örnekler insanoğlunun tanrısal güç ile ağaç arasında bir
ilişki kurduğunu göstermektedir347. Bir başka rivayette; Dünya ve insanın yaratılışı
esnasında Tanrı'nın iki ağaçtan, karaçamı erkek için, çamı ise kadın için yarattığı
belirtilmektedir.348
Kült, lügatlerde kelime manasıyla, “ibâdet, tapınma, din”349,“tapma, dinî tören”350, “âyin,
kutsî varlıklara gösterilen saygı” şeklinde tarif edilmektedir. Kavram olarak, “Tanrı veya
Tanrı olarak kabul edilen şeylere [tabiat üstü güçlere] saygı göstermek ve tapınmak, onlara
bağlılığı ifade eden söz ve hareketlerde bulunmak”351 veya “yüce ve kutsal olarak bilinen
varlıklara nesnelere karşı gösterilen saygı, onlara tapınış”352 şeklinde tanımlanan kült,
antropolojik mânâ itibariyle, Tanrı veya Tanrılarla ilişki içindeki belirli bir gruba ait
inançları ve âyin [ritüel] gibi dinî eylemleri ifade eder. Bu nicelik ve nicelikleriyle kült
kavramı, ilkel inançlardan İlahî ve beşerî dinlere kadar bütün inanç sistemleri içinde
görülmektedir.
Kült kabul edilen varlıklar insanlarda korku veya ürperiş uyandıran, dolayısıyla tekin
olmayan büyük, yüksek, karanlık ve ulaşılmaz niteliği haiz varlıklardır. Bu varlıklar dağ,
orman veya ağaç, su, ateş ve taş gibi müşahhas varlıklardır. Bu varlıkların genel durumu ve
insanlar üzerinde bıraktıkları etki ve etraflarında oluşan inanç neticesinde kült olarak
telakki edilirler.
Yeryüzünün en yaygın inançlarından biri olan ağaç kültünün şekli kültürden kültüre
farklılık göstermekle birlikte, genellikle benzer sembolik anlamlar yüklenmiş, insanlar
onda öz hayatlarını ve ruhlarını bulmuşlardır. Ağaç sembolünün gerek dinler tarihinde,
gerek mitolojide, gerekse folklor ve sanatta bu denli yoğun kullanılmasının sebebi olarak,
ağacın görünüşü ve yapısından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Yaşayan her insan gibi,
hep yukarı, göğe doğru uzanarak, çıkmak, boy atmak ve meyvelerini vereceği başa
ulaşmak eğilimini ve özlemini gösterir.
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana pek çok varlığı kutsal saymış, kutsal saydığı
varlıkları yazıya, dile, dine, sanata dökerek günümüze ulaşmasını sağlamıştır.
İnsanoğlunun bu kutsal saydığı varoluşlardan belki de en bilinenlerden bir tanesi de
345
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ağaçtır.353Dünya toplulukları birbirinden farklı kültür özelliklerine sahip olmalarına rağmen
ağacın kutsallığı her dönemde ve kültürde kabul görmüştür.354 Ağaç, sahip olduğu ekolojik
ve insanların kendisine yüklediği kutsal özelliklerden dolayı insanoğlunun doğa ve
doğaüstü dünyalarla olan ilişkisinde çok önemli bir yere sahiptir.355 Ağacın her baharda
yeniden yeşermesi ile yaşamın sürekliliği, dallarının gökyüzüne doğru uzanması ile kutsal
güçlere yakınlaşma isteği bağdaştırılmıştır. Varlığın başlangıcı ve devamında hava, su ve
toprak kadar önemli bir yere sahip olan ağaç, insanoğlunun inanış ve düşünce dünyasında
‘türeyiş’, ‘beslenme’, ‘Tanrı ile irtibat kurma’, ‘cennete ulaşma’, ‘şifa’, ‘dilek’, vb. aracı
rolünü üstlenmiştir.356 Dünya kültürlerinde kullanılan en eski kutsal ağaç formlardan biri de
hayat ağacıdır.357
Ağaç, dünya kültürlerinde doğurganlığın, ölümsüzlüğün, şansın, bereketin, sağlığın,
hastalıktan kurtulmanın sembolüdür. Tanrı ile iletişim ağaç yoluyla kurulmuştur. Tabiat
olayları da ağaç vasıtasıyla düzene girmiştir. Ağaçlar yağmuru yağdırma veya durdurma,
güneşin batması, ayın tutulması, sürüleri ve sığırları çoğaltma, kadınları kolayca doğurtma
gücüne sahip bir varlık olarak düşünülmüştür.358Dünya dinlerinde ağaç sembolizminde
genellikle Tanrı bir ağaçta tezahür eder. Böylece ağaç, Tanrının yeryüzündeki sembolü
olur. Bu nedenle insanoğlu, ağaçlara yakın olmaya çalışır, onlara bezler bağlayarak dilekte
bulunur. Çeşitli faydaları, estetik özellikleri, sonbaharda kuruyup, baharda yeniden
canlanmasıyla hayatın safhalarını temsil etmektedir. Çiçeği, meyvesi ve diğer özellikleriyle
tarih boyunca insanların dikkatini çeken ağacın insan hayatının her safhasında kullanılması
ona karşı özel bir ilgi uyandırmıştır359
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana pek çok varlığı kutsal saymış, kutsal saydığı
varlıkları yazıya, dile, dine, sanata dökerek günümüze ulaşmasını sağlamıştır.
İnsanoğlunun bu kutsal saydığı varoluşlardan belki de en bilinenlerden bir tanesi de
ağaçtır360 Dünya üzerinde yaşayan en ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar
ağaçlara, çok zengin anlamlar yüklenmiş ve ağaçlarla ilgili oldukça geniş bir inanış
oluşturulmuştur. Aynı zamanda bu toplumlarda ağaçla ilgili sayısız mit ve efsane ortaya
çıkmıştır, bu bağlamda ağaç, mitolojinin de en çok sevdiği ve sık sık kullandığı bir sembol
olmuştur361 Mitolojilerde çoğunlukla yer alan ağaçlar zeytin, akasya, meşe, defne, çam,
selvi, sedir, kavak, palmiye, hurma, badem, çalıdır.362
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE HAYAT AĞACI (YAŞAM AĞACI)
Eski Türk inançlarında kutsal ağaç motifinin çok önemli bir yeri vardır. Eski Türkler
başlangıçta yüce bir yaratıcı inancına sahip olmakla beraber tabiat varlıklarını da kutsal
kabul etmişlerdir.363Hayat ağacının Türk inançlarında çok çeşitli sembolik anlamları vardır
ve hayat ağacı Türk boylarında farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Fakat genel olarak
“Bay terek” ve “Baygaç- Bayağaç” olarak adlandırılır. Yeryüzünün merkezinden Tanrı
353
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katına yükselen bu ağaç, yer ile gök arasındaki kutsal değnek olarak da tanımlanır. Bu
değnek, gökyüzündeki ve yeraltındaki ruhların bir geçiş yoludur364
Türklerin İslamiyet öncesi dönemde Tanrı’ya ulaşmada bir araç olarak kabul ettikleri doğa
unsurları, zamanla Türk inanış ve düşünüş kalıpları içerisinde birer kült halini almıştır.
Bahsi geçen kültler çerçevesinde geliştirilen halk inanış ve uygulamalarından bazıları,
İslami dönemde yeni dinin kuralları çerçevesinde özünü muhafaza eder bir
meşrulaştırmaya tabi tutularak sürekliliğini devam ettirmiştir.
Türk inanış ve düşünüş kalıpları içerisinde şekillenen kültlerden biri de ağaç kültüdür.
Ağaç, Türklerin geçmişteki evren algılarına ve çeşitli özelliklerine bağlı bir şekilde kült
halini almıştır. Türkler, Tanrı’nın yaşadığı yukarı âlem, insanlarla hayvanların yaşadıkları
orta âlem ve metafizik varlıkların yaşadığı aşağı âlem olmak üzere üç katmanı olan bir
evren algısına sahiptiler365. İslamiyet öncesi Türklerdeki ağaç kültünün ilk ortaya çıkış yeri
tam olarak bilinmemekle birlikte dağlık Ötüken bölgesi olduğu tahmin edilmektedir.
Hunlar, her yıl yaz bitiminde muhtemelen Ötüken‟de yer alan, Lung-Ch‟eng (Ejder nehri)
denilen başkentlerinde yaptıkları yer ayini, şehrin yakınındadır.366
Türk kültürünün ana kaynağı Orta Asya’dır. İslam öncesi döneme baktığımızda Türk
kültürünün Çin ve Hindistan gibi komşu ülkelerin kültüründen etkilendiğini söyleyebiliriz.
İslamiyet’in kabulünden sonra ise Türk kültürü, Arap-İran ve Müslüman kültürleri ile
etkileşim hâlinde olmuştur. Bu doğrultuda Türk kültürü kaynağını, Orta Asya-komşu
ülkelerden (Çin-Hint) ve Müslüman (Arap-İran) diyarlardan almıştır367 İlk imge olarak tarif
edilebilecek arketipler, insanı insan kılan özellikler ve insana özgü davranış biçimleridir368
Jung’a göre insan ruhu bilinç ve bilinçdışı olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Bilinç
ve bilinçdışı insanoğlunun yaşam alanıdır. Arketipler ise kolektif bilinçdışında yer alırlar.
Bunlar kalıtımsal olarak aktarılmayan, kalıtımla ilgisi olmayan şeylerdir ve doğuştan var
olan biçimi aktarmaya çalışırlar369
Bütün toplumlarda ortaklık gösteren arketipler, sayısız şekillerde karşımıza çıkarlar.
Arketip, kolektif bilinçdışına yansımasını olumlu ve olumsuz şekillerde gösterir. Tüm
arketiplerin olumlu, faydalı, aydınlık bir yolu olduğu gibi karanlık, aşağı işaret eden
yansımaları da vardır.370
Arketipler, toplumun kolektif ürünü olan halk anlatılarında da yer almaktadırlar. Halk
anlatıları kolektif bilinçdışının ürünleri olduğu için ait olduğu toplumun, geçmişten
günümüze yaşamış olduğu zihin modellerini yansıtır371 Evrensel olan arketiplerin diğer bir
özelliği de yansımalarının yerel olmasıdır372 Dolayısıyla bu arketiplerin yansımaları
toplumların gelenek, görenek, inanç ve sosyal durumlarına göre çeşitlilik kazanır demek
yanlış olmaz.
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Mitoloji, genel anlamıyla efsane, masal, halk hikâyesi gibi ürünlerde karşımıza çıkan ve
gerçek olduğu kabul edilen mitleri inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalının inceleme alanı
olan mitler, gerçek anlamıyla toplumların inanç sistemini yansıtan ürünlerdir. Mircea
Eliade, miti şu şekilde tarif etmektedir: “Kutsal bir öyküyü anlatır; en eski zamanda,
başlangıçtaki masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olayı anlatır.” Aynı araştırıcı,
mitlerin özelliğiyle ilgili olarak ise şunları söylemektedir: “Doğaüstü varlıkların başarıları
sayesinde, ister eksiksiz olarak bütün gerçeklik yani kozmos olsun, isterse onun yalnızca
bir parçası olsun, bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini dile getirir. Demek ki mit, her
zaman bir yaratılışın öyküsüdür. Bir şeyin nasıl yaratıldığını, nasıl var olmaya başladığını
anlatır.”373
Celal Beydili’ye göre ise mitoloji, “Mit ve ona bağlı halk kültüründe arkaik çağ
insanlarının düşüncelerindeki izler gibi yaşamakla kalmayıp, aynı zamanda her bir
kültürün içeriğini ve kuruluşunu belirleyen düşünce olayıdır.”374 Bu tanımlardan hareketle
mitlerin ve dolayısıyla mitolojinin, gerçek olan şeyleri yansıtmaya çalıştığını
söyleyebiliriz. Büyük ölçüde gerçek olarak kabul edilen şeyler mitolojik unsurlar
vasıtasıyla aktarılır.
Bu mit ve inançlar “kutsal ağaç”, “dünya ağacı”, “evren ağacı”, “hayat ağacı” gibi çeşitli
isimlerle anılmıştır375. Mitolojilerde dünyanın merkezinde, semavi dinlerde cennette
bulunduğu anlatılan kutsal ağaç “hayat ağacı” dır. Yeryüzünde ölümsüz olmayı
başaramayan insanoğlu bu defa çareyi ölümden sonra dirilmeye veya ruhun ölümsüzlüğüne
inanmakta bulmuş; hayat ağacı motifi bu duyguları simgelemek için kullanılmıştır 376
Ağaç, dünya kültürlerinde doğurganlığın, ölümsüzlüğün, şansın, bereketin, sağlığın,
hastalıktan kurtulmanın sembolüdür. Tanrı ile iletişim ağaç yoluyla kurulmuştur. Tabiat
olayları da ağaç vasıtasıyla düzene girmiştir. Ağaçlar yağmuru yağdırma veya durdurma,
güneşin batması, ayın tutulması, sürüleri ve sığırları çoğaltma, kadınları kolayca doğurtma
gücüne sahip bir varlık olarak düşünülmüştür377
Ağaç, Türk mitolojisi ve kültüründe Gök Tanrı’nın simgelerinden biridir. Aynı zamanda
yaratılışın önemli bir sembolü olan ağaç, Yer-su kültü içerisinde değerlendirilmektedir.
Ağaç Ana motifi sadece Türk kültüründe değil, bütün dünya kültürlerinde yaygındır. Ağaç
Ana, gücünün yanı sıra kendini yenilemesi dolayısıyla da dinsel bir özelliğe sahiptir.
Hayatın başlangıcı ve sonunu sembolize eden Ağaç Ana yeraltı, yeryüzü ve gökyüzünü
birbirine bağlamaktadır. Türk kültüründe kutsal kabul edilen ağaç, “kişi oğlunun inanış ve
düşünüş dünyasında “türeyiş”, “beslenme”, “Tanrı ile irtibat kurma”, “cennete ulaşma”,
“şifa”, “dilek” vs. aracı rolünü üstlenmiş ve ağacı tanrısal bir varlık olarak kabul eden
insanlık, onu, neredeyse bütün inanma ve pratiklerinde ana eksene oturtmuştur.”378 Pervin
Ergun’un da belirttiği gibi Türk kültüründe türeyiş mekânı olması ve tanrısal bir varlık
olarak kabul edilmesi dolayısıyla ağaca kutsallık atfedilmiştir.
Eski Türk kültüründe Ağaç Ana, analar anası, insanların, kabilelerin ve halkların anası
olarak kabul edilmiştir.379 Ağaç Ana’ya kutsal olarak bakılması Hunlar ile başlamıştır.
Hunlar ağaca at kurbanı sunarlardı. Atın kanını ağacın yapraklarına sürerlerdi. Kurban
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edilen atın başı ve derisi de ağacın dallarına asılırdı. Bu ağaç, bütün ağaçların anası olarak
kabul edilmiştir. Hunlar, bu ağacın kurtarıcı olduğuna ve hayatın yanı sıra bütün nimetleri
verdiğine inanmışlardır. Bu ağaca herkes gibi kağan ve ailesi hürmet göstermişlerdir380
Eski Türklerde ağaç ile ilgili inanışlar Hunların merkezi olan Ötüken’de ortaya çıkmıştır.
Kutsal kabul edilen Ötüken Dağı’nda bulunan çam ağacı etrafında tören düzenlenirdi.
Hunlar, kırmızı kurdele sardıkları tören yerinde karaçam ağacı da yetiştirmişlerdir. Bunun
dışında ağaçla ilgili inanışlar, Tobalar ve Kanglılarda da devam etmiştir. Bu boylar da
kutsal kabul ettikleri ağacın etrafında tören düzenlemiş ve kötü ruhlardan temizlemek
istedikleri yere ağaç dikmişlerdir381 Farklı halklar arasında dünyanın ekseni olan Hayat
Ağacı ile de ilgili çeşitli inançlar mevcuttur. Altaylılara göre Hayat Ağacı, “yeryüzünün
ortasında, dalları Bay Ülgen’in evine (göğe) yükselen, ağaçların en yücesi”dir. Abakan
Tatarları, yedi dallı bir ağacın yedi kat göğü simgelediğine inanırlar. Şaman inançlarında
da Hayat Ağacı, göğe çıkılırken aracı roldedir. Altaylılar ve Kuzey Avrupalılar ise ağacın
dünyanın dayanağı ve evrenin ekseni (axis mundi) olduğuna inanırlar382
Hayat ağacı ya da kozmik ağaç, ilk insanın yaratılışında önemli bir simgedir. Altay
Türklerine ait olan yaratılış mitinin Radloff varyantında Tanrı, ilk insanları dokuz dallı bir
ağacın dallarında yaratır: “Dalsız, budaksız bir ağaç bitmişti. Bu ağacı Tanrı gördü ve
“dalları olmayan ağaca bakmak hoş bir şey değil; buna dokuz tane dal bitsin!” dedi. Ağaçta
dokuz dal bitti. Tanrı yine şöyle dedi: “dokuz dalın kökünden dokuz kişi türesin ve
bunlardan dokuz ulus olsun.” 383
Holmberg tarafından derlenen yine bir Altay mitinde ise ilk olarak yedi insan ve bu yedi
insana karşılık yedi ağaç yaratılır:
“Ülgen yeri yarattıktan sonra, yeryüzünde yedi erkek ve bu yedi kişinin her biri için birer
tane olmak üzere yedi ağaç yaratır. Sonra Maidere (May-Tere) isimli sekizinci bir adamı
ve Altın Dağ’ın üzerinde onun ağacını yaratır. Daha sonra onları bir süre başıboş bırakır.
Yedi yıl sonra döndüğünde yedi ağaçta, her biri bir yılda büyümüş yedişer dal olduğunu
görür.”384
Ağaç Ana, ana rahminin dışında doğurganlığı, üremeyi ve çoğalmayı da sembolize
etmektedir. Hayat Ağacı sembolü de genellikle fiziksel özellikleri açısından kadın ile
bağdaştırılmıştır. “Yakutlar ve diğer Türk toplulukları ilk erkeğin kocaman memeleri olan
bir dişil ağaç tarafından beslendiğine inanırlar.”385 Mehmet Ateş, Mitoloji ve Semboller
adlı eserinde ağaç sembolizmi ile ilgili şunları söylemektedir: M.Ö. 6000’lerde Çatalhöyük
Tanrıçası göbeğinden bitki dalı çıkar şekilde tasvir edilmiştir. Altay mitolojisine göre,
insanlar yeryüzüne gelmeden önce ruhları gökte bir ağacın dalları arasındaydı. Kayın ağacı
Umay Ana’yla birlikte yere inmiş ve tüm bu insanlar bu ağaçtan doğmuştur.386
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TÜRKLERDE İSLAM SONRASI HAYAT AĞACI (YAŞAM AĞACI)
İslâm’ın geleneksel ekoloji anlayışını, İslâm milletleri arasında en canlı tutan Selçuklu ve
Osmanlı Türkleri olmuştur. Türklerin yeşile ve ağaca verdikleri değeri anlatmak için “Yaş
kesen baş keser” atasözünü ve Fatih Sultan Mehmed'in “Ormanlarımdan bir dal kesenin,
başını keserim.” sözünü hatırlatmak yeter de artar bile. Türklerde, hayvanlara, kuşlara ve
ağaçlara karşı beslenen sevgi o kadar ileri gitmiştir ki, âdeta bunu bir dinî vazîfe gibi
saymışlardır. Bina yapmak istedikleri arsada bir ağaç varsa, ağacı kesmeden, o şekilde bir
planla ev yaparlardı ki, o ağaç evin bir bacası gibi çatının ortasında yükselirdi387
İslam dininde hayat ağacı Allah’ın güzel isimleriyle özdeşleştirilir. Hayat ağacı her zaman
yeşil olması ve canlılığını yitirmemesi ile “El-Hayat” ismini, önsüz ve sonsuz oluşuyla
“kıdem ve beka” sıfatlarını, tek olmasıyla “vahdaniyet”, azametli olmasıyla “azim” ismini
temsil etmiştir. Türk kültüründe hayat ağacının meyvesiz olması da Allah’ın doğrulmamış
ve doğmamış olması ve benzerinin olmaması anlamına gelir (Ergun, 2004: 145-155).
Ağaç’ mânâsına gelen ‘şecer’ kelimesi Kur’ân’da 26 yerde geçer.388 Ağaçların bir araya
gelmesinden meydana gelen bağ ve bahçe’nin karşılığı olan cennet’ kelimesi müfred
(tekil) olarak 70 defa, cemi (çoğul) olarak 76 defa (toplam 146 defa) geçer. Bunların
dışında Kur’ân-ı Kerim’de başka ağaç ve meyve cinslerinden de bahsedilir.
Öte yandan ağaçlardan elde edilen ve insan hayatı için büyük önem taşıyan meyvelere de
temas edilerek bunların, Allah'ın kullarına birer ikramı olduğu hatırlatılır.389 Hurma, nar,
üzüm, muz, kiraz, incir ve zeytin gibi bazı ağaçlar ismen anılır, incir ve zeytin ağacı
üzerine yemin edilir. 390
İslam kültüründe ağaca ve yeşilliğe büyük önem verilmiştir. Kuran-ı Kerim’de ‘şecer’ veya
‘şecere’ kelimesi hem ağaç hem de genel olarak bitki anlamında olmak üzere yirmi altı
yerde geçmektedir. Bu tür kullanımlara hadislerde de rastlanır. Kuran’da ayrıca hurma,
nar, üzüm, incir, zeytin gibi bazı ağaçlar ismen anılmakta, incir ve zeytin ağacı üzerine
yemin edilmektedir. Kuran’da ağacın ilahi lütuf ve kudret eseri olarak yaratıldığı
belirtilerek birçok canlının ağaç olmaksızın yaşayamayacağı gerçeğine dikkat çekilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de ilk insan Hz. Âdem ve Havva için cennete yerleştirilmiş ve yasaklanan
ağaçtan Bakara, Al-i İmran ve Taha surelerinde bahsedilmiştir. Kur’an’ı Kerim’e göre
Allah Teala Hz. Adem ve Havva’ya cennete yerleşmelerini, oradaki her şeyden bol bol
yiyebileceklerini, sadece bir ağaca yaklaşmamaları gerektiğini emretmiştir. Kur’an-ı
Kerim’e göre ilk insanın imtihanı hayat ağacı vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Fakat ilk insan
bu imtihanı kaybeder. Şeytana uyarak yasağı çiğner. Bunun yanında bu yasağın
çiğnenmesi ilahi bir takdir olarak kabul edilmiştir391 İslam kültüründe “yasak ağaç”,
Allah’ın koymuş olduğu yaklaşılmaması gereken bir sınırdır.
Kuran-ı Kerim`de bu ağaca herhangi bir isim verilmemiştir. Eski Ahit’te ise bu ağaç hayat
ağacı olarak anılmıştır.
Meselâ hurmayla ilgili ifade, Kur'ân-ı Kerîm'de, hurma ve hurma ağacı olarak 20 defa
geçmektedir.7 Zeytin 6 defa,8 üzüm 11 defa,9 nar 3 defa,10 kiraz 211 ve muz ise bir yerde
387
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geçmektedir: “Ashâb-ı yemin ki ne ashâb-ı yemin! Ne mutludur onlar! Dalbastı kirazlar,
dolgun salkımlı muzlar, yayılmış gölgeler... Şırıl şırıl akan sular... Tükenmeyen,
eksilmeyen, hiçbir sûrette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler.” 392
Tuba ağacı, İslam kültüründe tam bir hayat ağacı formuyla karşımıza çıkar. Kur-an’da Rad
suresinde geçen Tuba ağacı, “güzellik, iyilik, huzur ve rahatlık, göz aydınlığı ve en güzel,
en hayırlı” manalarına gelir. Cennetteki her türlü nimet, ölümsüz hayat, zevali bulunmayan
şeref ve yücelik, sürekli zenginlik anlamlarına da gelebileceği kaydedilir.393 Fahrettin
Razi’nin tefsirinde “Tuba kelimesiyle ilgili üç görüş bulunmaktadır. Birinci görüşte Tuba,
cennetteki bir ağacın adıdır. Hz. Peygamber’in bu ağaç hakkında şöyle dediği rivayet
edilir. “Tuba cennette bir ağaçtır. Onu Allah kendi eliyle dikmiştir. O ziynetler ve güzel
elbiseler bitirir (meyve gibi verir). Dalları ise cennet duvarlarının gerisinden bile görünür.”
“Tuba ağacının kökü Hz. Muhammed’in evindedir ve her müminin evine de bu ağacın
dallarından bir dal uzanır.” İkinci görüşte Tuba, “sevinç ve göz aydınlığı, hayranlık
duyulan hoş ve güzel hayat onlarındır” anlamındadır. Üçüncü görüşte ise, Tuba, cennetin
Habeş’çe ismidir394
İslam inancında cennet ağacı olarak bilinen Tuba, Türk kültüründe çok tanınmış ve
sevilmiştir. Tuba ağacı, eski Türk dini inançlarından bugüne gelen “hayat ağacı” ile
birleşmiştir. Anadolu’da halk arasındaki inanca göre, cennetteki Tuba ağacında her insan
için bir yaprak vardır. Bu yaprak bir kimsenin ölümünden kırk gün önce düşer. Bu düşme
sırasında başkalarının yapraklarına değerse, yaprak sahibinin kulakları çınlar 395
Hayat ağacı, Anadolu Selçuklu sanatında erken devirlerde genellikle tek başına veya
kuşlarla çevrelenmiş olarak görülür. Daha sonraki devirlerde ise hayat ağacı ile birlikte
çeşitli hayvanların da yer aldığı görülür. Tek başına tasvir edilen hayat ağacı motifi dini
mimaride sık kullanılır. Özellikle tek ağaçlar Allah’ın birliğini sembolize eder. Divriği Ulu
Cami’nin kuzeyinde tek başına bulunan hayat ağacı motifinin güzel bir örneği vardır.
Sonuç
İnsanlar geçmişten günümüze dek ağaca pek çok anlamlar yüklemiş, günlük hayatlarında,
hatta sonraki hayat inançlarında bile ağacı simgesel bir araç olarak kullanmıştır. Yeri
gelmiş iyi yeri gelmiş kötü şeyler için ağaçtan medet ummuşlardır. Belki de ağacın
gövdesinden yayılarak yukarı, göğe doğru uzanmasını bir dua bir yakınlık olarak görüp
ağacın doğaüstü bir gücü temsil ettiğine inanmışlardır.
Hayat ağacı insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde en fazla kullanılan simgesel bir tema
olmuştur. Birbirleriyle ilişkisizmiş gibi görünen, dilleri, kültürleri, yaşadıkları coğrafyalar
tamamen farklı olan birçok toplumun ortak paydası hayat ağacı olmuştur. Günümüz
modern dünyasında ise artık ağaç dini anlamından uzaklaşarak maddi varlığıyla dikkat
çekmeye başlamıştır.
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XIX. Yüzyılda Tırhala Sancağında Nüfus ve Demografik Yapı

Ferdi ÇİFTÇİOĞLU396
Özet
Tırhala Sancağı, Osmanlı Devletinin Balkanlardaki önemli idari birimleri arasında yer
almıştır. Sancak, Osmanlı hâkimiyeti altına XIV. yüzyılın sonunda girmiştir. Devletin
burada uyguladığı planlı fetih ve iskân politikalarıyla sancağın oturduğu Tesalya bölgesi
kısa sürede Türkleşmiştir. Türk nüfusun büyük bir kısmını Anadolu’dan Rumeli’ye
nakledilen Türkmenler oluşturmuştur. Böylelikle Tırhala sancağı Balkan coğrafyasında
Türk nüfusu barındıran önemli bir bölge haline gelmiş ve 1881 yılında sancağın
Yunanistan’a terkine kadar Osmanlı idari taksimatındaki yerini korumuştur.
Bu çalışmada yaklaşık elli beş adet nüfus defterinin incelenmesiyle XIX. yüzyılda Tırhala
Sancağındaki Müslüman-Türk nüfusun miktarı ve dini dağılımı ele alınmıştır. Ayrıca
sancakta yapılan 1831 yılı ilk nüfus sayımı ile devamındaki yıllara ait sayım ve
yoklamaların verileri değerlendirilmiştir. Bu veriler doğrultusunda sancağın yaklaşık
nüfusu ile Müslim-gayrimüslim oranları tespit edilmiştir. Ayrıca nüfus sayımın yapıldığı
kaza, nahiye, mahalle, köy ve çiftliklerin isimlerinin verilmesiyle sancağa bağlı
yerleşkelerin sayısı ve bu yerleşkelerin isimleri de çalışma kapsamında ele alınan diğer
konular arasına girmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tırhala Sancağı, Nüfus Sayımı, Balkanlar, Tesalya.
Population and Demographic Structure in The Sanjak of Trikala in XIX
Century
Abstract
Sanjak of Trikala is one of the important administrative units of the Ottoman State in the
Balkans. The sanjak entered under the domination of the Ottoman State at the end of the
XIV century. The region of Thessaly, where the sanjak was located soon became Turkish
with the planned conquest and settlement policies implemented by the state. A large part of
the Turkish population were formed by Turkmen who were transferred from Anatolia to
Rumelia. Thus, the sanjak of Trikala became an important region in the Balkan geography
with Turkish population and remained in the Ottoman administrative division until the
sanjak was left to Greece in 1881.
In this study, about fifty-five population books are examined and the quantity and religious
distribution of the Muslim-Turkish population in the Sanjak of Trikala in the XIX century
is discussed. In addition, in this study the first census of the year 1831 and the data of the
census of the following years are evaluated. According to these data, the approximately
population and Muslim-non-Muslim ratios of the sanjak are determined. In addition, the
names of districts, townships, neighborhoods, villages and farms are given. Therefore, the
number of the settlements affiliated to the sanjak and the names of these settlements are
among the other topics covered in the study.
Keywords: Sanjak of Trikala, Census, Balkans, Thessaly
 Bu çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı “XIX.
Yüzyılda Tırhala Sancağı (1821-1881)” isimli doktora tezinden uyarlanmıştır.
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Giriş
Bir ülkenin yönetilmesinde ve gelişmesinde bazı hususlar belirleyici ve yönlendiricidir.
Bunların başında ülkenin nüfusu ve nüfus özellikleri gelir. Nüfus özellikleri toplumun
üretim durumunu, gelişme hızını vb. doğrudan etkilemiş ve yönetimin önemli kararlar
alması noktasında belirleyici olmuştur. Bu doğrultuda yönetim, hâkimiyeti altındaki
ülkenin idari, iktisadi ve askeri yapısını düzenlemek ya da idareyi daha etkin bir şekilde
yürütebilmek amacıyla nüfus sayımlarına ihtiyaç duymuştur397. Keza tarihsel süreçte
nüfusun nitelik ve niceliği devletler açısından zamanla farklı kazanımlar sağlamıştır.
Henüz teknolojik gelişmelerin yaşanmadığı dönemlerde nüfus daha çok nicelik olarak
önem taşırken teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı günümüzde nitelikli nüfusun önem
kazandığı görülmektedir. Bu durum savaşlar özelinde ele alınırsa, eski dönemlere gittikçe
nüfusun çokluğu savaşın gidişatı ve sonucunu belirleyebilmekteyken, yakın dönemde bu
durumun etkisi en aza inmiş ve fazla nüfus yerine savaşlardaki teknolojik üstünlüğü
sağlayacak nitelikli nüfus önemli hale gelmiştir. Nitekim nüfusun gerek nitelik gerekse
nicelik açıdan öneminin anlaşılması, sahip olunan nüfus ve bu nüfusun özelliklerini bilme
ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaç doğrultusunda nüfus sayımları ve yoklamaları yapılmaya
başlanmıştır.
Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları
Osmanlı klasik dönemi nüfus ve özelliklerini ortaya koyan doğrudan bir uygulama
bulunmamaktadır. Lakin devletin tımar sistemine bağlı vergi uygulamaları çerçevesinde
tahrirler yapılmıştır. Bu sayımlar ülkenin asker çağındaki ve vergi yükümlülüğü bulunan
nüfusunu ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden XIX.
yüzyıla kadar yapılan tahrirler, belirli bir düzen içerisinde uygulanmıştır. Otuz senede bir
yapılan tahrir sayımlarında bu süreye riayet edilmesi hususunda yasa çıkarılmıştır. Fakat
bu sayımlar doğrudan nüfusu belirlemeye yönelik sayımlar olmamış, daha çok arazi ve
asker sayımı üzerine yapılmış sayımlar olmuştur398.
XIX. yüzyıla kadar Osmanlı nüfusu hakkındaki bilgilere tam anlamıyla olmamakla birlikte
tahrirlerden ulaşılmakta idi. Nitekim XIX. yüzyılda devletin pek çok alanındaki yenilikler
arasında nüfus sayımları da yerini almıştır. 1828-1829 yıllarındaki ilk nüfus sayımı girişimi
Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle tamamlanamamıştır. 1831 yılından itibaren tamamen nüfus
ve demografik özellikleri belirlemeye yönelik sayımlar yapılmaya başlanmıştır399. Bu
sayımlarda ilk önce bir yaşından yüz yaşına kadar Müslüman ve gayrimüslim erkek nüfusu
tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ülkenin asker ve vergi potansiyelinin tespiti
hedeflenmiştir. Sayımlar sırasında Müslüman ve gayrimüslim nüfus ayrı defterlere
yazılırken şahısların yerli ve yabancı olma durumları da belirtilmiştir. Bunların isim, şöhret
ve durumları kayda geçirilirken on dört yaşından kırk yaşına kadar olup askerliğe elverişli
bulunan kişiler için ayrıca “mim” işareti konulmuştur400. Askeri ve iktisadi potansiyelin
tespiti amacıyla yapılan sayımda Müslüman nüfus, isteklere uygun veya uygun değil
şeklinde iki kısma ayrılmış, ayrıca buna ilave olarak isteğe uygun olmayan kısımdaki
kişiler için kişinin fiziksel ve sağlık durumlarına yer verilmiştir401. Bazı yerlerde ise
Müslüman nüfus, bir yaşından on altı yaşına kadar olanlar, on altı yaşından kırk yaşına
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kadar olanlar ve kırk yaş üzerinde bulunanlar şeklinde sınıflandırılmıştır. Gayrimüslimler
(reaya) de cizyeye müstahak olan ve cizyeye müstahak olmayan şeklinde iki kısma
ayrılarak sayıma tabi tutulmuş, cizyeye müstahak olanlar ödeyecekleri cizye oranına göre
“âla, evsat, edna” ifadeleriyle sınıflandırılmıştır. Cizyeye müstahak olmayan kişiler için ise
“ihtiyar, amelmande” tabirleri kullanılmıştır402.
1831 genel nüfus sayımının tamamlanmasından sonra sayımlar, nüfus yoklamaları şeklinde
devam etmiştir. Bu yoklamaların önce üç ayda bir yapılması düşünülmüş ise de bunun
uygulamadaki zorluğu göz önünde bulundurulmuş ve altı ayda bir yapılması
kararlaştırılmıştır. Burada, ülkenin önceki sayımına göre nüfus ve nüfus özelliklerinde
meydana gelen değişikliği tespit etmek amaçlanmıştır403. Nüfus yoklamalarının yanı sıra
zaman zaman ülkede genel ve bölgesel nüfus sayımları da yapılmıştır404.
XIX. yüzyılın ortalarında nüfus sayım ve yoklamalarının esas amaçları doğrultusunda
yapıldığını ifade edebiliriz. İlk genel nüfus sayımlarında Rumeli nüfusu 1.369.766405 iken
1844 yılı sayımlarında bu nüfusun 2.700.000406 civarında olduğu tespit edilmiştir. Buradaki
nüfusun önemli bir bölümünü Tesalya bölgesindeki Müslüman-Türk nüfus oluşturmuştur.
Tesalya’daki Müslüman-Türk nüfusun çoğu, Balkanlar’ın fethi sonrasında Anadolu’dan
Rumeli’ye nakledilen Türkmenlerden oluşmakta ve etnik olarak dört gruba ayrılmaktadır.
Konya’dan gelen Türklerin oluşturduğu grup, şehir merkezinde veya sadece
Müslümanların ikamet ettiği köylerde oturmuştur. Bir diğer grup Arnavutlardır. Üçüncü
grup Tatarlardır ve 19. yüzyılın ikinci yarısında bölgeye gelmişlerdir. Son olarak da
Çerkezler yine Tatarlarla aynı dönemde bölgeye gelmiş ve toplu olarak Yenişehir,
Velestin, Ermiye, Balabanlı ve Loksades’e iskân ettirilmişlerdir. Yunan hükümeti,
Çerkezlerin toplu halde iskânına asayişi bozacakları gerekçesiyle karşı çıkmıştır. Oysa
Yunanistan’ın bu tavrındaki asıl sebep, bölgedeki nüfus dengesinin Müslümanlar lehine
değişecek olmasıdır407.
Tırhala Sancağında Nüfus ve Nüfus Sayımları
Osmanlı ülke genelindeki nüfus sayım ve yoklamaları Balkanlar’da da uygulama alanı
bulmuştur. Tırhala Sancağı nüfusu üzerine yaptığımız araştırmalar neticesinde, burada ilk
genel nüfus sayımının 1831 yılında yapıldığı bilgisine dönemin belgelerinden
ulaşmaktayız. Ayrıca bu ilk sayımı takip eden yıllardaki nüfus sayım ve yoklamaları tam
anlamıyla sonuca ulaşamamış olsa da bölgede hayli nüfus sayımının yapıldığı belgelere
yansımıştır. Sayımların fazla yapıldığı kanaatine bölge için tutulmuş nüfus defterleri işaret
etmektedir. Sancağın kaza, nahiye, köy, mahalle ve çiftliklerine dair nüfus özelliklerine
yönelik bilgilerin bulunduğu nüfus defterleri, bölgedeki sayımların belirli bir plan
çerçevesinde yapılmadığını ortaya kaymaktadır. Şöyle ki; sancağa ait nüfus sayım
yöntemleri bile bölgeden bölgeye değişiklik göstermiştir. Örneğin hane odaklı, yaş
kategorisine göre, bağlı bulunduğu dine göre vs., sayımlar çeşitlilik arz etmiştir. Ayrıca
mükerrer sayımların olma ihtimali de bulunmaktadır. Tüm bu çeşitlilik ve kusurlu sayımlar
sonucunda buradaki Müslim-gayrimüslim nüfus miktarını ve bunların birbirine oranını tam
402
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anlamıyla tespit etmek mümkün gözükmemektedir. Yine de Tırhala Sancağının oturduğu
Tesalya Bölgesinin yaklaşık rakamlar dâhilindeki nüfusunu ele alırsak; Osmanlı döneminin
sonlarına doğru Tesalya’nın toplam nüfusu 365 bin kişi olarak hesaplanmıştır. Yunanlıların
siyasi hesaplarıyla Türklerin nüfusu 40 bin kişi daha az gösterilmiştir. 1841 yılında Johann
Fallmerayer, bunun hatalı olduğunu, Türk nüfusun toplam nüfusun üçte biri olması
gerektiğini (120.000 civarı) ileri sürmüştür408. Nitekim sancağın 1859 yılına ait nüfus
defterlerinde ise bölgedeki Müslüman/Türk nüfusun 96.506 olduğunu kayıtlara
geçmiştir409. Bunun yanında Müslüman/Türk nüfusun haricinde sancakta, Ulah ve
Rumların oluşturduğu Hristiyanlarla Yahudiler de yaşamıştır. Bölgenin genel nüfus
yapısına bakıldığında nüfusun çoğunluğunu Rum ve Ulahların oluşturduğu Hristiyanların
meydana getirdiğini söyleyebiliriz410. XIX. yüzyılın ortalarına doğru bölgeye ait nüfus
defterlerindeki bilgiler doğrultusunda gayrimüslim nüfusun yüzdelik dağılımı aşağıdaki
grafikte gösterilmiştir411.
Şekil 1: 1846-47 Yılları Tırhala Sancağı Gayrimüslim Nüfus Dağılım Grafiği
Dömenik
4%
Velestin
3%

[KATEGORİ
ADI]
Yenişehir
[YÜZDE]
21%

Çatalca Merkez
11%
Kokoş Nahiyesi
(Ermiye)
7%
Katrin
(Platimona)
3%
Golos
45%

1846-1847 yıllarında sancağın gayrimüslim nüfus dağılım grafiği incelendiğinde,
gayrimüslim nüfusun en fazla olduğu kazanın Golos Kazası olduğu görülmektedir.
Sancaktaki gayrimüslim nüfusun neredeyse yarısı burada ikamet etmiştir.
XIX. yüzyılın ortalarında bölgenin Müslüman nüfusuna yönelik daha net bilgiler
bulunmaktadır. Sancaktaki 1859 yılı Müslüman nüfusun bağlı bulundukları kazalara göre
kayıt sayıları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır412.
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Tablo 1: 1859 Yılı Tırhala Sancağı Müslüman Nüfusu413
1859 YILI TIRHALA SANCAĞI MÜSLÜMAN NÜFUSU
Kazalar
Kayıt Sayısı
Ağrafa
5.452
Alasonya
6.815
Çatalca Merkez
6.787
Dömenik
1.468
Ermiye
3.402
Golos
16.490
Katrin (Platimona)
1.533
Tırhala
16.257
Velestin
1.432
Yenişehir-Fenâr
36.870
Yekün
96.506
Bu doğrultuda sancağa ait oluşturulan Müslüman nüfusun kazalara göre dağılım grafiği
aşağıda gösterilmiştir.
Şekil 2: 1859 Yılı Tırhala Sancağı Müslüman Nüfus Dağılım Grafiği
Tırhala
17%
Dömenik
1%
Velestin
1%
Çatalca Merkez
7%
Katrin
(Platimona)
2%
Alasonya
7% Ermiye
4%

Ağrafa Nahiyesi
6%

Yenişehir
38%

Golos
17%

Grafik incelendiğinde en fazla Müslüman nüfusun Yenişehir Kazasında olduğu
görülmektedir. Bölgenin Müslüman nüfus özeliklerine bakıldığında Golos ve Tırhala
kazalarının Müslüman nüfuslarının birbirine yakın olduğu tespiti dönemin belgelerine
yansımıştır.
XIX. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde bölge nüfusuna yönelik bilgiler veren Karpat,
1877-78 sayımına göre Alasonya, Ermiye, Tırhala, Çatalca, Golos ve Kardiçe kazalarından
oluşan Tırhala Sancağı’nda 2.500 hanede 25.000 kişinin yasadığını ileri sürmektedir414.
Michel Sividnon’ göre; 1881 yılı itibarıyla seyrek nüfuslu olarak tanımlanabilecek
Tesalya’da kilometrekareye ortalama 20 kişi düşmektedir. Toplam nüfus ise 220.000 kişi
olarak verilmiştir. Rumlar Batı Tesalya’da, Türkler ise Doğu Tesalya’da yaşamıştır. Genel
413
414
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nüfusun % 10’u Türklerden oluşmuştur. Yenişehir’in % 24.7’sini, Tırnova’nın ise %
30’unu Türk nüfus oluşturmuştur415.
Sancağın nüfusuna dair yapılan araştırmalar, verilerin büyük farklılık gösterdiğini ortaya
koymuştur. Üç sene zarfında bölgedeki nüfusun yaklaşık 200 bin kişi fark etmesi bölgenin
nüfusuyla ilgili verileri gözden geçirme zaruretini doğurmuştur. Bu bağlamda Karpat’ın
ileri sürdüğü nüfus miktarı bölgedeki Müslüman/Türk nüfusun miktarıdır. Çünkü bölgenin
nüfusu ile ilgili başka bir kaynakta, 1878 yılı nüfus sayımında bölgede 284.701 Hristiyan,
39.392 Müslüman 4.090 Yahudi olmak üzere toplamda 324.093 kişinin yaşadığı bilgisine
yer verilmiştir416.
Sancağın XIX. yüzyıl itibariyle nüfus yapısı ve nüfusu hakkındaki bilgiler göz önünde
bulundurulduğunda, sürekli bir değişimin yaşandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Fakat en
genel ifade ile sancağın Müslüman-Türk nüfusunun, Yunan İsyanından sonra giderek
azalan bir seyir izlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bölgedeki Müslüman-Türk göçleri
Yunan İsyanıyla başlamış ve 1881 yılında Tesalya’nın elden çıkışıyla zirveye ulaşmıştır.
Şekil 3: Yunanistan’ın Nüfus ve Toprak Genişlemesi 1828-1948417

132.562 km2

Nüfus
Toprak

47.516 km2
Toprak

1950

1946

1942

1939

1937

1928

1916

1910

1903

1897

1890

1881

1877

1872

1864

1860

1853

1847

1840

Nüfus

1820

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

Yukarıdaki Yunanistan’ın nüfus ve toprak değişim grafiği incelendiğinde, nüfusun düzeyli
ve sürekli bir artış gösterdiği ve sınırların genişletilmesinde ani yükselişlerin yaşandığı
görülmektedir. Bu ani yükselişlerin ilkinin 1881 yılında Tesalya’nın Yunanistan’a
devredilmesi sırasında, diğer ve en büyük artışın ise Balkan Savaşları zamanında olduğu
grafiğe yansımıştır.
Sancaktaki nüfus değişiklikleri sadece Türk-Yunan ilişkilerine bağlı göçlerden
kaynaklanmamıştır. Kaza ve nahiyelerin çeşitli yıllara ait nüfus değişimleri, sancağın alt
birimlerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Kazadan-nahiyeye/nahiyeden-kazaya
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v.s. sancak dâhilindeki idari birimlerin değişiminden kaynaklı nüfus değişiklikleri de söz
konusudur.
SONUÇ
Tırhala Sancağı’nın nüfusu ve nüfus özelliklerine ilişkin en kapsamlı bilgilere dönemin
nüfus defterlerinden ulaşmaktayız. Fakat nüfus sayımlarına dair bilgilerin geneli doğru
sonucu vermekten uzaktır. Defterlerdeki verilerden bazı sayımların tamamlanmadığı
anlaşılmıştır. Sayım memurlarının nüfus sayımlarında farklı yöntemler izlemesi hata
yapma olasılığını arttırmıştır. Keza hane esaslı sayımlar ile yaş detaylı sayımların yanı sıra
kişi tasvirine dayalı ve dini tabiiyet esaslı sayımlar olmak üzere çok farklı nüfus sayım
uygulamalarının yapıldığı görülmüştür. 1830-1848 yılları arasında sancakta birçok nüfus
sayımı yapılmış fakat bu sayımlar amacı yerine getiren sayımlar olmaktan çok uzak
kalmıştır. Bununla birlikte, sancağın XIX. yüzyıl itibariyle nüfus yapısı ve nüfusu
hakkındaki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sürekli bir değişimin yaşandığı sonucu
ortaya çıkmıştır. Fakat genel bir ifade ile sancaktaki Müslüman-Türk nüfusunun Yunan
İsyanından sonra giderek azalan bir seyir izlediği söylenebilir
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Evliliğin Son Bulmasının Aile Konutuna Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZLÜK418

Özet
Aile konutu, eşlerin birlikte seçtikleri aile yaşamlarının merkezi durumuna getirdikleri
konuttur. Konutun bu niteliği kaybetmesi ancak evliliğin sona ermesi (boşanma veya
butlan kararının kesinleşmesi, ölüm) ile olur.
Evliliğin son bulması halinde konutta kimin oturacağı, bu konutun kime tahsis edileceği
sorunlu bir konudur. Medeni Kanun’un 240. maddesi, sağ kalan eşin eski yaşantısını
devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine
katılma alacağına mahsup edilmek, yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma
hakkı tanınmasını isteme hakkı tanımıştır. Ayrıca bu eş, ev eşyası üzerinde kendisine
mülkiyet hakkı tanınmasını da isteyebilir. Konu, böylece edinilmiş katılma rejimi
bakımından sadece “ölüm” hali için düzenlenmiş, boşanma veya mutlak butlan davası
açılarak sona ermesi halinde nasıl bir uygulama olacağına ilişkin hüküm sevk edilmemiştir.
Bu halde, Medeni Kanun’un 169. maddesindeki boşanma veya ayrılık davası açıldıktan
sonra davanın devam süresince alınacak, tedbir nafakası gibi geçici tedbirler de sorunu tam
olarak çözmeye yetmemektedir. Aile konutundan kimin faydalanacağı sorununun ölüm
dışındaki haller için de düzenleme konusu yapılması ve paylaşmalı mal ayrılığı için
Medeni Kanun’un 254. maddesindeki düzenlenmeye benzer bir hükmün kaleme alınması
sorunu biraz olsun giderebilir.
Giriş
Aile konutu, eşlerin düzenli olarak birlikte yaşadıkları yeri ifade eder. Eşlerin birlikte
yaşadığı konutun, “aile konutu” niteliğini taşıması onun mülkiyetine sahip olmayı
gerektirmez. Aile konutu, eşlerden biri tarafından kira ile tutulmuş da olabilir.419 Önemli
olan bu konutta birlikte yaşamlarıdır. Eşlere ait veya kiralanmış olan başka işyeri veya
konutlar da olabilir. Ancak bunlar aile konutu olarak nitelendirilemez.
Aile konutu, ailenin birlik ve beraberliği için büyük önem taşımaktadır. Taşıdığı bu önem
dolayısıyla da, Medeni Kanun’unda üç farklı maddede düzenleme konusu yapılmış ve
koruma altına alınmıştır.
I. Aile Konutu İle İlgili Hukuksal İşlemler
Aile konutu ile ilgili olarak yapılacak işlemler bakımından kanun koyucu belli kısıtlamalar
getirmiş, bazı işlemleri diğer eşin rızasına tabi kılmıştır.
Aile konutu ile ilgili yapılacak çeşitli hukuki işlemler bakımından eşlere koruma sağlayan
temel hüküm, MK m. 194’tür. Hüküm gereğince, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası
olmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez. Buna göre, bir eşin kira
sözleşmesini feshetmesi, diğer eşin bu a açıkça rıza göstermesine bağlanmıştır.
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İkinci olarak, aile konutu eşlerden birinin mülkiyetinde ise, MK m. 194 gereğince, eşlerden
biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutunu devredemez veya aile konutu
üzerindeki hakları sınırlayamaz. Böylece, eşlerden birinin tek başına alacağı bir kararla,
diğer eşi ve çocukları zarara uğratmasının engellenmesi hedeflenmiştir.420
Aile konutunun mülkiyetine sahip olan eşin yapamayacağı işlemlerin başında konutun bir
başkasına devri gelir. Ayrıca, konutun üzerinde taşınmaz rehni kurulması veya diğer sınırlı
ayni hakların tesis edilmesi de bu kapsamdadır.
MK m. 194, “Evliliğin Genel Hükümleri” ile ilgili olarak düzenlenmiş olduğundan, bu
hükmün uygulanabilmesi evliliğin devam ediyor olmasına bağlıdır. Evliliğin son
bulmasından sonra, konut aile konutu niteliğini kaybeder.
II. Evliliğin Son Bulması Halinde Aile Konutu
Evlilik, eşlerden birinin ölümü, evliliğin iptali (butlan kararı) ve boşanma halinde son
bulur. Bu hallerde aile konutunun durumu evliliğin sona erme şekline göre değişmektedir.
A. Eşlerden Birinin Ölümü Halinde Aile Konutu
Evliliğin eşlerden birinin “ölüm”ü halinde aile konutunun durumu MK m. 240’da, MK m.
255’te, MK m. 279’da ve MK m. 652’de düzenlenmiştir.
MK m. 240’a göre, sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmek için ölen eşine ait
olan aile konutu üzerinde kendisine intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir. Söz
konusu haklar, kişiye bağlı, hak sahibi kişinin ölümü ile sona eren, devredilemeyen, miras
yoluyla geçemeyen sınırlı ayni haklardır. Bununla beraber, sağ kalan eş veya ölen eşin
yasal mirasçılarının talebi üzerine haklı nedenler varsa intifa veya oturma hakkı yerine
konut üzerinde kendisine mülkiyet hakkı da tanınabilir. Ancak, bu hükmün
uygulanabilmesinin ön şartı, eşler arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma
rejimin bulunması ve evliliğin ölüm ile son bulmasıdır. Evlilik iptal edilmiş veya boşanma
ile son bulmuşsa, sağ kalan eş MK m.240’a göre talepte bulunamaz.421
Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin varlığı halinde uygulanan MK m. 255’e göre ise, eşlerden
birinin ölümü halinde sağ kalan eş, aile konutu üzerinde kendisine mülkiyet hakkı
tanınmasını isteyebilecek, haklı nedenler varsa mülkiyet hakkı yerine intifa veya oturma
hakkının tanınmasına da talep üzerine karar verilebilecektir.
Mal ortaklığı rejiminin varlığı halinde uygulanan MK m. 279’da da m. 255’e benzer bir
düzenleme yer almaktadır. Bununla beraber, aynı madde de mal ortaklığı rejiminin ölüm
dışındaki bir sebeple son bulması hâlinde, eşlerden her biri, üstün bir yararının varlığını
ispat etmek suretiyle aynı istemleri ileri sürebileceğinin belirtilmesi dikkate değer bir
düzenlemedir.
Nihayetinde her üç hüküm de ölüm halinde sağ kalan eşin aile konutu üzerinde mülkiyet
hakkına sahip olabilmesine imkan tanımıştır.
Ölüm halinde aile konutu üzerinde sağ kalan eşin mülkiyet hakkı isteyebileceğini
düzenleyen son hüküm, MK m. 652’dir. Hükme göre, eşlerden birinin ölümü halinde sağ
kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını
isteyebilir, haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya miras bırakanın diğer yasal
mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı
tanınmasına da karar verilebilir.
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B. Evliliğin İptali ve Boşanma Halinde Aile Konutu
Evliliğin ölüm ile sona ermesi halinde aile konutunun durumunu eşler arasında geçerli mal
rejimine göre özel olarak hükme bağlayan kanun koyucu, aynı tutumu evliliğin diğer sona
erme halleri için sergilememiştir.
Yasal mal rejimi olan edinilmiş mal rejiminin geçerli olduğu bir evlilik iptal edilir veya
boşanma sonucu sona ererse aile konutu üzerinde eşlerlerin ne gibi haklara sahip olacağı
belirsizdir.
MK m. 169’da geçici bir süreç için bile konunun önemini dikkate alan ve boşanma veya
ayrılık davası açılınca hakimin, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin
barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına
ilişkin geçici önlemleri re'sen alabileceği belirtilmiştir. İptal veya boşanmaya ilişkin
davaların açılmasından hükmün verilmesine kadar hakimin alacağı tedbirlerden biri
böylece konutta eşlerden hangisinin kalacağına re’sen karar vermektir.
Ancak, dava sonuçlandığında ve evlilik sona erdiğinde konutta kimin hangi hakka sahip
olabileceğine ilişkin hüküm sevk edilmiş değildir.
Oysa, MK m. 254’e göre, eşler arasındaki mal rejimi paylaşmalı mal ayrılığı olduğunda,
evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi hâlinde, aile konutunda kimin
kalacağı konusunda eşlerin anlaşamamaları hâlinde, hakkaniyet gerektiriyorsa hakimin,
olayın özelliklerini, eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve varsa çocukların
menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu hakka hangisinin sahip olacağına iptal veya
boşanma kararıyla birlikte re'sen karar vermesi mümkün bulunmaktadır.
Sonuç
Evliliğin ölüm dışında sona erdiği hallerde, aile konutunda eşlerden hangisinin
oturacağına, ne gibi haklara sahip olacağına, bu konuda hakimin re’sen karar alıp
alamayacağına ilişkin bir hüküm kanunda yer almamaktadır.
Aile konutundan kimin faydalanacağı sorununun ölüm dışındaki haller için de düzenleme
konusu yapılması ve paylaşmalı mal ayrılığı için geçerli olan Medeni Kanun’un 254.
maddesindeki düzenlenmeye benzer bir hükmün eşler arasındaki mal rejimi türünden
bağımsız olarak düzenlemesi gerekmektedir.
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New Public Management Worldwide and its Application in Kazakhstan
Abdykhadyrova A.M.422

Abstract
This article discusses issues related with implementation of the new public management
approaches and tools in the sector of public services as compared between the developed
world and the Republic of Kazakhstan as a developing economy, advises the measures for
improving systems in the government and public sector, tools and techniques of new public
management applied in Kazakhstan, its negative and positive implications.
Key words: reforms in public sector, cost-efficiency in public administration,
modernisation in public management.
Beginning in the late 1970s and flourishing in 1980s and 1990s, the change in the public
sector known differently in different countries as ‘, ‘re-engineering, new public
management and modernisation’ [1] or ‘re-inventing government’ [2] represented an
efficiency-driven approach, a ‘new paradigm of public administration and management’, a
set of principles which aimed to improve the government and the entire public sector. In
spite of the NPM impact and efficiency being still strongly contested, now it has now
become a part of the day-to-day activities of public managers. Moreover, this movement
has essentially influenced public sector and led to considerable changes in policies and
policy-making procedures at a global level. The results of developed countries vary
depending on many specific factors, but findings taken place in developing countries that
moved from a “command” to a “market” economy can be hardly concluded. In this regard,
the present article provides a notion of New Public Management as a term and its
applicability in public service sector of the Republic of Kazakhstan by presenting relevant
reasons and evidence.
The last quarter of the 20th century was characterized by criticism of the old hierarchic
model of public administration which was viewed as out-dated and restricted by many
obsolete features of the Weberian state. If previously attention was paid to the study of the
nature of State, forms of administration, and search of an ideal mechanism of government,
later the political modernity was focused on a new issue – how to actually enforce a law
using relevant approaches as soon as practically possible that would provide efficiency of
public administration. This new issue or challenge of the day began to be actively studied.
The reform of public administration that commenced in the 1980s was partially caused by
this and also by a number of other factors reasoned by the deep changes in social relations
and technological innovations. The transition towards a new model of relations between
government and civil society became possible after formation of the infrastructure of
information-oriented society. The functions of a state became an issue of the day. It is
known that there were several concepts or paradigms of a state such as welfare state that
provides a wide range of services directly to the society, low-cost state which suggests
solving of the public issues by the private sector, and negotiating partner state that acts as
an intermediate between business and society [3]. The attempt to synthesize the above
mentioned approaches resulted in a formulation of an advanced paradigm of public
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administration known as New Public Management or NPM. In this model, cooperation was
set between a state and society and responsibilities were clearly divided, a state initiated
the processes of public problems solution, acted as an intermediate and established
framework of citizenry liability. Hence, the main functions of a state were defined as
initiation, activation and stimulation of innovative development [4].
According to the NPM model, reforms suggest delegation of a number of functions
previously maintained by the state to the market structures and introduction of common
market principles to the public sector such as result orientation. Cost effectiveness, steering
in provision of services, custom orientation, ‘entrepreneurial management culture’, i.e.
managerial style likewise in private sector [5]. The tools for this were privatization,
adaptation to market economy (marketisation), competition, structural decentralisation,
performance audits and measurement etc. In a theory, such a model presumes a state being
a guarantor and/or producer of service delivery, an institution that determines the
framework of social activities, creates conditions to citizens for problem solving and
supervises social and economic activities with minimal expenditures.
Analysis of NPM reforms undertaken in Europe and US revealed that public sector was
reduced in size, the expenses for public sector maintenance were decreased, transparency
and efficiency of administrative system were enhanced and the HR system was improved.
Other countries such as Scandinavian states, “Tiger” economies of Far East, Australia
where institutional factors presented or formed a favourable situational context, the
transition from legal model of state bureaucracy to entrepreneurial model also resulted in
positive outcomes.
Albeit NPM was all-encompassing phenomenon of last decades, it also had a
differentiating effect. Thus, some countries faced a variety of contingencies. For instance,
in UK and US there were contradictions in the process of re-organisation or transition of
inherently non-market public services to a market basis, while Germany’s public sector
challenged a growth of bureaucratization, staff and services reduction, weakening of
legitimacy and ‘brain drain’ [6]. In other words, these unanticipated factors can entail the
destruction of public service institution and ethics, loss of social parity and traditional
principles of orientation to the interests of society.
Another side effects of NMP were revealed through the experience of world organisations,
including Bretton Woods Institutions of World Bank (WB) and International Monetary
Fund (IMF), which were also followed the wave of NPM and started its implementation in
emerging economies using a “one-size-fits-all” method[7]. Such a simplified transfer of
liberalisation policy, which considered no specific context made up by the economic,
socio-political and ethic factors of a certain state, in particular in African and former Soviet
Union countries, was inappropriate and even harmful, sometimes led to the regress of and
worsening of already tense situations. NPM tools especially privatisation, were widely
used and actively promoted by IMF and WB offering offered aid, loans and profitable
contracts to nascent countries in exchange for implementation of NPM reforms. For
example, in the Russian Federation and Belarus the process of privatisation, which was
aimed to release profit incentives and restore unstable economies, went by a ‘wrong’
scenario due to the fact that establishment of mature civil societies in these countries was
incomplete and social awareness was low. In addition, it was accompanied by the
‘breakdown in output levels. Results were that the largest enterprises were cheaply sold to
the criminals, who then used their wealth to increase corruption in the government in order
to obstruct reforms and regulations that could confine their activities. The fundamentals
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where NPM reforms were addressed and could succeed were simply missing in those two
countries.
According to the law of philosophy ‘a negation of the negation’, human society evolves
though the denial of the current stage of development and formation of a necessity to reach
a new stage. This is also evidenced in the public sector facing new changes and challenges
which solution requires development of novel models of administration in order to comply
with development and changes in the civil society. In this regard, New Public Management
represents a level of public administration development that is now being followed by
another innovated phenomenon namely governance which has taken some essential
elements of NMP. As Peters stated ‘the future of public administration will embrace these
changes and challenges, but the route it takes in each country will reflect the choices made
by the citizens and the political elite on their behalf ’ [8].
In the case of Kazakhstan, successful implementation of NPM in the Western countries
coincided with its independency in 1991. During the first years of independence
Kazakhstan had effectively used the institution of international advisers, and the attention
was also paid to the training of young specialists whose minds were clean of communism
bureaucracy habits and dogmata. This was possible due to the uniqueness of Kazakhstan’s
situation, novelty of forthcoming tasks and failure of public servants to solve new
challenges. For instance, during Soviet times there was one budget centralised in Moscow,
from where distribution of funds was carried out to the all republics of Soviet Union.
Therefore it was required to involve well trained specialists in finance, budgetary reforms
and public policy makers for the newly established Ministry of Finance and National Bank
(Regulator of financial market). Moreover, within 1992 and 1994 other institutions of the
state such as the Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs had been established [9].
Furthermore, Kazakhstan could construct relatively stable legal and regulatory
frameworks, adopted a liberal Civil Code that provided establishment of the framework for
ownership and commercial transactions. In 1995 a new pragmatic Constitution was enacted
via public referendum. A new Tax Code was also adopted (resulting in triple reduction of
taxes, facilitation of tax procedures and decrease of the tax burden in the country), there
was established a framework for a new system of government fiscal management with up
to date systems of public external debt management and tax administration. The banking
system having undergone reform as well, confidence in banks increased, and the
Kazakhstan population started to actively deposit their funds in banks that enhanced
creditability of economy. The reform of foreign economic regulation intended to further
liberalisation of foreign trade and integration of Kazakhstan into the system of world
economic relations were continued. In addition to the adoption of Constitution, in 1995 one
hundred and forty decrees (which have the force of law in Kazakhstan) were enacted on
banking system, securities and stock exchange, bankruptcy, land, taxation, public utilities
management and many other important issues, which comprised a main legislative basis of
Kazakhstan as a free market economy [10].
Due to a number of economic problems of that time, including unemployment and
mortality rates, population decline, migration, rising disparity, poverty, great drop of
output levels and hyperinflation, many events were so rapid that the government was
actually dealing with after-effects rather than controlling processes taking place. In 1994
and 1995 the Parliament passed a number of memorandums and policies, which included
internationally known measurements aimed to reform economy and establish a
macroeconomic stability [11]. The first step was a decisive change of ownership relations.
Active privatisation that was dictated by the life’s necessity.
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Privatization was conducted in 4 stages and started in the major sectors of economy, which
included energy, industry and telecommunications. The 1st stage lasted from 1991 to 1992
and was of ‘initiative’ nature when transfer of an enterprise was performed after applying
of its staff. During this stage 4,500 enterprises were privatised. The main features of the 2nd
stage (1993-1995) were a waiving of ‘initiative’ denationalization principles and
implementation of anti- monopoly measures. 6,000 enterprises were sold, and this enabled
Kazakhstan to activate spheres of such as public service, trade and public catering. A
number of large enterprises were protected from bankruptcy via the introduction of foreign
investors, which allowed keeping many jobs. The examples were amongst organisations
such as those working in light industry, ferrous, non-ferrous, mining industries, including
Almaty Tobacco Plant, Shymkent Confectionary Plant, Karmetkombinat,
ZhesgazganTsvetMet and other enterprises [12]. At that time the Kazakhstan population
could not invest in such industrial giants and the state was hardly able to do that. The 3rd
stage of privatisation conducted within 1996 and 1998 became a transition towards sector
programmes which embraced electric power and petroleum industries. Commenced in
1999 and lasting to the present time, the 4th phase of privatisation is marked by new
approaches to distribute powers between the levels of public administration in regulating
and managing public property.
By such means in the Kazakhstan economy a private sector was formed which required
clearly set rules and a modern market-based legal framework. Enactment of the legislation
that complies with the world standards became a good ground for the development of
private sector of economy, its capitalization and entrance to the internal and external
markets. As one of the tools of NPM, the privatisation in Kazakhstan can be generally
characterised as a positive and effective measure, it also resulted in solution of other socioeconomic issues one of which was pension indebtedness. All funds raised by means of
privatisation were addressed to the National Welfare Fund and kept for the usage in case of
emergency situations.
Another element of New Public Management such as decentralisation of authority was
implemented in 1998 after amendments to the Constitution and enactment of 2 decrees.
This enabled Kazakhstan to undergo territorial reorganisation that merged some oblasts
(i.e. provinces in Kazakhstan) and restricting along the lines of the national government
with sixteen territorial zones. Kazakhstan was divided into 14 oblasts and 2 major cities
(such as the former capital Almaty and the capital Astana). In 2004 the resolution to reform
administrative apparatus of provincial level was adopted. This resolution abolished
additional administrative divisions at the provincial level and shifted their tasks to the local
level. In practice, decentralisation in Kazakhstan implied provision of more managerial
powers and liabilities to the immediate supervisors, i.e. managerial but not political
decentralisation [13].
In 1997 the long-term Strategy of Kazakhstan’s development stretching to 2030 was
enacted and later was expanded to 2050. This national plan includes essential elements of
New Public Management such as empowerment of population, accountability,
transparency, responsiveness of government. In comparison with other CIS countries,
Kazakhstan was the first chooser of a strategic planning oath as a tool for effective public
management and regulation. Although the Strategy was initially criticized, now its planned
outcomes are being evidenced and demonstrate feasibility, it proves that Kazakhstan is on
the right way. The findings expressed in figures speak for themselves. Country’s GDP per
capita in money terms is showing an annual growth since 2000 from USD 1,229 to USD
8,841 in 2017, while annual output of industrial products increased from USD 12.6 billion
to USD 61.5 billion for the same period [14].
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Development and implementation of policies by the government of Kazakhstan were
successful at a national level in absolute and comparative terms. The results reveal that
Kazakhstan became a sovereign national enabled to maintain its security, territorial
integrity, political and socio-economic stability. National economic growth, application of
liberal policies and rich mineral resources provide good prerequisites for further progress
of Kazakhstan, though democratisation needs to be underpinned and developed. As a true
democracy implies a government being responsive and accountable, this level of
Kazakhstan development is yet to be achieved.
This assignment consisted of two parts, a notion of New Public Management as a term was
presented in the first part covering issues of public administration concepts and NPM
experiences of various countries. The second part provides a review of Kazakhstan in the
light of undergone processes, reforms and revealed findings, with attention paid to the
tools of NPM applied.
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Şeyhî'nin Hüsrev-ü Şirin Mesnevisi'nde Yapı ve Tema Unsurları
Arş. Gör. Dr. Seher ERDOĞAN ÇELTİK423

Özet
İnsanoğlu yaratılışı gereği anlatır, "anlatı" onun varoluş kodlarından biridir. İnsan, nasıl
yaşamak için besleniyor, nefes alıyorsa aynı şekilde konuşmak ve anlatmak zorundadır.
Destan, menkıbe, halk hikâyesi, mesnevi, hikâye ve roman gibi edebî formaların yani genel
anlamda edebiyatın temelinde de bu anlatma isteği yatmaktadır.
Edebiyatımızda romandan önce benzer işlevi gören edebî formlar yer almaktaydı.
Bunlardan bir tanesi de mesnevidir. Mesneviler bir olay örgüsü etrafında şekillenir ve
kurgu nazmın ifade imkânları ile sunulur. Kafiye düzeninin de müsait olması sebebiyle
özellikle tercih edilmiştir.
Bu çalışmada; Şeyhî'nin Hüsrev ü Şirin424 mesnevisi, birimlerine ayrılmış, bu birimler
arasındaki ilişkilerden hareketle tema tespit edilmiştir. Eserdeki kişiler, zaman ve mekâna
ait unsurlar ile bunların olay örgüsüyle olan münasebetleri üzerinde durulduktan sonra dil
ve anlatım hususiyetlerine yer verilmiştir. Sonuç olarak Hüsrev ü Şirin'in anlatma esasına
bağlı metinler içerisindeki yeri ve önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mesnevi, Hüsrev ü Şirin, Şeyhî, anlatma esasına bağlı metinler,
roman.
Giriş
Mesnevi "aa bb cc dd" şeklinde "her biri kendi içinde kafiyelen en az iki beyitten oluşan
çok kafiyeli (beyit birimli) bir nazım şeklidir" (Kurnaz, Çeltik 2011: 357). Klasik Türk
edebiyatında daha çok uzun anlatılar için tercih edilmiştir. Bir olay örgüsü etrafında
kurgulanan vak'a, kafiye düzeninin müsaadesiyle, nazmın imkânları çerçevesinde mesnevi
formunda okuyucusu ile buluşmuştur. Mesneviler modern anlamda kullandığımız roman
olmasa bile romandan önce roman ihtiyacını karşılamak üzere tercih edilen edebî
formlardan kabul edilmektedir (Aktaş 1995: 123). Mustafa Ayyıldız da mesnevileri, "yapı
itibariyle şiir olmalarına rağmen; anlatıcı, olay, tip, mekân, zaman, anlatım tekniği gibi
kurmaca anlatımın temel özelliklerini barındıran yapıtlar" olarak nitelendirmektedir
(2015: 27). Leyla vü Mecnun, Ferhat ile Şirin, Vamuk u Azra ve Yûsuf u Züleyha gibi
mesneviler edebiyatımızdaki önemli anlatılardır.
Hüsrev ü Şirin mesnevisi de hem İran hem de Türk edebiyatında oldukça yaygın olan ve
doğu edebiyatlarının en meşhur hikâyelerinden birisidir. Türk edebiyatına Genceli
423
424

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı,
Bu incelemede, Faruk Kadri Timurtaş'ın hazırladığı Şeyhî ve Hüsrev ü Şirin'i (İnceleme-Metin, Edebiyat
Fakültesi Yayını, İstanbul 1980) adlı eser kullanılmıştır. Beyit ve sayfa numaralı bu esere göre verilmiştir.
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Nizamî'nin tercümesiyle girmiştir. Şeyhî, Hüsrev ü Şirin'in konusunu Nizamî'den almış
olsa da hikâye etme ve tasvirdeki başarısı eserine telif hüviyeti kazandırmıştır (Özkan
2014: 179-182).
Dönemin Zihniyeti
Mesneviler dinî kabullere dayanan bir edebî anlayışın ürünleridir. Bu anlayışta "birey"
yerine "kul" vardır ve kul yaratıcısına kulluk görevini ifa etme kaygısı taşır, dünyayı da bu
şekilde algılar. Daha farklı bir söyleyişle "kul", o dönem için henüz birey olmamıştır,
modern edebiyatta/romanda olduğu gibi fert olduğunun bilincinde değildir. Aynı anlayış
yaratıcının (Allah'ın) yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul ettiği padişaha/merkezî
otoriteye da "kul"luk etmektedir. Bu dönemin zihniyeti bir teslimiyet ve imanın
sembolüdür.
Hüsrev ü Şirin mesnevisi de din anlayışı çerçevesinde şekillenen bir zihniyetin ürünüdür.
Bu sebeple besmele, hamdele, salvele şeklinde ifade edilen klasik bir giriş bölümüyle
başlar. Tevhid, na't, münacat ve padişah övgüsüne ayrılmış uzunca bir kısımdan oluşan bu
bölüm, mesneviye ek olarak kaside biçimindeki şiirlerle de genişletilmiştir. Metnin çeşitli
yerlerine de gazel ve terci-bent yerleştirilmiştir.
İslamiyet'in etkisiyle her işe Allah adıyla başlayan şair/anlatıcı, eserine, besmeleden hemen
sonra, mesnevi şeklinde 33 beyitlik başlıksız bir tevhid bölümü ekler (s. 1-2). "Ender
Tevhid ü Temcid-i Bârî Taâlâ" başlığı altında ikinci bir tevhid mesnevisi, daha sonra
"Kaside der-Tevhid" başlıklı 16 beyitlik kaside nazım şeklinde üçüncü bir tevhid
manzumesinin varlığı dikkat çeker. "Ender Merâtib-i Tevhid Gûyed", "Kelime-i Çend beTârik-i Hikmet der-Vahdet-i Âferiniş ve Kıdem-i Âferirid-gâr" başlıklı bölümlerde de
tevhid düşüncesi işlenir.
Şeyhî'nin Hüsrev ü Şirin'in 326. beyitten 424. beyte kadar devam eden "Ender Münâcât-ı
Bârî Taâlâ" başlıklı kısmı, eserin münâcât bölümünü oluşturur (s. 13-16). Bundan sonra
yine klasik girişe uygun olarak bu defa peygamberin övüldüğü na't türünde iki şiire yer
verilir. Bunlardan 427-499. beyitler arasındaki na't, "Der-Na't-ı Seyyidü'l-mürselin ve
Hâtemü'n-nebiyyin Muhammed Mustafa" adıyla mesnevi şeklinde oluşturulmuştur. Bu
bölümden 501. beyitten 550. beyte kadar devam eden 50 beyitlik bir kaside biçiminde
manzume ile yine na'ta devam edilir.
Görüldüğü üzere, eserde asıl hikâyenin anlatıldığı bölüme gelmeden önce tevhid, münâcât
ve na't türünde hem mesnevi hem de kaside biçimindeki şiirlerle uzunca bir bölüm yer
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almıştır. Eserin başında hikâyeden önce böyle uzunca bir bölümün yer almasının sebebi,
mesnevinin yazıldığı dönemin zihniyetiyle açıklanabilir. Anlatıcı, doğrudan hikâyeye
girmek yerine, dönemin zihniyeti ya da benimsediği edebî anlayış gereği asıl hikâyeden
önce, geleneğin belirlediği klasik bir giriş yapma gereği duymuş olmalıdır.
Na't bölümünden sonra 551-617. beyitler arasında "Ender Sebeb-i Nazm-ı Kitâb" başlığıyla
verilen "sebeb-i telif" bölümü yer alır. Burada anlatıcı, Hüsrev ü Şirin mesnevisini neden
kaleme aldığını anlatır. Bu bölüm de yine devrin zihniyetine uygun olarak dile getirilmiş
kurmaca bir hikâyeden ibarettir. Anlatıcın kulağına "Hâtif" denilen gizli anlatıcıdan bir
hitap gelir. Hâtif, anlatıcının kendisiyle konuştuğu hayâlî bir ikinci anlatıcı konumundadır.
Mesnevi yazmayı bir şehir kurmaya benzeten Hâtif, başarılı gazeller vücuda getiren
Şeyhî'nin de bir mesnevi yazarak şairliğini kanıtlamasını ve adını unutulmaktan kurtaracak
bir eser bırakmasını ister:
Gazel tarzında ger kalbün kavîdür
Mehekk-i nakd-i kavlin mesnevîdür
Heves nakşıyla ider her bir üstâd
Beş on beytin der ü dîvârın âbâd
Hüner bir şehr bünyâd eylemekdür
Der ü dîvârın âbâd eylemekdür
Ki her bir beyti ma'mûr ola mecmû
Felekden sathı a'la sakfı merfû (beyit: 567-570, s. 21)
Anlatıcı adını yaşatacak bir eser vücuda getirmek için bu gizli sese kulak verirken
kendisini âciz göstererek alçakgönüllü davranmıştır. İslamiyet'in şekillendirdiği bir
zihniyette şairin kendisini ben olarak öne sürmediği ve şairliğine bir gizem katmak istediği
fark edilmektedir.
Şeyhi, gazel yazmada başarılı olduğu kadar mesnevi yazacak yeteneğinin de bulunduğunu
ve bunu da en güzel şekilde yapabileceğini doğrudan kendisini överek veya övünerek değil
de Hâtif denilen hayâlî anlatıcıyı konuşturarak yapar. Bu tutum, anlatıcının devrin
zihniyetine bağlı olarak kendisini övmeme, benlik ve kibirden uzak durma gayretiyle
açıklanabilir. Ayrıca bu yeteneğin kendisine Yaratıcının bir ihsanı olarak verildiğini kabul
eden bir din anlayışının etkisi de gözden uzak tutulmamalıdır.
Sebeb-i teliften sonra Sultan Murat'ın övüldüğü "Der-Medh-i Sultan-ı A'zam Şahenşâh-ı
Muazzam Sultan Murad Han Bin Muhammed Han" başlıklı methiye bölümü gelir (s. 2324). Ayrıca burada bir de kaside yer alır (s. 24-27). Dönemin merkezi otoritesi olan
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padişahın övülmesi, sanatkârların koruyucu vazifesi gören merkezi otoriteden yazdığı
eserin kıymetinin fark edilmesinin istenmesi ile bu bölümün yazılması arasında ilgi
kurulabilir. Anlatıcının merkezi otoriteyi övmesi yanında ona nasihatlerde bulunması da
dikkati çeker. Bu ise merkezî otoritenin sanatkârların düşüncelerine değer vermesiyle
açıklanabilir. Merkezî otoritenin yeryüzünde yaratıcının (Allah'ın) temsilcisi olarak kabul
edilen bir zihniyetle anlayışı ile anlatıcının buraya kadarki tutumu arasındaki ilgi de dikkat
çekicidir.
Eserden bağımsız olarak düşünebileceğimiz giriş bölümündeki zihniyet anlayışını
belirledikten sonra, esas olayın anlatıldığı "Matla'-ı Dâstân ve Âgâz-ı Kıssa"ya (s. 29)
zihniyet açısından bakabiliriz.
Eserin konusuna baktığımızda İran edebiyatından alındığını görmekteyiz. Türk
edebiyatının İslamiyet'le tanıştıktan sonra Fars ve Arap edebiyatlarının tesirinde kaldığını
ve mesnevideki hikâyenin bu etkiyle edebiyatımızda şairler tarafından işlendiğini
söyleyebiliriz.
Hürmüz devletini adaletle yöneten bir padişahtır, ancak kendi soyunun devamını
sağlayacak ve kendinden sonra merkezî otoriteyi temsil edecek bir çocuğu yoktur. Bir
çocuğu olması için Allah'a yalvarmakta ve adaklar adamaktadır. Oğuz Kağan destanında
Oğuz Kağan bir dileği olduğunda Gök Tanrı'ya yalvarıyordu. Burada Hürmüz'ün Allah'a
yakarışı dinî kabullerdeki farklılaşmayı gözler önüne sermektedir. Allah, Hürmüz'ün
dualarını kabul eder ve ona soyunun devamını sağlayacak bir erkek çocuk verir. Ataerkil
bir aile yapısının hâkim olduğu dönemde yazılan eserde, doğan çocuğun erkek olması
kaçınılmazdır. Merkezî otorite kendisinden sonra tahtını ve devletini devam ettirecek bir
vârise sahip olunca, kendisine tâbi olanlara birtakım ikramlarda bulunarak hem onları
ödüllendirir hem de sevincini hâkim olduğu topluluğa duyurur. Bütün şehir süslenir ve
Acem ülkesi bir ay boyunca bayram yaparak çocuğun doğumunu kutlarlar. Çocuğa
Hüsrev-i Pervîz adı verilir.
Tahtın varisi olan Hüsrev-i Perviz'in ülkeyi yönetebilecek yaşa gelinceye kadar birtakım
beceriler kazanması; dönemin adetlerine göre çok iyi silah kullanıp ata binmesi gerekir. O
dönemde bunun için görevlendirilmiş kimseler vardır. Hüsrev-i Perviz, bu amaçla çok
mahir bir üstat olan Büzürgûmid'in terbiyesine verilir.
Hürmüz, oğlu çok iyi yetiştiği için Tanrı'ya şükredip ülkedeki asayişi arttırmak ister.
Birtakım yeni kurallar koyar. Bu kurallara herkesin sonuna kadar uymasını, uyamayanları
ağır şekilde cezalandıracağını duyurur. Bir aşk teması etrafında kurgulanan eserde devletin
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yönetim şekli, varislerin yetiştirilme yöntemleri gibi o dönen devlet anlayışı hakkında
bilgilere de ulaşılmaktadır.
Ata binmede ustalık kazanan Hüsrev ava çıkıp bir eğlence düzenler. Burada şarap içerek
eğlenirler. Ava çıkıp toy düzenleyerek şarap içip eğlenmeye o dönemin sosyal hayatının
eserdeki bir yansıması olarak bakılabilir.
Hüsrev, bu eğlence sırasında babasının koyduğu kuralları ihlâl eder. Merkezî otoriteyi
temsil eden Hürmüz, bunu duyunca çok sinirlenip oğlunu öldürmek ister. Ancak devletin
ileri gelenleri araya girerek tahtın tek varisinin öldürülmesini önleyip ağır bir ceza ile
kurtulmasını sağlarlar. Hüsrev bundan sonra kendisini ibadete verir. Bir gün düşünde
dedesi Nûşinrevân'ı görür. Allah'ın kendisine dört güzel ihsanda bulunacağını müjdeler.
Bunlar; rüzgârdan daha hızlı olan Şebdiz adında bir at, Barbet adında bir müzisyen, şahane
bir taht ile Şirin bir sevgilidir.
Hüsrev'in Şâvur adındaki nakkaşı ona Ermen melikesi Mehin Banu'nun yeğeni Şirin'in
güzelliğinden bahseder ve çok hızlı koşan Şebdiz adında siyah bir atı olduğunu söyler.
Bunları duyan Hüsrev, hiç görmediği Şirin'e âşık olur, hizmetinde bulunan nakkaş Şâvur'u
Şirin'e olan aşkını dile getirmesi için Ermen'e gönderir. Eserin yaratıldığı dönemde resim
sanatı nakkaşların elinde ilerlemektedir. Şâvur Hüsrev'in güzelliğini, yiğitliğini anlatan
resimler çizerek Şirin ve melikelerinin gezdiği yerlere asar. Bu resimleri gören Şirin,
Hüsrev'e âşık olur. Şirin'in melikeleri bu resimleri Şirin'in görmesini engellemek isterler,
ama başaramazlar. Şirin'in resimleri görmesi üzerine bunları cinlerin perilerin işi diye
açıklarlar. Melikelerin cin, peri gibi görünmeyen nesneleri öne sürerek Şirin'den Hüsrev'in
resimlerini saklamaları, o dönemde insanların peri ve cinlerin varlığına ve güçlerine olan
inancı ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. Şirin'in dolaştığı mesire yerlerinde
eğlenceler düzenlemesi ve şarap içmesi de zihniyeti yansıtması açısından önemlidir.
Şirin, rahip kılığındaki Şâvur'dan Hüsrev hakkında bilgi aldıktan sonra sihirli bir kayaya
sürtünmesi sonucu hamile kaldığına inanılan bir atın yavrusu olan atıyla Hüsrev'in yanına
gitmek üzere yola çıkar. Şirin seyahat için o dönemde binek hayvanı olarak kullanılan atı
vasıta olarak kullanır. Ancak onun atı sihirli bir attır ve onun hızına hiçbir hayvan
yetişemez. Kendisini savunma becerisi kazanmış olan Şirin, dönemin savunma silahı olan
okuyla tehlike arz eden aslanı öldürür. Medâyin yakınlarında bir suda yıkanırken gören
Husrev ona âşık olur; ancak onun kimliğini bilmez. Bu sırada Hürmüz'ün Hüsrev'e olan
sevgisini kıskananlar Husrev'in babasının tahtında gözü olduğunu savunurlar. Hüsrev adına
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sikke bastırıp dağıtırlar. Bunu haber alan Husrev, Medâyin'den Ermen'e gitmek üzere yola
çıkar.
Şirin, Hüsrev'in Müşkûy'daki sarayına gelir ve kendisine verilen yüzüğü nişan olarak
gösterir. Cariyeler Şirin'i gören Hüsrev'in kendilerini unutacağını düşündükleri için onun
ölümünü hazırlayacak bir havaya sahip olan bir yerde kasır/saray yaptırmasını sağlarlar.
Kıskançlık, eser boyunca çatışmayı sağlayan bir unsur olarak kullanılmıştır.
Ermen'e ulaşan Hürmüz sevgilisini burada bulamaz, Şâvûr'u Şirin'i geri getirmesi için
görevlendirir. Şirin, Şâvur'la birlikte geri döner. Ancak devletin varisi olan Hüsrev
babasının gözüne mil çekildiğini, tahta oturmak üzere çağrılınca hemen geri döner.
Hâkimiyetin bilek gücüne dayandığı savaşçı toplumlarda merkezî otoritenin devleti çok iyi
yönetmesi gerekir. Toplumların sık sık savaşması sırasında merkezî otoriteden memnun
olmayan halk ya devletin ileri gelenleri bu sırada kendisine yeni bir padişah seçebilir.
Hürmüz'ün âkıbeti de böyle olmuştur. Yönetiminden memnun olmayan(lar) ona karşı
ayaklanınca devlet büyükleri onun gözüne mil çekerek yerine oğlu Hüsrev'in geçmesini
sağlarlar. Babasına karşı ayaklanan Behram, Hüsrev'le savaşmak ister. Hüsrev,
Büzürgûmîd'e remile; yani kum falına baktırır. Fala göre biraz sabrettikten sonra Hüsrev,
tekrar tahtına kavuşacaktır. Hüsrev yeni hükümdar olduğu için halkın kendisinin yanında
yer almayacağını fark ederek taç ve tahtı Behram'a bırakarak Azerbaycan'a gider. Oradan
Ermen'e giden Hüsrev sevgilisi Şirin ile buluşur. Şirin, rüyasında gördüğü ay ile güneşin
birbirine kavuşmasını Hüsrev'e kavuşacağına yorar. İslam geleneğinde rüya ve
yorumlanması önemli arz eder. Hikâyede rüya motifi İslamî anlayış doğrultusunda kurguya
yön vermiştir.
Kavuşan iki sevgili çevgan oynayıp ava çıkar. Sevgililerin birbirlerini rahatça görmeleri,
aynı işrette bulunmaları, şarap içmeleri eserin yazıldığı dönemin sosyal hayatı hakkında
bilgiler verir. Sarhoş iken Şirin'le birlikte olmak isteyen Hüsrev ile Şirin'in arası açılır.
Hüsrev, Şirin'den duyduğu ağır sözler üzerine Rum kayserine gider, onun yardımıyla
Behram'ı yenip yeniden tahtına oturur ve kayserin kızı Meryem ile evlenir.
Şirin pişman olur, Mehin Banu'yla dertleşir; ondan sabır tavsiyesi alır. Mehin Banu'nun
ölümünden sonra yönetim Şirin'e kalır. Hüsrev'in aşkından perişan olan Şirin ondan haber
almak ister. Hüsrev'in eşi Meryem'in Şirin'in gelmesine razı olmadığını öğrenir, iki âşık
gizli gizli haberleşirler. Şirin süt içebilmek için otlakla kasır arasına sütün taşınması için
suyolu yaptırmak ister. O dönemin meşhur mimarı Ferhat bu iş için görevlendirilir. Şirin'i
bir kez gören Ferhat ona âşık olur. Aşkından çöllere düşen Ferhat'ın aşkı her yere yayılır.
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Hüsrev bunu duyunca kıskanır. Ferhat'ı aşkından vazgeçirmek için ona para mal, mülk
teklif eder. Ferhat bunların hiçbirini kabul etmez. Hüsrev, Ferhat'ın Bîsütun dağının
içinden asker geçecek kadar geniş bir yol yaparsa Şirin'den kendisinin uzak duracağını,
yapamazsa Ferhat'ın Şirin'den vazgeçmesini ister. Ferhat'ın azimle çalışması Hüsrev'i
telaşa düşürür. Ona Şirin'in öldüğü haberini verirler. Ferhat kendini dağdan atarak
öldürmesi Şirin'i çok üzer.
Bir süre sonra Hüsrev'in eşi Meryem de ölünce iki sevgilinin kavuşması için tüm engeller
ortadan kalkmış olur. Hüsrev, Şirin'e kavuşmak ister, ancak Şirin hem geçmişin acısını
ondan çıkarmak ister hem de nazlanır. Kendisinin evlenmeden Hüsrev'le beraber
olmayacağını belirtir. Hüsrev, Şirin'in sarayının yanına çadır kurar. Hüsrev'in aşkına
dayanamayan Şirin oraya gider, iki sevgili kavuşur, düğünleri olur. Şirin adağı üzere
fakirlere mal ve para dağıtır.
Hüsrev'in Meryem'den olan oğlu Şirin'e göz koyar ve bir gece babasını hançeriyle öldürür.
Şirin, Hüsrev'in gömüleceği türbede kendisini hançeriyle öldürerek Hüsrev'in üstüne
kapanır.
Atlı ve savaşçı bir toplumun özelliklerini yansıtan eserde bu toplulukların sürekli savaş
halinde olduklarını görmekteyiz. Hüsrev ve Şirin'in aşkı çerçevesinde dönemin av
geleneği, işret ve eğlence hayatı anlatılır. Eğlence sırasında musikinin ayrı bir yeri olduğu
da görülmektedir. Ayrıca o dönem resim anlayışı konusuna da eserden ulaşmak
mümkündür.
Eser kahramanları iyi avcılardır, dönemin eğlencelerinden birisi olan çevgan oyunu ile
meşgul olurlar. Hükümdarlığın babadan oğula (Hürmüz - Hüsrev) ya da hanedan soyundan
birisine (Mehin Banu - Şirin) geçmesi şeklinde kurulan devlet yapısının varlığı da dikkat
çeker.
Erkeğin birden fazla kadınla olan münasebeti, kadının tek eşliliği tercihi ve evlenmeden
erkekle münasebette bulunmayı reddedişi de dönemin zihniyetinden esere yansıyanlar
arasındadır. Ayrıca kadının sevdiği erkeğin ölümü üzerine kendi canına kıyması, aşkına
sadık kalması da yazıldığı dönemin aşk anlayışı açısından fikir vermektedir.
Yapı
Eseri birimlerine şu şekilde ayırabiliriz:
1.
2.
3.

Besmele
Tevhit, münacat, na't
Eserin yazılış amacının belirtilmesi.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Anlatıcının döneminin merkezî otoritesini temsil eden Sultan Murat'ı övmesi.
Hürmüz'ün çocuk sahibi olmak istemesi ve Hüsrev adında bir oğlunun dünyaya gelişi.
Hüsrev'in rüyasında dedesi Nuşirvan'dan işaret alması ve Şirin'e âşık olması.
Hüsrev'in Şâvur'u Ermen diyarına Şirin'i istemek için göndermesi
Şâvur'un Hüsrev'in resmini yaparak Şirin'in gezdiği yerlere asması ve Şirin'in
Hüsrev'e âşık olmasını sağlaması.
Olağanüstü nitelikleri olan Şebdiz ile Şirin'in Hüsrev'in yanına Medâyin'e gitmesi.
Babasından kaçan Hüsrev ile Şirin'in karşılaşması.
Husrev'in Medayin'e gitmesi ve Mehîn Bânû ile konuşması.
Şâvûr'un Gülgûn isimli atla Şirin'i getirmek için yola çıkması ve onu geri getirmesi.
Hüsrev'in tahta çıkmak için Medâyin'e çağrılması.
Hürmüz'ün yönetiminden hoşlanmayan beylerin Behram'ı desteklemesi, Husrev'in
savaşmayı göze alamayarak tahtı Behram'a bırakması.
Ermen'e gelen Hüsrev ile Şirin'in karşılaşması, Hüsrev'in Şirin'in sözlerine gücenerek
oradan ayrılması.
Hüsrev'in Rum'a giderek kayserden tahtını tekrar ele geçirmek için yardım alması,
Behrâm'ı yenerek tekrar tahta oturması.
Şirin'in ayrılık acısı çekmesi, Mehîn Bânû'nun ölümüyle tahta oturması
Ferhâd'la Şirin'in karşılaşması, Ferhâd'ın Şirin'e âşık olması.
Ferhâd 'ın aşkını haber alan Hüsrev'in kıskançlığı, onu Şirin'den uzaklaştırmak
istemesi.
Şirin'in öldüğü haberini Ferhâd 'a ulaştırmaları ve Ferhat'ın intiharı.
Hüsrev'in Şirin'e taziye mektubu, Şirin'in Meryem'in ölümü üzerine Hüsrev'e taziyesi.
Hüsrev'in Şirin'i istemesi ancak Şirin'in evlilik dışı bir ilişkiyi reddetmesi.
Hüsrev'in Şirin'i yalnız bırakmak için Şâvûr'u yanına çağırması.
Hüsrev'in cariye Şeker ile olan münasebeti ve Şirin'e olan aşkının farkına varması.
Hüsrev'in Şirin'i görmeye gitmesi, Hüsrev ile Şirin arasındaki tartışma.
Şirin'in Hüsrev'in yanına gitmesi, şartlarının kabul edilmesi koşuluyla Hüsrev ile
evlenmesi.
Hüsrev'in yaşlanması, Büzügûmîd'den dünyanın işleri, Tanrı, felekler- yıldızlar
hakkında bilgi edinmesi.
Hüsrev'in Meryem'den olan oğlu Şîrûye'nin Şirin'e göz koyması ve kendi iz babasını
öldürmesi.
Şirin'in Hüsrev'in cenazesinde Hüsrev'in konacağı türbenin içine girerek intihar
etmesi.

Tema
Hüsrev ü Şirin mesnevisinin teması aşktır. Aşk temasının edebiyatımızda halk hikâyeleri,
mesneviler ve romanlarda en çok işlenen temaların başında geldiğini söyleyebiliriz.
Mesnevide birbirine görmeden âşık olan iki sevgilinin çeşitli mücadeleler sonucunda
birbirine kavuşması işlenmiştir. Burada kavuşmadan sonra sevgilinin birinin ölümünden
sonra onun aşkı ile diğerinin de aşkın saflık ve masumiyetini korumak adına canına
kıyması dikkat çekicidir. Nizamî'nin eserinde hikâyenin sonu Şeyhî'ninkinden farklı
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bitirilir. Şeyhî'nin bu eserinin yarım kaldığı, eseri tamamlamaya ömrünün yetmediği ifade
edilmektedir (Timurtaş 1980).
Eser Hüsrev'in doğumundan ölümüne kadar olan bir zaman dilimini anlatması bakımından
sergüzeşt romanlarını da hatırlatır niteliktedir.
Şahıs Kadrosu
Hüsrev ü Şirin'deki kişiler ve bunların birbirleriyle olan ilişkisi, mücadelesi, çatışması
mesnevi türü ile roman arasındaki münasebeti ortaya koyması açısından dikkate değerdir.
Mesnevide kişi sayısı oldukça fazladır, kişilerin tanıtımları, kullanılan dil ve nazmın
imkânları sayesinde başarılı bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Eserde Hürmüz adil ve
cömert bir padişah olarak tanıtılır; ancak vefasız ve şefkatsizdir:
"Ki çün Nûşînrevân'dan kaldı Hürmüz
Vilâyet tutdı vü şâh oldı gürbüz
Egerçi vâr idi adl ü sehâşı
Yog idi şefkat ü hilm ü vefâsı" (s. 81).
Şirin, çok güzel, iffetine düşkün bir kız iken Hüsrev tahtın varisi olduğu için hükümdar
olma vasıflarına sahiptir, iyi ata biner, silah kullanır. Ayrıca akıllı ve ferasetlidir:
"Çü Hürmüz sizdi Husrevde kıyâset
Zekâ vü akl ü temyîz ü firaset" (s. 31)

Zaman ve Mekân
Eserde zaman Hüsrev'in doğumundan ölümüne kadar olan süre işlenmiştir. Mekân olarak
Hüsrev'in yaşadığı Ermen ve Şirin'in yaşadığı yer olan Medâyin çevresinde olaylar
anlatılmaktadır. Hüsrev'in tahta oturmak için Rum kayserinden yardım almak üzere Rum
diyarına gitmesi dönemin siyasî yapılanması ve mekân olarak kullanılması açısından bize
bilgi vermektedir:
Nice buncılayın feryâd u âhi
İder kim bile ağlar mürg ü mâhî
Gine dönmege eyledi hamiyet
Gidüp Ermen'den itdi Rûm'a niyet (s. 132)
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Dil ve Anlatım
Hüsrev ü Şirin mesnevisinin dil hususiyeti olarak vezin ve kafiyenin imkânları ile hikâye
anlatması, şiirselliği ve ahenk başarısı metnin lirizmini üst seviyelere çıkarmaktadır,
denilebilir. Eserde hâkim bakış açısı kullanılmış ise de Şeyhî bazen araya girerek kendi
varlığını okuyucuya hissettirmektedir:
"Gider Şeyhî dil ü cân gussasını
Dahı şîrîn di Hüsrev kıssasını"

Hürmüz'ün devlet yönetimi ve tahttan indirilmesi gibi olayların anlatımında geriye dönüş
tekniğinin kullanımı roman ve mesnevi formlarındaki benzerlikleri gözler önüne sermesi
açısından dil ve anlatım özelliği olarak dikkat çeken hususiyetlerdendir. Bu bölüm eserin
2220-2256. (s. 81-82) beyitlerini kapsar.
Eserde anlatım açısından dikkati çeken bir başka yön de tasvirlerin başarısıdır. Sabah vakti
ve çiçeklerin açılmasının anlatıldığı şu beyitler eserdeki tasvirin başarılı örnekleri
arasındadır:
Çü yine sıdk ile urdu subh-dem dem
Kudûmından cihân toldı kadem dem

Ekininden felek fellahı durdı
Karanı hırmenini o da urdı

Aceb oldur ki her handa saçuldı
Reyâhîn bitdi vü güller açıldı

Seherden turdılar ol taze güller
Ferah şâd eyleyip cân u gönüller

Nigârın ayagına sürdiler yüz
Didiler bir günün bir saati yüz" (s. 46-47).
Ayrıca tasvirlerde benzetmelerden çokça yararlanılması da anlatıma güç kazandırmıştır:
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Ekininden felek fellâhı turdı
Karanu hirmenini oda urdı
Aceb oldur ki her kanda saçıldı
Reyâhîn bitdi vü güller açıldı
Seherden turdı ol tâze güller
Ferah şâd eyleyüp cân u gönüller
Nigârın ayağına sürdüler yüz
Didiler bir günün bin sâati yüz
Cemâlündür bahâr-ı subh-hîzân
Gezend itmeye bâd-ı berk-rîzân
Çü gülsün dâimâ handân gereksin
Gönülsin cânumuza cân gereksin (s. 47)
Seher kim çarh-ı mînâ sahn-ı mînû
Tagıtdı dehre lâle dirdi lü'lû
Cihân ol lâlelerden gülşen oldı
Gönüller güldi cânlar rûşen oldı
Zamân tutmışdı reng-i rûşenâyî
Zemîn bulmışdı bûy-ı âşinâyî
Meğer kim âfitâb-ı âlem-efrûz
Yiri kılmışdı nevrûz ile pîrûz
Saçılmışdı rahmet âsârı cihâna
Cihân-ı pîr dönmiş idi nev-cüvâna (s. 104)
Eserde kullanılan karşılıklı konuşmaların diyalog şeklinde verilmesi de anlatı formunun dil
ve anlatım özelliklerini yansıtması açısından dikkate değerdir. Aşağıdaki beyitlerde Şirin
ile melikelerinin diyalogları örnek olarak verilmiştir:
"Didi yârânlarum siz cânlarumsız
Ne derde uğrasam dermânlarumsız" (s. 48).
Şâvûr ile Şirin'in konuşması da diyalog şeklindedir:
"Didi ne kişisin kandan soralum
Bilelüm vasfını andan soralım
…
"Didi bir âdemem âlemde seyyâh
Siyâhatten bugün bulmışam iflâh" (s. 51).
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Sonuç
Anlatma esasına bağlı edebî formların ortak noktası "anlatı"nın esas olması, bir "olay"ın
çeşitli

kişilerin

çatışmaları,

ilişkileri

etrafında

zaman

ve

mekân

sarmalında

kurgulanmasıdır. Mesneviler; romandan önce benzer işlevi gören ve o dönem için roman
ihtiyacını karşılayan edebî formlardandır. Mesnevi formunda kaleme alınan bu metin,
döneminde oldukça rağbet gören ve kendisine pek çok nazire yazılan Hüsrev ü Şirin
mesnevisidir. Mesnevileri romana geçişten önce kullanılan en olgun form olarak
değerlendirmek mümkündür. Eserin kurgu, yapı, olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân
unsurları ile dil ve anlatım özelliklerine bakıldığında da bu sonuca ulaşılmaktadır.
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Game Over
Arş. Gör. Dr.Yakup YAŞAR425

Abstract
Rosencrantz and Guildenstern are the minor characters in Shakespeare’s Hamlet and the
main characters in Tom Stoppard’s play Rosencrantz and Guildenstern are Dead. Stoppard
takes them from Shakespeare’s play in order to parody the ones in Hamlet. He attracts
attention to these minor characters of Shakespeare’s work by taking them onto the center
of the play. Stoppard focuses on the question what these men feel, think, do in the scenes
which are not shown by Shakespeare. In deed Stoppard presents their lives during the
events shown in Hamlet so as to bring their getting executed into question. So that the
target audience can decide whether they have deserved to be killed or not. Of course, it is
just what Tom Stoppard has imagined and fictionalized. The discussion about Rosencrantz
and Guildenstern’s punishment might have been on a disparate way if Shakespeare
presented the unknown scenes. What is more Tom Stoppard refers to Vladimir and
Estragon who are the main characters of Samuel Beckett’s play Waiting for Godot.
Stoppard’s characters have some similar characteristics to Beckett’s. They are all antiheroes or ‘nontagonists’. Even though they are the main characters, they do not have the
qualities of the heroes purely. To sum up, the execution of Rosencrantz and Guildenstern is
discussed within the frame of the fact “death” in this study.
Keywords: Rosencrantz, Guildenstern, death, parody, anti-hero, nontagonist.
Introduction
Hamlet is a tragedy by William Shakespeare, believed to have been written between 1599
and 1601. The play, set in Denmark, recounts how Prince Hamlet exacts revenge on his
uncle Claudius, who has murdered Hamlet's father, the King, and then taken the throne and
married Gertrude, Hamlet's mother. The play vividly charts the course of real and feigned
madness—from overwhelming grief to seething rage—and explores themes of treachery,
revenge, incest, and moral corruption. In the play the characters, Rosencrantz and
Guildenstern first appear in Act II, Scene 2, where they attempt to place themselves in the
confidence of Prince Hamlet, their childhood friend. The smooth and courtly language they
employ immediately establishes them as sycophants. In reality, however, they serve as
spies for the corrupt King Claudius, Hamlet's uncle, who usurped the throne and constantly
attempts to check his nephew. Hamlet welcomes them as "excellent good friends" but later
on when he realizes they serve Claudius and have been commanded to take Hamlet to the
King of England so that he will be killed, Hamlet deceives them and leaves them to be
killed instead.
What is more, Parody is a work created to mock, comment on or poke fun at an original
work, its subject, or author, or some other target, by means of humorous, satiric or ironic
imitation. As the literary theorist Linda Hutcheon asserts, "parody … is imitation with a
critical difference, not always at the expense of the parodied text.” Tom Stoppart’s play
Rosencrantz and Guildenstern Are Deadis the parody of Hamlet; Rosencrantz and
Guildenstern are the anti-heroes or “nontagonists” of the play. In Hamlet since they are the
minor characters they are not focused on deeply and no one pays enough attention to them
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and so they are merely treated as if they are/ were unnecessary characters. During their
journey to England what they experience with Hamlet is not presented broadly to the
readers in Hamlet, on the other hand Tom Stoppard focuses on that journey and he lays
stress on Rosencrantz and Guildenstern’s interesting dialogues which seem nonsense but
have profound philosophical target that is to ask questions to questions.
Tom Stoppard not only parody Hamlet but also he incorporates messages to Beckett’s
Waiting for Godot in which the characters Vladimir and Estragon are the main characters
within whom Beckett points out the tragic situation of the post war society. The dialogues
between them are as deeply ambiguous as the ones between Rosencrantz and Guildenstern.
VLADIMIR:
Did you ever read the Bible?
ESTRAGON:
The Bible . . . (He reflects.) I must have taken a look at it.
VLADIMIR:
Do you remember the Gospels?
ESTRAGON: I remember the maps of the Holy Land. Coloured they
were. Very pretty. The Dead Sea was pale blue. The very look of it
made me thirsty. That's where we'll go, I used to say, that's where
we'll go for our honeymoon. We'll swim. We'll be happy. ( I, 5 )
Vladimir asks a question about Bible and Estragon’s answer is so grotesque that he distorts
the readers to think he lives in such a society indifferent to God, religion and the holy
book. As Vladimir and Estragon represent the postwar society it is explicitly understood
that Friedrich Wilhelm Nietzsche’s allegation “God is dead” was accepted and believed by
the community. Estragon’s last answer demonstrates he wishes the place full of peace,
happiness and then he implies he will read bible. It is so cloudless thatreading bible and
knowing what is written there is not enough to prevent war and keep the world in peace
unless it is applied into life. Moreover;
GUIL: It was the chance, then?
PLAYER: Chance?
GUIL: You found us.
PLAYER: Oh yes.
GUIL: You were looking?
PLAYER: Oh no.
GUIL: Chance, then.
PLAYER: Or fate.
GUIL: Yours or ours?
PLAYER: It could hardly be one without the other.
GUIL: Fate, then.
PLAYER: Oh, yes. We have no control. (I, 18)
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The philosophy here is nothing can be by chance but within fate and everything is
connected to one another; one not only lives his/ her fate but also they live for the fate of
the others. Rosencrantz and Guildenstern are predetermined to live what they have been
fated, since they were born. “We only know what we're told," (II, 48). Rosencrantz and
Guildenstern do not know what they have been doing and what they are going to do, they
even do not know their own names. They confuse each other’s names;
ROS: My name is Guildenstern, and this is Rosencrantz.
(Without embarrassment.) I'm sorry-his name's Guildenstern, and I'm
Rosencrantz. (I, 16)
...
GUIL (seriously): What's your name?
ROS: What's yours? ( I, 31)
The reason why they do so, is because “they are not free, that they cannot escape their
roles” (Keyssar, Franke 87). They are not aware of the situation they are in and of their
own identities. Due to that, they are called nontagonists; they are not accepted as
individuals or even as human beings. They are just the servants who have to do what has
been ordered and nothing else. Guildenstern says to the player “The mechanics of cheap
melodrama! That isn't death! (More quietly) You scream and choke and sink to your knees,
but it doesn't bring death home to anyone-it doesn't catch them unawares and start the
whisper in their skulls that says-"One day you are going to die." (He straightens up) You
die so many times; how can you expect them to believe in your death?” (II, 61). With this
he demonstrates Rosencrantz and his tragicomic situation, they are the actors of the
predetermined play and they have to act their roles and nothing more. In addition, they are
not able to escape from the disappointing events waiting for them and they approach
unwillingly to the tragic end that is to be killed. “This implies that what they need, what
they should be striving for, is freedom of will” (Keyssar; Franke 87).
Furthermore, Guildenstern is more conscious than Rosencrantz, he speaks logically and
expresses significant points in his utterances. The game they play with coins during the
play includes such a profound meaning that we obviously witness in which aspects they
differ from one another and we feel distinctive things about them. “We envy Rosencrantz's
winnings and admire his ability to accept, to take things as they seem to be; but our
stronger sympathies are with Guildenstern, who not only loses his coins, but this early in
the play is revealed as a "loser" because of his awareness of the problems in his identity
and situation.” (88). Guildenstern’s being very aware of the happenings around and of their
tragic situation influences the audience so deeply that they pity on Rosencrantz and
Guildenstern’s tragic fate. However this compassion is not felton Rosencrantz as painfully
as on Guildenstern, since Rosencrantz does not suffer as grievingly as his fate-mate. That
is just thanks to his unawareness, as “awareness breeds pain” (88).
Additionally, rather than Guildenstern, Rosencrantz represents the anti-heroes in Waiting
for Godot. In the play neither Vladimir nor Estragon are aware of the miserable condition
they have been confined into. They just talk to each other by uttering incongruous
sentences which seem nonsense but implicitly have symbolic and metaphoric meanings.
ESTRAGON:
Wait.
VLADIMIR:
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Yes, but while waiting.
ESTRAGON:
What about hanging ourselves?
VLADIMIR:
Hmm. It'd give us an erection.
ESTRAGON:
(highly excited). An erection (I, 10)
While waiting they find the only way to pass the time that is to commit suicide; at first
sight this seems meaningless but it includes very painful reality that people in that era
would die or would be killed they could not escape from the pitiful end; death.
Additionally, this dialogue is followed by
ESTRAGON:
Let's hang ourselves immediately!
VLADIMIR:
From a bough? (They go towards the tree.) I wouldn't trust it.
ESTRAGON:
We can always try. ( I, 11)
Which points out the tragic condition of the post-war society in which no one trusts no one,
even the non-human creatures represented by the tree in the play. Both Guildenstern and
Rosencrantz are suspicious of the events happening around them, yet they can not apply
anyway saved for asking questions to find out the reasons and the goals behind them. They
ask questions just to ask but for logical answers or they can not find any person listening to
them and put them in an esteem and reply their requests. Therefore they just ask one
another though they know neither knows the exact answer;
ROS: What's the matter with you today?
GUIL: When?
ROS: What?
GUIL: Are you deaf?
ROS: Am I dead?
GUIL: Yes or no?
ROS: Is there a choice?
GUIL: Is there a God? (I, 31)
The questions have such significant implications that both Guildenstern and Rosencrantz
are ordered to be deaf and behave as if they were dead and they have no opportunity of
making a choice as there is a God, who has made his own decision on all the creatures.
Guildenstern and Rosencrantz have to act their roles already designated. What is more,
Stoppard emphasizes the fact that "This is only a play-it's not real." His aim is solely to
make the audience be aware of the fact that although the characters and the events
mentioned in the play have ideological meaning and purposes they are still fictional. In
addition “he develops his ideas through a series of comical confusions, leaving the hero in
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a bewilderment which is both sad and funny.” (Robinson 37). His artistic style makes the
audience both laugh and experience catharsis in a way. “This working method produces
both the farce and the intellectual fireworks, but it also leads to dramatic thinness, to
characters who are personifications of ideas, always subordinate to a conceit.” (38).
Stoppard’s genuine style has led a new literary method to come on the stage under the
influence of postmodernism. He has focused on absurdity distinctively and this causes the
plot and the characters of his plays more interesting and different. Through his characters’
speech he lays stress on that he just wants to play within his play. Moreover, Guildenstern
and Rosencrantz try to act their rolesand they are not indeed so fool as they seem;
Ros: I think he made us look ridiculous
Guil: We played it close to the chest of course ( II, 40)
They have to seem as they have been fated to look like. “A Chinaman of the T'ang Dynasty
-and, by which definition, a philosopher - dreamed he was a butterfly, and from that
moment he was never quite sure that he was not a butterfly.” (II, 43). Guildenstern and
Rosencrantz have accepted that their role is to seem odd, they think they are really like that
and from then on they behave as if they are/ were so ridiculous as Stoppard has made them.
They do not scratch out reasons behind that;
ROS: I wish I was dead. (Considers the drop.) I could jump over the
side. That would put a spoke in their wheel.
GUIL: Unless they're counting on it.
ROS: I shall remain on board. That'll put a spoke in their wheel.(The
futility of it, fury.) All right! We don't question, we don't doubt. We
perform. (III, 78)
Death motive is one of the most significant themes of the play, as the players try to
perform a play based on the act of dying. The dialogue between Guildenstern, Rosencrantz
and the player is so interesting that the assertion an actor can merely perform the thing
which has been experienced by them at least once before; therefore since death is the only
action which everybody encounters only once in their life, no player can perform the act of
dying as real as possible. “I'm talking about death-and you've never experienced that. And
you cannot act it. You die a thousand casual deaths-with none of that intensity which
squeezes out life... and no blood runs cold anywhere. Because even as you die you know
that you will come back in a different hat. But no one gets up after death-there is no
applause-there is only silence and some second-hand clothes, and that's –death” (89).
On the other hand, the action taken by Guildenstern and the player is so believable that the
audience get influenced seriously and think that the event is quite real though it is realized
that they have deceived the people to believe the player is really killed by Guildenstern.
This is organized by Stoppard consciously and he aims to parody Hamlet. On parodies
writers essentially take the plot or the characters from the original play and construct their
structure around them. Stoppard in the play not only deceives the characters but also he
creates a strong impact upon the audience. “What I like to do is take a stereotype and
betray it, rather than create an original character. I never try to invent characters” (Tynan)
To sum up, Both Guildenstern and Rosencrantz do not have identities; actually they are
nobody of everyone what they experience is nothing full of everything. They even do not
know anything about their own position in life.
GUIL: But for God's sake what are we supposed to do?
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PLAYER: Relax. Respond. That's what people do. You can't go
through life questioning your situation at every turn. (II, 47)
However, questions cover whole of Rosencrantz and Guildenstern Are Deadand they
incorporate the philosophy of the play; Does it matter? What does it matter? It does not
matter and What is the matter then? The only matter Guildenstern and Rosencrantz try to
find out is what that matter is and “Exactly, it's the matter of asking the right questions and
giving away as little as we can. It's a game.”(I, 29). Then with the awareness of the fact
“the only beginning is birth and the only end is death” ( I, 28) they play the game until the
game is over.
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Müzik Çevirisi: İngilizce-Türkçe Örneklerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz
Mehmet Cem ODACIOĞLU, Ph.D
Bartin University

Özet
Bu çalışmada müzik çevirisi üzerinde durulmuştur. Müzik çevirisinde hangi strateji ve
yöntemlerin ya da kuramların uygulanabileceği hakkında bilgiler verilmiş ve müzik
çevirisinin özelliklerinden genel olarak bahsedilmiştir. Türkçe literatürde bakir bırakılan
bir alan olan müzik çevirisine bu çalışmanın bir katkı yapacağı umularak, çalışmada Ajda
Pekkan’ın 1983 Mayıs ayında Süper Star III albümünde yer alan “Uykusuz Her Gece”
şarkısı ve onun orijinali, Ami Stewart tarafından seslendirilen İngilizce “Working Late
Tonight” adlı şarkısı İngilizce-Türkçe olarak karşılaştırılmaktadır. Çalışmada bu eser
rastgele seçilmiştir. Bunun nedeni müzik çevirisinde genelde aşağıda da belirtildiği gibi
yerlileştirme stratejisinin benimsenmesidir. Oysa müzik çevirilerinde yabancılaştırma da
uygulanabilir veya bu iki strateji harmanlanarak kullanılabilir ve hatta sözler olduğu gibi
kelimesi kelimesine aktarılarak yalnızca ritim değiştirilebilir ya da her şey tamamen aynı
bırakılabilir.
Anahtar Sözcükler: Müzik çevirisi, aranjman, Uykusuz Her Gece, Working Late Tonight,
yabancılaştırma, yerlileştirme, işlevci çeviri kuramları.
Musical Translation: A Comparative Analysis on the Example of English-Turkish
Language Pair
Abstract
This study focuses on musical translation. Information about which strategies and methods
or theories can be applied in musical translation was first offered and the features of
musical translation were mentioned in general in the paper. Hoping that this work would
make a contribution to the musical translation which is an area that is left untouched in
Turkish literature, Ajda Pekkan's song "Uykusuz Her Gece" on her Super Star III album in
May of 1983 and its original "Working Late Tonight" by Ami Stewart were compared to
one
another.
This song was chosen randomly in the study. The reason for this is frequent adoption of the
domesticating strategy in the musical translation as mentioned below. However,
foreignizing translation strategy can also be applied in musical translation or these two
strategies can be used by blending with each other and even only the rhythm can be
changed or every word can be left exactly the same.
Keywords: Musical translation, arrangement, “Uykusuz Her Gece”, “Working Late
Tonight”, foreignization, domestication, functional translation theories.
Giriş
Bu çalışmada müzik çevirisi üzerinde durulmuştur. Müzik çevirisinde hangi strateji ve
yöntemlerin ya da kuramların uygulanabileceği hakkında bilgiler verilmiş ve müzik

757

çevirisinin özelliklerinden genel olarak bahsedilmiştir. Türkçe literatürde bakir bırakılan
bir alan olan müzik çevirisine bu çalışmanın bir katkı yapacağı umularak, çalışmada Ajda
Pekkan’ın 1983 Mayıs ayında Süper Star III albümünde yer alan “Uykusuz Her Gece”
şarkısı ve onun orijinali, Ami Stewart tarafından seslendirilen “Working Late Tonight” adlı
eseri karşılaştırılmaktadır. Çalışmada bu şarkı rastgele seçilmiştir. Bunun nedeni müzik
çevirisinde genelde aşağıda da belirtildiği gibi yerlileştirme stratejisinin benimsenmesidir.
Oysa müzik çevirilerinde yabancılaştırmada uygulanabilir veya bu iki strateji
harmanlanarak kullanılabilir ve hatta sözler olduğu gibi kelimesi kelimesine aktarılarak
yalnızca ritim değiştirilebilir ya da her şey tamamen aynı bırakılabilir. Batı veya Doğu
verdiğimiz şarkılarda ise durum daha ilginç bir hal alabilir.
Çalışmada metne dayalı analiz yöntemi ve betimleme uygulanmakta olup araştırma
sorunları şu şekilde belirtilebilir.
1. Müzik çevirisinin özellikleri nelerdir? Hangi yöntem ve stratejiler ile çeviri
kuramları müziklerin çevirisinde uygulanabilir?
2. Müzik çevirisinde işlevsellik ne derece önemlidir?
3. Müzik çevirisinde amaç neye göre belirlenir?
4. Müzik çevirisinde yerlileştirme ve yabancılaştırma stratejileri ne sıklıkta
uygulanmaktadır? Bu iki stratejinin birbiriyle harmanlanarak kullanılması da
mümkün müdür?
Müzik Çevirisi
Müzik çevirisi (musical translation) üzerine çeviribilimsel araştırmalar özellikle son
yıllarda hızla artmasına rağmen, şimdiye kadar bu alanla ilgili oluşturulmuş literatürün
sınırlı kaldığı görülmektedir. Bilindiği gibi müzik, birey ve bireylerin oluşturduğu toplum
hayatında önemli bir konuma sahiptir. Gerek kültürlerin birbirine aktarımını sağlayıp, yerli
yabancı kültürü birleştirme özelliği ortaya koyarak, farklı dilleri konuşan bireylerin
evrensel bir düzlemde ortak duygular yaşamasına aracılık eden gerekse de bireylerin
ihtiyaç ve zevklerine göre onlara farklı çeşitlilikler sunan müzik parçaları (aynı zamanda
müzik dünyası veya kültürü) insanoğlunun vazgeçilmez hobileri arasında yer almaktadır.
Diğer bir ifade ile müzik; evrensel nitelikte insana ait bir olgudur. Toplumsal, kültürel ve
tarihi olaylar farklı müzik formları ve geleneklerini de beraberinde getirmiştir. Bununla
paralel şekilde müzik dünyasına duyulan ilgi her geçen gün artmakta ve müzik evrensel
boyutta bir etkinlik statüsü kazanmaktadır. (Demorest, vd.; 2007: 213, krş. Susam
Sarajeva, 2008).
Müzik parçalarının çevirisi söz konusu olduğunda ise durum daha eğlenceli bir hal
almaktadır. Çevirmen müzik parçasını çevirirken hangi stratejilere başvurabilir ve çeviri
sürecinde hangi kararları almalıdır? Çeviri sadık mı (kaynak odaklılık) yoksa erek odaklı
mı olmalıdır? Bir diğer ifade ile çevirmen sözcükleri mi çevirmeli yoksa ritme mi bağlı
kalmalıdır? Bu sorulardan yola çıkarak müzik çevirisi çeviribilim için araştırılmaya değer
alanlardan biri olarak karşımızda durmaktadır (Krş. Susam-Sarajeva, 2008, Franzon, 2008:
374, Kaross, 2013; García Jiménez, “Song Translation and AVT: The Same Thing”)426.
426

Müzik çevirisi çoğunlukla şimdiye kadar Çeviribilim dışında düşünülmüştür. (bkz. Susam-Sarajva, 2008).
Ancak müzik eserlerinin çevirisi günümüzde bazı çeviribilimcilerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Şarkı
veya müzik çevirisi yaratıcı bir faaliyettir. Bu nedenle çevirmen kaynak dil ve kültürde ortaya çıkan
müzik eserinin melodisi, ritmi, kafiyeleri ve anlamsal içerik gibi müziksel niteliklere saygı göstererek
çeviri eylemine başlamalıdır (García Jiménez, “Song Translation and AVT: The Same Thing”).
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Müzik çevirisiyle ilgili araştırma alanları içinde farklı kültürlere mensup dinleyicilerin
müzik parçasını nasıl alımladıklarının ve duygularının incelenmesi, müzik çevirisi
yapılırken çevirmenlerce uygulanan çeviri stratejilerinin tespit edilmesi, benzer veya farklı
kültürlerin ortak bir melodi etrafında neleri paylaşıp paylaşmadığının ortaya çıkarılması,
orijinal müzik parçasının kaynak kültürde bıraktığı etkinin erek kültüre yansımalarının
belirlenmesi vb. bulunmaktadır (krş. Demorest, vd., 2007).
Uzman çevirmen ve bilim insanları için müzik çevirisi hem bir pazar alanı hem de bilimsel
bir araştırma konusu olabilir. Üstelik müzik dünyası çeviribilimin araştırma konusu olarak
belirlendiği takdirde, çeviribilim dışında kültürbilim, medya bilim, müzikoloji gibi bilim
dallarının da sürece dâhil olmasını gerektirmektedir. Bu yönüyle müzik çevirisinin
çeviribilimin disiplinler arası yönüne katkı yaptığı varsayılabilir (ayrıca bkz. Susam
Sarajeva, 2008: 187). Bununla beraber Agarwala’ya göre, müzik, yaratıcılığın belirgin
ölçüde hissedildiği toplumsal araçlardan biridir ve ritim, melodi, uyum, renk vb. unsurlar
aracılığı ile duygu ve fikirlerin ifade edilmesini sağlayan bir çeşit sanat olarak kabul
edilmektedir (krş. Agarwala, 2011: 1). Bu yönü dikkate alındığında, müzik çevirisinin
edebi çevirinin kurallarına benzer özelliklere sahip olduğu ileri sürülebilir. Ayrıca edebi
bir eser şiir, müzik parçalarından sözler (lirikler) içerebilmektedir. Bu nedenle en az
kaynak metindeki içeriğin erek dile doğru aktarılması kadar kaynak dile ait edebi eserde
geçen şiir veya müzik parçalarının ritmik havasının da erek dile doğru aktarılabilmesi
önem kazanır. Ayrıca bu noktada yine bazı sorular ortaya çıkmaktadır. Bunlar: Müzik
eserlerinin çevirisi kaynak dildeki kadar başarılı olabilir mi? Kaynak kültürde alımlanan tat
erek dile aynen aktarılabilir mi? Veya bu tat başka şekillerde verilebilir mi? vb. şeklindedir
(krş. Hanjalikhani Hakemi, 2013: 376).
Müzik çevirisinde ön plana çıkan şarkının üç temel özelliğidir. Bu üç temel özellik ritim,
söz ve şarkının sahnelenmesi ya da icra edilmesidir. Bu hususlara dikkat ederek
çevirmenin çeviri sürecinde en uygun çeviri yöntemi veya stratejisini belirlemesi gerekir.
Bu stratejiler427 şu şekilde sıralanabilir:
1.
2.
3.
4.
5.

Sözlerin çevrilmeden bırakılması428,
Sözlerin çevrilmesi ancak ritmin çevrilmemesi,
Şarkıya yeni söz yazılması429,
Müzik parçasının çeviri sürecinde erek kültüre adapte edilerek çevrilmesi,
Çevirinin müzik parçasının doğasına uygun olarak yapılması (Franzon, 2008: 373,
ayrıca bkz. Granzon, 2008: 376).

Yukarıda açıklanan stratrejiler, Low’un Pentatlon ilkesiyle de açıklanabilir. Buna göre,
müzik ve müzik parçasının icra edilmesi sırasında dört unsur ön plana çıkar. Bunlar müzik
parçasının şarkı olarak okunabilecek kadar akıcı olması, kafiye, ritim ve doğallıktır. Bu
dört unsur, beşinci bir unsur olan kaynak metnin anlamına sadık bir çeviri yapma
boyutuyla denge içerisinde olmalıdır (krş. Franzon, 2008; Low, 2005). Ancak bununla
birlikte özellikle son üç strateji (şarkıya yeni söz yazılması, müzik parçasının erek dile
uygun olarak çevrilmesi ya da çevirinin müzik parçasının doğasına (ahenk, ritim, kafiye
gibi) uygun olarak aktarılması) söz konusu müzik parçasının erek dilde alımlanma oranını
artırmaktadır (bkz. Franzon, 2008: 389). Unutulmamalıdır ki, çeviri salt dilsel bir aktarım
değildir. Özellikle müzik çevirisi gibi alanlarda, çevirmen erek kitlenin beklentisine uyan
427
428

429

Söz konusu stratejiler çeviri sürecinde aynı anda da kullanılabilir (Franzon, 2008).
Bu stratejiye genelde erek kültürdeki dinleyicilerin orijinal şarkıya zaten aşina olmaları ve şarkıyı
önceden dinlemiş olmaları üzerine başvurulur (bkz. Franzon, 2008).
Orijinal müzik parçasındaki sözler çevirmenin ilham almasını sağlayarak, melodiye uygun erek dili
yansıtacak yeni bir söz yazılabilir (krş. Franzon, 2008).
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ve onları başka kültürlere yakınlaştırıp cezbedecek bir şekilde çeviri yaparak, kaynak
dildeki şarkının erek dile doğal şekilde aktarılması için her türlü sorumluluğu alabilir.
Yine de çevirmeni kısıtlayan durumlar da vardır. Özellikle, dini şarkıların veya ilahilerin
çevirisinde dikkatli olunmalıdır. Çünkü dini şarkılar ve ilahilerde bir kelimenin yerine
eşanlamlısı olarak bir diğerinin tercih edilmesi doğmatik nedenlerle yanlış olabilir. Ayrıca
dinler ve dini öğretilere göre kutsal kitapların sözcükleri ve bu sözcüklerden oluşturulan
her türlü içerik değiştirilemez, değiştirilmesi bile düşünülemez. Değiştirildiği takdirde bu
metinlerin kutsallığı bozulmuş demektir. Tanrının sözleri yoruma (bkz hermeneutics) açık
değildir (bkz. Katchen, 2008: 118). Bununla birlikte popüler müzik parçalarının çevirisinde
çevirmen istediği özgürlüğü alabilir.
Müzik çevirisinde kullanılan yöntem ve stratejilerin belirlenmesi aşamasında çevirmenler
bazı çeviri kuramlarından da faydalanabilmektedir. Hiç şüphesiz bu bağlamda ilk akla
gelen kuramlar ve yaklaşımlar işlevci çeviri kuramlarının öncülerinden Hans J. Vermeer’in
Skopos Kuramı ve Justa Holz Mänttári’nin Çeviriye İlişkin Eylem Kuramıdır. Bununla
beraber Lawrence Venuti’nin Yabancılaştırma & Yerlileştirme yaklaşımlarının da bu tür
metinlerin çevirisinde izlerini görmek mümkündür.
Vermeer’in Skopos Kuramı ve Holz Mänttári’nin Çeviriye İlişkin Eylem Kuramı
Skopos Yunanca bir terim olup “amaç, niyet, gaye, hedef, maksat” gibi anlamlara
gelmektedir. Eylem kuramından yola çıkarak Vermeer’in geliştirdiği bu kurama göre
çeviri bir eylemdir. Eylem olduğu için de bir amacı vardır. Çeviri bu amaç doğrultusunda
yapılır ve çevirinin işlevi amaç tarafından belirlenir. Skopos kuramı çeviride önemli olanın
temelde eşdeğerlik arayışı değil, geleceğe dönük bir çeviri yapmak olduğunu ileri sürer.
Diğer bir ifade ile Skopos kuramı erek kitlenin beklentilerine göre çeviri yapılması esasını
savunur. Bu nedenle erek odaklı çeviri yaklaşımları arasında yer alır430. Bu durumda erek
kitlenin çeviriden ne beklediği çevirmen için önem kazanmaktadır. Dolayısıyla çevirmen,
kaynak metne sadık çeviri yapacaksa bile bunun belirleyicisi erek kitledir. Çevirmen
sadece bir uzman olarak iki dil ve kültür arasında arabuluculuk eder. O halde Skopos’u
belirleyen çevirmene işi veren müşteri ya da yayınevi gibi görünse de aslında bunun
arkasında çeviri metni alımlayacak olan erek kültürün beklentileri yatmaktadır. Vermeer’
göre, kaynak metin kaynak kültür için yazılır. Çeviri metin ise erek kültüre yönelik olarak
hazırlanır (krş. Vermeer, 1989/2000: 222-223). Kaross’a göre, şarkı çevirisinde özellikle
popüler şarkılar çevrilirken, çevirmen genelde orijinal metnin sözlerini tamamen
değiştirebilir. Zira çevirmenin şarkının söz yazarına sadık kalması şarkının ritim, ahenk,
kafiye gibi unsurlarını içeren doğallığını bozabilir. Bu nedenle burada öne çıkan çevrilecek
olan şarkının erek kültürdeki alımlanışı veya bir diğer ifade ile işlevli olmasıdır (Kaross,
2013: 43). Bu çerçevede, çevirmenin sadece metin aktarımının ötesinde müzik
terminolojilerine de hâkim olması gerekmektedir431. Bunun için de çevirmenin uzman
kimliğiyle hareket edip, müzik çevirisi alanında uzmanlaşırken zaman zaman alan
uzmanlarıyla da görüşmesi çeviri kalitesine olumlu yönde katkı yapabilir.
İşlevci çeviri kuramları arasında yer alan, Finlandiyali çeviribilimci Holz Mänttäri’nin
Çeviriye İlişkin Eylem Kuramı da tıpkı Skopos kuramı gibi çevirinin bir amaçla yapıldığını
ileri sürer. Zira her eylemin bir amacı vardır ve çeviri de bir eylemdir. Çevirmen uzman
pozisyonuyla çeviriye ilişkin her türlü eylemi yerine getirir. Vermeer Skopos kuramını
430
431

krş. Yazıcı, 2005.
Çevirmenin müzik eserindeki sesleri, çalgıları vb. başka bir topluluğa aktarırken sözleri değiştirmesi ve
melodinin
aktarılması
işlemi
aranjman
kavramıyla
da
açıklanabilir
(bkz.
http://tr.dictionarist.com/aranjman).

760

açıklarken çevirmen, işveren ve müşteri ilişkisi üzerinde dururken, Holz Mänttäri daha
geniş katılımlı bir işbirliğinden söz etmektedir. Bu işbirliği aşağıda belirtmiştir:


Çeviriyi başlatan: Çeviriye ihtiyaç duyan taraf (şirket veya birey).



Komisyoncu: Çevirmenle çeviri işini vermek üzere bağlantıya geçen yayınevi veya
birey.



Kaynak metnin yazarı: Çeviri sürecindeki rolü çok azdır.



Çevirmen: Çeviriyi yapmakla yükümlü uzman.



Erek metnin kullanıcısı: Erek metni kullanan birey (Erek metni ders materyali
olarak kullanan öğretmen gibi).



Erek metnin alıcısı: Erek metnin son alıcısı. (Öğretmenin ders materyali olarak
kullandığı çeviri ders kitabını okuyan öğrenciler gibi) (Munday, 2012: 120).

Bu işbirliği modelindeki aktörlerin temel amacı çeviri metnin üretilmesinde hiyerarşik bir
düzen içerisinde gerekli katılımı yapmalarıdır. Böylelikle, erek kitlenin beklentisine uygun
bir çeviri yapılması amaçlanır.
Bununla parelel şekilde Susam Sarajeva (2008), müzik çevirisinde Skopos kuramı gibi
işlevci çeviri kuramlarının (ayrıca bkz. Çeviriye İlişkin Eylem Kuramı) uygulanabilecek
kuramlar arasında en pratik olanları olduğunu ileri sürer. Zira işlevci yaklaşımlar
çevirmene çeviri sürecinde esneklik sağlamaktadır ve ayrıca çeviriye başlamadan bu
kuramsal yaklaşımlar sayesinde erek kitlenin tespit edilmesiyle, müzik parçası kim için
çevrilecektir? Müzik parçasının erek kültürde işlevsel olarak alımlanabilmesi nasıl
mümkün olabilir? vb. sorular önceden belirlenebilmektedir.
Venuti’nin Yabancılaştırma ve Yerlileştirme Stratejileri
Çeviri sürecinde çevirmen bazı nedenlerle görünür olmayı veya tam tersi görünmez olmayı
tercih edebilir. Bir diğer ifade ile, çevirmen kimliğini gizleyerek çeviri metnin erek kitle
tarafından alımlanırken, orijinal metinmiş gibi okunmasını istiyor ve onun çeviri metin
olmadığı hissiyatını okuyucuda uyandırmak istiyorsa görünmez olmayı tercih eder. Bu
durumda da çevirmen kaynak metindeki her türlü atasözü ve deyimi erek dile çevirirken
yerlileştirme yaklaşımıyla aktarır. Burada asıl amaç, çevirinin orijinal kadar akıcı olarak
okunması ve erek kitle çeviriyi okurken sanki kendi kültüründen bir yazar tarafından
yazılmış hissi uyandırmaktır (bkz. Venuti, 1995). Ancak çevirmen bazı ideolojik, kültürel,
toplumsal vb. nedenlerle görünür olmayı da tercih edebilir. Bu durumda da, çeviri metin
erek kitleye onun çeviri metin olduğu hissettirilerek aktarılır. Çevirmen bu bağlamda
yerlileştirme yaklaşımı yerine yabancılaştırma yaklaşımını benimser. Erek okuyucu
dolayısıyla metni okurken kendi kültüründe mevcut olmayan atasözleri ve deyimlerle
karşılaşma olasılığına sahiptir. Bu durum olumsuz gibi görünebilse de aslında erek
okuyucunun farklı kültürlerin varlığından haberdar olması adına bu işlem uygulanabilir
(bkz. Venuti, 1995). Özellikle müzik çevirisinde çevirmenin daha çok müzik parçasındaki
melodi, ahenk ve uyumu432 ön plana çıkarması, onun yabancılaştırma yerine yerlileştirme
çeviri stratejisine başvurduğunu ortaya koyabilmektedir. Yerlileştirme çeviri stratejisi ise
adaptasyon (uyarlama) yaklaşımıyla ilişkilidir. Söz gelimi Amerikaya özgü “Hot dog”
ifadesinin yerlileştirme yoluyla Türkçeye “köfte ekmek” şeklinde aktarılması bu stratejiye
örnek verilebilir.
432

krş. Agarwala, 2011.
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Örneklem
Bu kısımda değerlendirilecek olan şarkı Mario Capuano tarafından bestelenen ve
Amerikan şarkıcı Amii Stewart’ın 1983 yılında kendi adıyla yayınlamış olduğu albümde
yer alan “Working Late Tonight” şarkısının Ajda Pekkan’ın 1983 yılında çıkardığı Süper
Star III albümünde yer alan “Uykusuz Her Gece” adlı aranjmanıdır433. Çalışmasa bu
şarkının seçilmesinin nedeni çarpıcı örnekler içermesinden ziyade müzik çevirisinde
yukarıda belirtildiği gibi yerlileştirme çeviri stratejisinin sık kullanıp kullanılmadığını
ortaya koymaktır. Zira yerlileştirme sıklıklı tercih edilen bir yöntem olsa da, müzik
çevirisinde yabancılaştırma veya aynen bırakma da söz konusu olabilir. Bu nedenle örnek
rastgele seçilmiştir.
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http://www.youtube.com/watch?v=HQ-HiFsYIaA Erişim:08.08.2018.
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Working Late Tonight ve Uykusuz Her Gece Türkçe Versiyonunun Analizi
Şarkının Orijinal Sözleri (İngilizce)

Şarkının Türkçe Versiyonu

I saw you through the doorway

Tam ona sarılırken gördüm pencereden

I watched you hold her tight

Gülünecek ne vardı gülüyordun ya öperken

you said let's go to your place

Bu gece seninle olalım canım derken

you said let's go and spend the night

Sildim seni o anda kalbimden

And you laughed as you spoke
oh but I don't see the joke

Neydi kopan içimden yıllar zincirinden

you walked throughout the door

Öldüm sanki yaşarken kaçtım hemen o
sahneden

and out my life

Kendimi buldum ben çalıştığım bu yerde
And now I shut into my raincoat

Azalır acılar belki git gide

it's easy to disguise
I ought to make my mind up

Uykusuz her gece bu soğuk kahvede

or hide the pain behind my eyes

Sabahlarım bazen günlerce
Rüyalarıma gelme diye

Oh I work night and day
in this small old café

Uykusuz her gece yorgun ölesiye
Unutur muyum seni yorulsam her gece

finding that the more
I work the less I hurt

Masada boş bardaklar, kirlenmiş tabaklar
Birikiyor önümde bitmesin sabaha kadar

I'm working late tonight

Yakmıyor elimi artık bu kaynar sular

I'm doing double time

Yoruldukça kaybolur acılar

hiding from emotion and I'm so tired
love is still in motion and I find
I'm working late tonight
I'm doing double time
'cause being to working late tonight
helps keep you off my mind
So now I'm washing dishes
and getting dirty hands
while you get her three wishes

763

I'm still cleaning pots and pans
Well we say life is tough
at the top that's fair enough
but living at the bottom's not so hot
I'm working late tonight
I'm doing double time
hiding from emotion and I'm so tired
love is still in motion and I find
I'm working late tonight
I'm doing double time
'cause being to working late tonight
helps keep you off my mind

“Working Late Tonight ve Türkçe aranjmanı “Uykusuz Her Gece” şarkısının sözlerinin
yukarıda görüldüğü gibi altı çizilmiştir. Altı çizili olan cümlelerden koyu olanları birbiriyle
duygu aktarımı yönünden kıyaslanmıştır, koyu olmayan kısımlar ise iki şarkı sözü
arasındaki uzunluk ve kısalığı göstermektedir. Ancak ilk bakışta bu iki şarkı sözü genel
olarak kıyslandığında ikisinin de benzer bir hava ve duyguda olduğu söylenebilir.
Anlaşılacağı gibi bu şarkı bir aşk şarkısıdır ve her iki şarkı sözünde de bu hava
sağlanmıştır. Ayrıca şarkı sözlerinin melodileri de aynıdır ancak sözcük olarak Türkçe
versiyonda bazı değişiklikler göze çarpmaktadır. İlk koyu sözcük olan orijinal şarkı
sözündeki “doorway” Türkçeye “pencereden” şeklinde aktarılmıştır. “Doorway” aslında
sözcü sözcüğüne aktarılırsa Türkçe karşılığı “kapı aralığı” demektir. “Pencereden”
ifadesinin şarkı sözcünde tercih edilmesinin nedeni duygu yoğunluğunu daha iyi aktarmak
olabilir.
“You walked throughout the door and out my life” ifadesi dilimize “sildim seni o an
kalbimden” şeklinde aktarılmıştır. Halbuki orijinal şarkı sözünün sözcüğü sözcüğüne
anlamı “kapıdan yürüdün ve hayatımdan çıktın” demektir. Türkçe’de ise “sildim seni o
anda kalbimden şeklinde” ifade edilmiştir. Şarkı sözünde bu şekilde bir aktarım ve “kapı
aralığı” yerine “pencere” denmesinin nedeni şarkı sözünde ahenk ve kafiye uyumunu
sağlamak için yapılmıştır. Zira “pencereden” ve “kalbimden” sözcükleri birbiriyle
kafiyelidir. Kafiye Türkçe şarkı sözünün tamamında uygulanmışken, orijinalinde kafiye
uyumu bazı yerlerde vardır. Türkçe şarkı sözlerinin ahenkliliği ve daha ritmik olması
açısından şarkı sözü bu şekilde Türkçeye aktarılmış olabilir.
“And now I shut into my raincoat” ise dilimize “Öldüm sanki yaşarken kaçtım hemen
o sahneden” şeklinde aktarılmıştır. Orijinal şarkı sözünün aslında kelimesi kelimesine
anlamı “Ve şimdi yağmurluğuma kapanıyorum” şeklindedir. Burada da kafiyeli bir
aktarım için sözcükler Türkçe’de değiştirilmiştir.
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“I ought to make my mind up or hide the pain behind my eyes” ise “Türkçeye
kendimi buldum ben çalıştığım bu yerde” şeklinde aktarılmıştır” Oysa orijinal şarkı
sözünün tam karşılığı dilimizde “Zihnimi toparlamayalım ya da gözlerimin arkasındaki
acıya sığınmalıyım” şeklinde kişinin iç sesidir. Yin bu şekilde bir aktarım, söz konusu
duygulanım bir çalışma ortamında gerçekleştiği için Türkçe şarkı sözünde “çalıştığım bu
yer ifadesi” kullanılmış olabilir. Ayrıca şarkı sözünün aktarımında yine kafiye uyumunun
dikkate alındığı görülebilir. Bu da şarkıyı dilimizde orijinaline nazaran daha ritmik ve
ahenkli yapmaktadır.
“Oh I work night and day in this small old café” ise Türkçe’de öznesiz olarak “uykusuz
her gece bu kahvede” “Sabahlarım bazen günlerce” şeklinde aktarılmıştır. Şarkı sözü
bu aktarımla dilimizde daha ritmik hale gelmiştir. Daha uzun olarak orijinal şarkı sözü
“Ah Bu küçük Cafe’de gece gündüz çalışıyorum” şeklinde ifade edilebilirdi. Daha da
ilginci ise orijinal şarkı sözünde “cafe” sözcüğü geçmektedir. Ancak dilimizde bu ifadenin
yerine “kahve” sözcüğü kullanılmıştır. Eğer “cafe” sözcüğü “kafe” olarak aktarılsaydı
duygu yoğunluğu azalacaktı. Çünkü bizim kültürümüzde şarkının yazıldığı dönemde kafe
kültürü kahve kültürü kadar yoğun değildi. Burada dolayısıyla bir çeşit yerlileştirme
yapılmıştır.
“So now I'm washing dishes”, “and getting dirty hands”, “while you get her three
wishes”,“I'm still cleaning pots and pans” ifadeleri ise dilimize Masada boş bardaklar,
kirlenmiş tabaklar”, “Birikiyor önümde bitmesin sabaha kadar”, “Yakmıyor elimi
artık bu kaynar sular”, “Yoruldukça kaybolur acılar” şeklinde aktarılmıştır.
Orijinaliyle Türkçe şarkı sözü arasında anlam olarak bariz bir fark olmamasına rağmen
yine kafiye ve ritmik uyumu yakalamak açısından bazı sözcükler değiştirilmiştir. Orijinal
şarkı sözü sözcüğü söcüğüne aktarılsaydı aslında “Ve şimdi tabakları yıkıyorum”, “ve
ellerim kirleniyor”, ona “üç dilek hazırlarken”, “ben hala tabak çanak yıkıyorum” şeklinde
aktarılması gerekirdi. Ancak belirtildiği gibi ahenk ve uyum açısından ifadeler bu şekilde
aktarılmıştır.
Orijinal şarkı sözündeki diğer altı çizili koyu olmayan cümleler Türkçe’de direkt olarak
verilmemiş, ya kısaltılmış ya da atılmıştır. Bunun nedeni de duygu yoğunluğunu kısa ve öz
ifadelerle aktarmak olabilir. Uzun ifadeler Türk kültüründe dinleyiciyi sıkabilir. Bu
nedenle Türkçe versiyonda kısaltma uygulanmıştır.
Genel olarak Türkçe şarkı sözünde ahenk ve uyumun yakalanması ve duygu yoğunluğunun
dinleyiciye daha net hissettirilmesi açısından cümleler kafiyeli olarak aktarılmış, ritim
böylelikle sağlanmıştır. İfadelerin kısalığı ise dinleyici sıkmamak adına yapılmış olabilir.
Böyle duygulu bir şarkıda böyle bir strateji uygun bir karar gibi görünmektedir. Ayrıca
yerlileştirmelere de yer yer başvurulmuştur. Bunlar şarkı sözünün belli bir amaç
doğrultusunda, erek odaklı ve yerlileşmiş olarak dilimize kazandırıldığı izlenimini
uyandırmaktadır.
Değerlendirme
Müzik çevirisi alanındaki literatüre katkı yapmayı amaçlayan bu çalışmadan elde edilen
bulgulara göre Yabancı bir şarkı olan “Working Late Tonight” ve “Uykusuz Her Gece”
adlı Türçe aranjmanı arasında anlamsal farklılık yoktur ve melodileri aynıdır. Her iki şarkı
da aşk şarkısıdır. İçerik olarak aynı ancak biçim olarak her iki şarkının da farklı olduğu
görülmektedir. Orijinal metinde geçen bazı ifade ve cümleler Türkçe versiyonda ya
kısaltılmış ya da tamamen atılmıştır. Türkçenin özelliklerinden faydalanarak bazı cümleler
kısaltılmış ve örneğin “I work late and night” sözcüğü “uykusuz her gece” şeklinde
dilimize aktarılmıştır. Bununla beraber Türkçe versiyonun İngilizce versiyona oranla daha
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ritmik ve kafiyeli olduğu görülmektedir. Bunun sağlanması için de Türkçe versiyonda
sözcük değişimine gidilen yerler olmuştır. Söz gelimi “kapı aralığı” sözcüğü yerine
“pencereden” sözcüğü kullanılmıştır. Ayrıca Türkçe versiyonda yabancı versiyonda yer
alan “cafe” sözcüğü yerine “kahve” kullanılmıştır. Bu da o dönemlerde kültürümüzü daha
çok yansıtan kahve kültürünün popüler olmasından ve kafelerin yaygınlaşmamasından
ötürüdür. Burada dolayısıyla Türkçe versiyonda yerlileştirme uygulanmıştır demek yanlış
olmaz. Genel olarak Türkçe versiyonun (aranjmanın) içerik olarak orijinal versiyonla aynı
olduğu ancak daha erek odaklı ve daha yerli bir şekilde dilimize aktarıldığı ileri sürülebilir.
Bildiri olarak sunulan bu çalışmanın ardından bundan sonraki çalışmamızda bariz
örneklerin ortaya çıkacağı düşünülen Arapça-Türkçe dil çiftinde bir analiz içeren makale
yazılması da planlanmaktadır.
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Diversive Worldviews of Chaucer’s Characters in Terms of Love and Death;
Memento Mori434
Arş. Gör. Dr. Yakup YAŞAR435

Abstract
Chaucer’s poems Troilus and Criseyde and Love Visions consist of the theme love and the
religious virtue within the concept of life before and after death. Chaucer focuses on both
of the points so explicitly that he makes us examine love within the secular and holy
principles. He uses very ironic, satiric critical style in his poems so as to demonstrate what
the real ‘love’ and the thing that human beings call ‘love’ is indeed.
Introduction
To begin with, Chaucer’s Troilus and Criseyde is a romance constructed on the theme of
courtly love tradition which was common in medieval time. It was the male dominated
society in which women had no right to support themselves and did not have freewill. Men
would marry women whom they thought were coy, easygoing and rich. The marriages
were not based on romantic love; therefore the married women could flirt with another
man during their marriage. Due to the fact that men see women as commodities, they were
not loyal to men during their marriage. Nevertheless, women had two roles in the society
one as a wife and the other as a symbol of an honor because of whom even wars could
occur. What is more in Troilus and Criseyde we are presented such a clear example of the
points mentioned above. The characters in the romance are so significant that by analyzing
their roles we can find out their important characteristics as well.
Furthermore Criseyde as one of the main characters in the romance is not only disliked
because of her disloyalty to Troilus but also respected due to her rightness in doing so. At
the beginning of the play as a widow she is described by Chaucer quite obviously;
Criseyde this lady’s name; and, as for me,
If I ma judge of her, in al that place
There was not one so beautiful as she,
So like an angel in her native grace;
She seemed a thing immortal, out of space,
As if a heavenly, perfected creature
Had been sent down to earth, in scorn of nature. (Book I; 6; 15).
She is both a gift and a punishment to the nature. She is both the reason and the result of
the events. She is like Helen because of whom there occurred a war between Trojans and
the Greeks. That war has been going on for years and it is still unfinished. She is now the
one who has taken Helen’s place, as she is captured by the Greeks due to her father
434
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Calchas who has been on the side of the Greeks as a spy or since he is afraid of getting
murdered while she is on the side of Trojans.
Moreover, before getting captured Criseyde has met Troilus, who has fallen in love with
her at first sight. She ignores his love at first but later on with the help of her uncle
Pandarus she begins to love him. She seems she loves as much as Troilus loves her, yet
after she is taken in pawn she forgets about their love affair and begins to flirt with
Diomede. She has promised Troilus to come back to him in ten days but she has still not
returned for eight weeks. She disappoints not only Troilus but also the readers and it causes
her to lose her respectability. She has turned from a glorious lady to a coquette. During her
love affair with Troilus she is a representative of a romantic love, but after she betrays
Troilus with Diomede she becomes a member of a courtly love tradition. Indeed in a male
dominated society it is too difficult for a woman to keep herself loyal to the romantic love,
as they are seen by the men as creatures who can only marry men to serve them or become
a coquette to woe them. Criseyde is the representative of those women who are the victims
of the patriarchal world.
Likewise, by taking the condition of the medieval society into account, we empathy and
understand her very well. If she were in another community the conventions of which is
not based on the male domination but the equitable management then she would behave as
a lady living according to her freewill and would maybe save her romantic love with
Troilus forever. In fact “her desertion of Troilus is justified and that the comments on her
conduct and appraisals of her character are generally unintelligent or unfair.” (Graydon,
145). Although she represents infidelity in the poem her infidelity is caused by male
dominated world; therefore this paradoxical situation demonstrates that Chaucer punishes
patriarchal society with a woman. For a woman is seen as an honor of a man in that
community, when Criseyde betrays Troilus he loses his honor. In Medieval time honor was
one of the significant and essential virtues of men who would even sacrifice their life for it.
Because of that there occurred wars between nations just due to women who were not seen
even as human beings in male dominated world. It is not Helen or Criseyde themselves
crucial for men to fight for them but the issue of honor that causes them to battle. It is
really interesting for a woman to be at the level of glory and coquette at the same time.
Criseyde plays her both roles very well. She loves Troilus and betrays him with Diomede
and gives the ring -which is the reason of Troilus’ death- presented her by Troilus to
Diomede.
Criseyde is the one causing Troilus to become a martyr. According to the religious values
of medieval period martyrdom is glorified. Only the knights deserving it can gain the title.
Even though Troilus is depicted at the very beginning of the romance as a knight scorning
the ones falling in love and having love affairs Cupid the god of love throws an arrow to
him and he suddenly changes very oppositely and becomes a man interested in love rather
than wars. Then he meets Criseyde and becomes a passionate lover and leaves behind his
knighthood. However romantic Troilus, at the end, regains his identity as a chevalier and
dies in the war while fighting.
What is more, Troilus and Criseyde’s songs and letters designate their characteristics and
personalities too. Troilus seems to be a romantic and passionate lover who is indifferent to
the politic matters and just interested in love. His behavior is not suitable for the male
dominated society one of the members of which is him. Chaucer portrays him in both
ironic and pathetic way. Trojans and Greeks have been in war for years and he as a Trojan
should deal with that problem rather than struggle for a romantic love. Indeed Chaucer
shows the war between Trojans and Greek ironically as well, as no war can go on for
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years. He criticizes the politic issues of the medieval epoch by portraying Troilus ironically
romantic.
In fact in Homer’s Iliad, in which he tells the story of the Trojan War, Troilus is mentioned
in the epic poem as a young Trojan prince and one of the sons of King Priam. He is said to
have been murdered by Achilles. That is to say he does not have a great significant role in
the legend. Nevertheless Chaucer takes this minor character as a protagonist into his poem.
The reason of this is because he lays stress on that it is not possible for all men to adhere to
the rules of the patriarchal society. Therefore Troilus might be one of the men who are
against or ignorant to the unjust system and wish to live their life according to their own
values and virtues. Chaucer’s Troilus demonstrates although one can not be involved in a
legend due to his improper views of life, he can be the hero of his own faith. Furthermore,
Troilus’ choice to be the main character of his own story prevents him from being a classic
tragic hero who has tragic flaw(s) causing him to make a tragic mistake taking him to the
tragic end. He is not like King Oedipus in Sophocles’ Oedipus the King; Orestes in
Aeschylus’ Oresteia; or Medea in Euripides’ Medea who struggle against their faith but
lose the battle due to their own mistakes. Troilus is definitely the pathetic victim rather
than a tragic hero, since he does not endeavor to beat God or go away from his
predetermined fortune. On the contrary he addresses to God and expresses his miserable
condition;
And after that ‘O god of love’, said he
In piteous tones, ‘dear lord, my spirit is
For ever yours, as yours it ought to be;
I thank you, lord that I am brought to this.
If she be woman or goddess out of bliss
That you have made me serve, I know not, I;
But as her man I mean to live and die. (Book I; 18; 61)
This speech can merely be uttered by a romantic lover who longs for his beloved rather
than a brave knight ready to sacrifice himself and even his beloved for the sake of his
nation.
Troilus lives as a lover but dies as a virtuous pagan knight. When he sees the token he has
presented to Criseyde on Diomede, he feels his honor is violated and fights with Diomede
and gets murdered. Later on he is sent to heaven as a martyr by God in spite of his pagan
belief. There sees the actual reality and reaches the holy love. He looks down on the people
on the earth who he thinks are in negligence. Chaucer here focuses on the religion common
in the middle age and implies glory can only be gained when one achieves to be a martyr.
However, Chaucer’s taking the man who is indifferent to knighthood to that honorable
esteem is also fairly ironic.
Furthermore, Pandarus and Diomede are other important characters in the poem. Pandarus
is the go-between who plays significant role in matching up between Troilus and Criseyde.
It is quite obvious that Criseyde is directed by a man again. She does not have her own
idea as no man in the patriarchal society expects her to do that. Furthermore Diomedes is
the other man who influences Criseyde to accept his proposal and become his beloved. She
gives up her love affair with Troilus very easily. When she is away from Troilus do eight
weeks she suffers and laments as much as Troilus and asks “What is Criseyde without her
Troilus?” (IV; 206; 110). Later on the answer is found out ‘It is Criseyde with her

770

Diomedes’. It is the criticism of male dominated society that although Criseyde loves
Troilus passionately she is forced to leave him and be Diomedes’ lady. She has been
disturbed too much since she was exchanged with Antenor and so she cannot forgive
Troilus as a Trojan. Indeed we empathy and understand her even though she seem
unfaithful.
What is more, in the war the Greeks capture Prince Antenor; and Calchas feels Trojans will
lose the battle, so he goes to the Greeks’ side. There he says he has decided to serve them
as he is informed by Gods that “Tory shall turn to ash” (IV; 183; 17). After they accept
him he requests them to rescue his daughter Criseyde from Trojans. Later on they propose
Trojans to exchange Antenor with her. Trojans agree on a decision to do what the Greeks
want. However this meaningless situation is protested by Hector as he says "sirs, she is not
a prisoner of war, / Who ordered this? What do they take us for? / For my part I would
wish it were made clear / It’s not our practice to sell women here.” (IV; 185; 26); yet they
get angry with him and ask “what evil spirits inspire / You thus to shield this woman, and
lose / Prince Antenor?” (IV; 185; 27). In fact, Hector is definitely right as the exchange is
only done when two sides have men of one another as prisoners. Criseyde is already a
Trojan and she is exchanged with the other Trojan Antenor. Chaucer satirizes both nations
by doing that. Antenor is presented as a knight who is put at the lower esteem by getting
exchanged with a woman. Calchas is the representative of treason whereas Hector is
depicted as a brave soldier standing for an actual chivalry. Troilus is portrayed as a passive
and weak man who cannot save his beloved for whom he has said he is ready to die. In fact
“Chaucer's "characters" remain unique in form,-as extensive but very compact summaries
of descriptive detail and of traits of character, in which the use of what is concrete and
realistic is striking” (Patch, 3). Nevertheless it is quite obvious that Criseyde is punished
although she has not committed any guilt. It is the rule of the male dominated society
which punishes women even when men make mistakes.
Furthermore, The Book of Duchess is based on the journey to understand love and
acknowledge the actuality of death. In the poem there is the Dreamer who has got a malady
and requests God to help him sleep. As he cannot fall asleep he begins to read a book of
old romance in which the story of King Ceyx and his wife Queen Alcyone is told. In their
story the Dreamer witnesses such a great romantic and passionate love of a woman who
longs for her husband who is said to have died. She mourns and laments after her husband
and “with grief she almost lost her mind” (p.24;103) She cannot bear his death and prays
Juno to help her see her husband otherwise she will not eat anything until she gets
informed about him. She requests the Goddess to show her in her dream whether her
husband is alive or dead. Then she faints and in her dream Ceyx comes to her and consoles
her by explaining he has passed away from the apparent world to the eternal one:
“My own sweet wife,
Awake! Forsake your grieving life!
For since I am but dead, in brief,
There lies no profit in your grief,
For you shall never see me more
Alive. So, sweetest heart, therefore
Burn my body lovingly
Whenever you find it by the sea.
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Adieu, my sweet, my earthly bliss!
Pray God may heal your grief at this!
Our joy on earth is all too short (27; 201-211)
Alcyone’s dream has two significant points one of which is the eternal life after death and
the other is the consolation of the one whose relatives are dead. Even though Chaucer does
not focus on the theme according to the dogmatic values and virtues of Christianity he lays
stress on the fact that death is unavoidable and it is the fortune of all the living creatures to
experience it; therefore it has no meaning in lamenting too much after the dead.
Furthermore the in the dream that the Dreamer himself sees there is a Knight in Black who
is longing for his dead beloved the White Lady. What is more, the Black Knight and the
White Lady are asserted to be allegoric; the former for John of Gaunt and the latter for
Blanche, The Duchess of Lancaster. Chaucer has written that poem for the Consolation of
them. Additionally, we are presented the journey of the Dreamer and the Black Knight
from their inner world to the actual reality. The Dreamer himself has rather a different
world view than the Black Knight. When he meets the knight who is in grief because of his
beloved’s death, he does not understand the seriousness in his lamentation clearly as he as
a medieval man is not used to such a pathetic situation. The reason of this is because his
society is based on male dominance in which women are not seen as the one who is longed
and lamented after her death. Then the Black Knight begins to tell his story in which
expresses his beloved’s beauty and her uniqueness among other women. The Dreamer
thinks all the sentences the knight utters are full of hyperbole, but the knight does not agree
with him and expresses even if he were like the mythological and legendary heroes such as
Hercules, Alexander, Hector or Achilles still he would love the White Lady as much as he
does now. It “shows that the Dreamer’s world-view itself is wanting. He simply cannot
engage life with intensity.” (Johnson, 54). Moreover the Dreamer begins to understand the
greatness in his emotion and love. He reaches at the point which has changed his
worldview.
On the other hand the Black Knight is not like the knights of the medieval society. He is
quite romantic and emotional on the contrary. However throughout his journey with the
Dreamer we witness the change in his world view in which he is not aware of the fact that
death is as real as his love. “Here Chaucer initiates the mutual interplay of antagonism and
sympathy between the Dreamer and the Knight.” ( Johnson, 55). Besides he also realizes
that dying is not vanishing but passing to eternal life, so he still has an opportunity to meet
his beloved after death. The wheel of fortune which is taken from Boethius’s The
Consolation of Philosophy by Chaucer has importance in the poem as well. The Black
Knight declares Fortune beats him while they are playing chess and steals his Lady White.
“However, Fortune herself is not represented specifically as a judge, but rather as
proprietress of her wheel, or occasionally as a queen. Her power, moreover, is to assign
material goods and social position, not to determine anyone's place in history; her realm is
strictly the mundane, the temporal, and the temporary.” (Delany, 255). The chess game as
a symbol designates that the Black Knight has deficiencies in his religious belief. He does
not want to admit that Fortune always wins the game. The game metaphor represents the
faith which is determined and designed by the Almighty and so the winner is and always
will be the Creator but the Creature.
Furthermore, The House of Fame begins with an invocation scene in which the narrator
talks about dreams and their implications. He prays the God of sleep to show him the
dreams including good meanings. Then the narrator falls asleep and he finds himself in a
temple made of glass which is dedicated to Venus. There he comes across a tablet on
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which the story of Aeneas and Dido is told. He lays stress on the point that Aeneas does
wrong by promising Dido the things he will not do and Dido makes a mistake by believing
and loving a man she does not know well. Aeneas has love affair with Dido while he is
staying in Carthage and he leaves there to go to Italy. Dido begins to wait for him but she
hears that he has betrayed her in Italy. She cannot bear this and commits suicide by
stabbing herself. Moreover Chaucer emphasizes this upsetting incident has been common
throughout the history:
Think how treacherous and remiss
Achilles was to Briseis,
And Paris was to Oenone,
And Jason to Hypsipyle,
And Jason again to Medea;
And Hercules to Deianira,
For he left her for Iole,
Which brought about his death you see. ( p. 74-5; 397-404).
Chaucer focuses on two distinctive world views one is Dido’s as a woman who dedicates
herself to her beloved so much that she even decides to kill herself after getting betrayed
and the other is Aeneas’s as a man who does not give importance to his beloved; manages
to tell lies to her and easily betrays her without thinking her honor. Indeed this is a typical
characteristic of the male dominated society in which men see women merely as a
creatures responsible for entertaining them but as human beings who have rights as much
as men as well.
What is more the narrator sees a golden eagle which is asserted to symbolize the highest
level of aristocracy. On the other hand in the poem it represents God and it takes the
narrator from the lower stage to the high. One of the fundamental features of The House of
Fame is the journey from this world to the eternal one which also represents the change in
the narrator’s worldview. During their journey the eagle tells important things about the
place to which it aims to take the narrator. For instance it says “The every single spoken
word / Comes to Fame’s House and is heard / As I have said.” (p. 87; 881-3). That means
nothing remains unknown; on the contrary everything is recorded by God so as to be
replayed while the Almighty is questioning all the human beings about their deeds before
death, as “Fame’s house includes all that is said or done in the world, so Scripture contains
the entire Christian past and future.” (Delany, 259). Likewise, the eagle also stands for an
angel taking the soul of any human being whose time has come to the end to the eternal
world and the narrator metaphorically sees himself dead in his dream and is taken to the
Goddess Fame’s house:
Then I was seized with doubt and fear
And said, ‘I know that I am here,
But whether I am flesh or ghost
I know not: God, thou surely know’st!’
For never yet was sent to me
Perception of such clarity. (p. 90; 979-84).
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After the eagle introduces the place to him and explains how the holy system is organized
it leaves him there alone.
The narrator begins to walk around in order to discover what is included in the house.
While wandering he recognizes names of the people he has already been familiar with and
learns which one whom has infamous fame or famous fame. The mythological and historic
references to the well-known people demonstrate the ones having done good deeds are
rewarded and the others committing sins are signed as bad which is “called Evil Fame in
every town.” ( p.106; 1580). There are also some people who think they deserve to have
good fame, yet the Goddess thinks just the opposite for them:
A second mighty company
Of folk who pleaded loud and high:
‘Lady, grant us now good fame,
And let our deeds have that great name
Now in honour of chivalry;
And may God bless thy soul so free!
For since we have deserved our fame,
It’s right we should receive the same.’
She answered, ‘As I live, you’ll fail!
Your virtues deeds shall not avail
Just now to win renown from me
But you know what? I here decree
That you shall have an evil fame, (p. 107; 1607-19).
That is to say Chaucer here not only criticizes the chivalry of the middle age -in which
knighthood is glorified by the patriarchal community and it is claimed that one who dies as
a knight in a battle definitely deserves to be awarded with heaven- but also lays stress on
the fact that it is only God having the authority to decide which deed is good or evil.
What is more the narrator meets another company whose number is very few. They are so
loyal to Goddess that they say:
Lady bright,
In truth we strove with all our might,
Bu we have no regard for fame,
So please efface our deeds and name
For love of God, for truly we
Did everything in charity
And not for gain of any kind. ( p.109; 1693-9).
Their worldview is quite similar to Islamic mysticism in which the sheikhs believe in order
to reach nirvana one has to leave all the internal and external targets behind. Normally,
people who believe in God try to do the deeds that will help them gain heaven after death,
but according to sheikhs even heaven is an obstacle between God and them. In the poem
Chaucer emphasizes this kind of human beings whose population is very low but who are
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loved by God the most, as Fame replies the company “all you have in mind/Is granted”
(p.109;1700-1).
Furthermore, there are other companies such as the ones who request good fame despite
their “harm and wickedness” (p.112; 1813), but the Goddess does not accept their unfair
wish and the ones confessing they have done bad deeds in their life and so they deserve to
gain a great fame according to their principle: “we evil men, for wickedness, / As good
men have for righteousness.” (113; 1853-4). This company is much more honest than the
former one, since they admit their deeds are not good. The former group still tries to cheat
God as they think they have done during their life. These two worldviews designate there
are two choices for human beings; one is to try to do good deeds and the other is to be
honorable enough to admit the wrongness of bad deeds he/she does that maybe will help
his/her getting forgiven.
During his journey throughout the House of Fame the narrator reaches ‘spiritual
enlightenment’ and learns lots of crucial information about life after death. He can make
comparison between the permanent world and the eternal one. The poem finishes
unfinished which means it can only come to the actual end when he really dies.
Furthermore in The Parliament of Birds the narrator tells Scipio’s Dream by Tullius Cicero
in which he explains the main character of the story called Scipio sees his grandsire the old
Africanus in his dream:
Then Scipio asked him if the earthly dead
Have life and dwelling in another place.
‘For certain, yes,’ old Africans said,
Affirming that our worldly lifetime’s space
Is but a kind of death, whatever grace
We show, that righteous souls at death go free
To heaven. (p.129; 50-6).
Their dialogue obviously demonstrates Cicero’s philosophy of the life before and after
death.
The narrator is influenced by this book fairly deeply and soon after getting asleep he sees a
dream in which he is taken by the old Africanus to the garden where he comes across the
personified and allegoric characters such as Pleasure, Fair Array, Courtesy, Joy, Deception,
Delight, Gentle Breeding, Beauty, Youth, Foolhardiness, Flattery, Desire, Messagesending, and Bribery which stand for the features of love on Saint Valentine’s Day which
is very special for lovers. Chaucer focuses on the ‘love’ theme in this poem as well. By
using birds as personification of human beings he shows there are different kinds of people
and each has their peculiar view of love: Some claim the female should obey the male,
while some assert the male should be loyal to the female. “To read the poem in this way is
to take it as an example of what Delany has termed Chaucer’s ‘pluralistic impulse’, the
equipoise of multiple perspectives with judgment suspended.” (Near, 18). Additionally, the
narrator who has not been experienced at real love is given a chance in that garden to learn
the love itself.
What is more, the other important point in the poem is the birds trying to have common
mind about their issue in the debate. However they have difficulty in agreeing with one
another. That is because “If, however, coming upon that something displaces the will to
understand or the struggle for understanding, the process ceases, and the will is contained
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within a necessarily limited conclusion.”436 For example the Goddess Nature announces
the birds to choose their mates and they all express their own feelings and thoughts and
they promise lots of things as usual, yet the debate cannot be resolved. Then the falcon
says I cannot see debate will make things right, / And so it seems it must be done by fight”
(p.144; 538-9). Its reaction is so important that we see how the powerful one tries to gain
its right within a wrong way.
Chaucer in his politic life endeavors to support democracy in his country. In the poem he
presents his ideology and thoughts about the system. He criticizes the discrimination
between the rich and the poor; the powerful and the powerless. For instance the Goddess
Nature gives a right to a female eagle to choose which one of the three eagles she wants to
marry. In Chaucer’s time women were not given such rights they only had to accept to
marry the men who had chosen them: “A female must agree the proposition / Of him who
wants to be her husband dear.” (p.140; 409-10). Chaucer explicitly supports women rights
as well as the other democratic and social rights he advocates.
In addition to the poems mentioned previously The Legend of Good Women consists of the
pathetic stories of mythological and historical women. The first story is The Legend of
Cleopatra, Queen of Egypt, in which Cleopatra and Antony’s love is told. When Cleopatra
sees Antony’s corpse she laments too much and she cannot bear his death and poisons
herself with snakes and dies. The second story The Legend of Babylonian Thisbe, is the
passionate love story of Pyramus and Thisbe. They are the children of the fathers who do
not get along with each other; therefore they will not let them marry when they hear their
love affair. They have to go on their forbidden love in secret but their fathers learn it at last
and they have to run away. Then they flee together into a forest where they are not safe due
to the wild animals. While Pyramus is away a lioness approaches to Thisbe and she gets
frightened and goes into a cave to protect herself but she forgets her wimple near the well.
Lioness tears it with its paw and then Pyramus comes there. He see Thisbe’s wimple torn
and he thinks she has been assaulted by the lioness and he cannot bear this and commits
suicide by thrusting his sword into his heart. After that Thisbe comes there as she thinks “If
it should chance that my Pyramus / Came here to seek me, and then did not find, / He’d
think me faithless to him, even unkind.” (p.182; 855-7). However she is too late as her
beloved is about to die very soon. When he dies she cannot bear his death and she commits
suicide by thrusting the sword into her heart as well and dies. It is the most admirable love
of all the stories Chaucer tells in this poem as they both die for one another:
Men true in love I find but few or none
In all my books, except this Pyramus.
And that is why I’ve spoken of him thus.
For it is gratifying to us men to find
A man whose love is faithful, true and kind.
But here you see, great lover though he be,
A woman can dare and do as well as he. (p. 184; 917-23)
Their love is an example of a romantic love rather than a courtly love. Chaucer implies
love and self-devotion should be nearly equal in a love affair then the love will be an ideal
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Quoted in Michael R. Near’s article. Taken from Sheila Delany, Chaucer’s House of Fame: The Poetics of
Sceptical Fideism (Chicago, 1972), 11.
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one. On the other hand in this legend he mocks the lovers a little bit as they die due to the
misunderstanding.
The Legend of Dido, Queen of Carthage, is another story of a woman who is the victim of
an unfaithful man. The man in this story is Aeneas, who tells lots of lies to Dido when he
meets her in Carthage. He manages to convince her to believe him and they begin to have
love affair. “When a fantasy that nourished hope is given the lie, men often turn, not to the
truth, but to a negative version of the fantasy which will explain their disappointment
without impugning their clarity of vision” (Murtaugh, 478). One day Aeneas flees with the
properties he has stolen from Dido’s castle. He betrays Dido and marries Lavinia. Dido can
not go on her lamentation and commits suicide with the sword Aeneas has left behind.
Chaucer criticizes such women:
O luckless women full of innocence,
Pity and truth and sweet benevolence,
What makes you trust men’s declarations so?
Why waste your pity on their seeming woe
When such examples are before your eyes
Of men forsworn, of lovers telling lies?
Where saw you one who never was unkind,
Nor left his love, nor harmed her, nor maligned
Nor plundered her, nor bragged about his deed? (p. 193; 1254-62)
This legend is an obvious example for the loves in patriarchal society in which men are
free to tell lies, to deceive women and to find another one very easily and women are the
victims of male dominated world.
The Legend of Hypsipyle and Medea is another pathetic story in which both women are
abused by Jason who is sent by his uncle Pelias to Colchis to win the Golden Fleece. While
he and Hercules are sailing there their ship is distorted by the wind to a different place
called Lemnon Island. In that island he meets Queen Hypsipyle and pretends to be a
faithful lover to her and they marry. They have two children after their marriage. However
later on Jason gets all “of her belongings for his own possession” (p.201; 1561) and sails
away. He never sees her again. She cannot endure his betrayal and dies ‘in wretchedness’.
When he arrives Colchis he meets Medea. He goes on making false promises to a woman
again. He says to her that he has come there to get the Golden Fleece and she says she can
only help him if he accepts her as his wife. They compromise and fulfill the task. They flee
together to Thessaly. After they have two children Jason leaves her as well and marries the
third woman the daughter of King Creon.. The women in this legend are deceived by a
man although they treat him faithfully and their love is true. We are presented a story in
which a man uses two women for his egoist wills and then leaves them when he thinks he
does not need them in his the other deeds, whereas the women still go on their love
passionately. Chaucer criticizes both man and women in this legend and implies the man
does wrong to the women and makes dishonorable mistakes by abusing them and the
women are too naïve to be convinced to love such a wicked man.
What is more in the fifth legend the story of Roman Lucrece is told. It is the most pathetic
and horrible one. Lucrece is the knight Collatine’s very beautiful and loyal wife. One day
Collatine invites the King’s son Tarquin to his castle so that he will introduce him his wife.
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Then they go there and Tarquin gets attracted by Lucrece so much that he plans to make
love with her as “woman dazzles man with her imperious beauty”.(Murtaugh, 478). Later
on he suddenly goes into her chamber and assaults her. In this legend Chaucer expresses
Roman women give so much importance to their fair name and honor that she thinks losing
her honor is much worse than dying. After that Tarquin leaves the castle and she calls all
everyone to tell everything. Even though they think she is innocent and forgive her, she
cannot bear it and commits suicide, yet “as for men, observe what tyranny / They always
practice; test them as we must, / The truest of them is too weak to trust.” (p.210; 1883-5).
Chaucer also ironically criticizes Lucrece’s husband Collatin as he does the thing no man
who has even a little honor can do by suggesting a man to show him his wife.
Moreover the sixth legend includes Ariedne and Theseus’s story in which as she falls in
love with him at first sight she helps him when he fights with the monster by giving him a
sword and also she helps him go out of the labyrinth. After getting survived Theseus takes
Ariadne and her sister on his ship and they escape together. They arrive on an island and
when Ariadne falls asleep Theseus and her sister run away together. She wakes up and
understands she has been betrayed. Indeed in this legend Chaucer lays stress on the fact
that women’s believing and loving men whom they do not know well causes them to have
pathetic end. He not only satirizes men but also mocks women who get in such ridiculous
situation.
The seventh legend is also about a woman getting raped. One day Procne requests her
husband Tereus to let her visit her sister Philomela or bring her to the castle so that they
see each other. Tereus chooses the second item and goes to bring Philomela. However
Tereus takes her to a secret cave and rapes her. Then he cuts her tongue and shuts her in a
castle and tells Procne that she has been dead. Later on Philomela writes a letter in which
she tells everything Tereus has done to her. Likewise, in this legend Chaucer shows the
cruel and animalist side of a man and points out no man deserves to be trusted even when
the matter is about women.
In the eighth legend we see the same shameful attitude as in Ariadne and Theseus’s legend.
Demophon betrays Phyllis like his father Theseus has done to Ariadne. He promises her a
lot of lies and leaves her but never returns back and she cannot bear this and hangs herself.
At the end of the poem Chaucer addresses to the women: Beware, you women, of your
subtle foe, / Since still today such bad men you may see; / And trust in love no other man
but me.” (p.228; 2559-61). He ironically lays stress on the point that they make a big
mistake by going on believing men whom they do no know well.
The last legend is the funniest one in which two brothers Danaus and Aegyptus decide to
get their two offspring Lynceus and Hypermnestra married. On the wedding day
Hypermnestra’s father Aegyptus goes into her chamber and reveals her a secret that he has
been informed in his dream that his nephew is the one who will kill him, and so he asks her
to “cut his throat into two” (p.231; 2657). However when she and her husband are alone in
their room she cannot attempt to kill him she says since I’m his wife / And faithful, it is
better far for me / To die in honour and wifely chastity / Than live a traitor in undying
shame.” (p. 232; 2699-703) and wakes him so as to help him flee. When he wakes up he
runs away and does not take her with him. Then she is arrested and put in gaol. This
tragicomic legend ends like this. Again we are presented such a pathetic legend of a good
woman.
In all of these legends Chaucer explicitly expresses that in male dominated society women
are obliged to experience such tragic and painful incidents as they are not seen as human
being as the men. By presenting such different stories of women and men Chaucer aims to
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“construct an ideal of marriage between equals in a world freed of fantasy.”(Murtaugh,
478). Indeed he has made some changes in the original versions of the legends in order to
satirize, mock and criticize both men and women in their love affair.
Taking everything into account, Chaucer focuses on the theme ‘love’ very ironically,
sarcastically and critically in his works Troilus and Criseyde and Love Visions. He shows
almost every distinctive characteristics and personalities of women and men who have love
affair. According to his implications each character has his/her own worldview in which
some give importance to their honor while some give importance to merely their own self.
The former in order not to lose or violate their honor can even sacrifice their own life but
the latter just think themselves and do not care what happens to other people since they see
them as ‘the others’. Besides, he also emphasizes the life before and after death by
presenting the atmosphere of this world and the eternal world and suggests keeping in
mind ‘memento mori’. Indeed with the theme ‘love’ and the issue of ‘life’ and ‘death’ he
means because of the fact that the calf love between men and women is full of shame, false
promises and betrayals since they are human beings who are not perfect and have lots of
imperfections, love is quite really true and precious when it is divine love.
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Demografik Farklılıkların Örgütsel Sosyalleşme Üzerindeki Etkisi

Prof. Dr. Serap BENLİGİRAY437
Dr. Uğur DEMİRCİ438
Bu çalışmanın amacı demografik özellikler (yaş, cinsiyet, iş tecrübesi, eğitim düzeyi, eğitim alanı, askerlik
yapma durumu) örgütsel sosyalleşme arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Polis
Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören komiser yardımcısı adayı
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada tam sayım örneklem kullanılmıştır. 2016 yılı Kasım, 2017 yılı Mayıs
ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen üç farklı uygulama sonrasında elde edilen 1660 veri araştırmaya dahil
edilmiştir. Nicel paradigma çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmanın deseni deneysel tek gruplu ön test-son
test modeli olarak belirlenmiştir. Araştırmada katılımcıların sosyalleşme düzeylerini tespite yönelik olarak
Chao ve arkadaşları (1994) tarafından geliştirilen Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma
sonuçlarında katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerinde yaş, eğitim düzeyi ve alanı, iş tecrübesi ile
askerlik yapma durumu gibi değişkenlere göre bir farklılık bulunmadığı, ancak erkeklerin kadınlara göre
daha fazla örgütsel sosyalleşme düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sosyalleşme ve yaş, Örgütsel sosyalleşme ve cinsiyet, Örgütsel sosyalleşme
ve iş tecrübesi, Örgütsel sosyalleşme ve eğitim düzeyi, Örgütsel sosyalleşme ve eğitim alanı

Abstract
The main purpose of this study is to reveal the difference between demographic features (age, gender, job
experience, educational level, educational area) and organizational socialization. The population of the study
includes the sergeant candidates attending the Police Chiefs Training Center under the Turkish Police
Academy. Full count sampling is cunducted in this study. For the purposes of this study, data were collected
from 1660 sergeant candidates by three different survey application in November 2016, May 2017 and
August 2017. The research design, conducted within the framework of quantitative paradigm, was set as a
single group pretest-posttest model. In this research, the organizational socialization scale, developed by
Chao et al. (1994) was used to measure the participants’ organizational socialization levels. It is concluded
that there is no difference between organizational socialization and the variables such as age, job experience,
educational level and educational area, but male have more organizational socialization level than female
have.
Keywords: Organizational socialization and age, Organizational socialization and gender, Organizational
socialization and job experience, Organizational socialization and educational level, Organizational
socialization and educational area

1. Giriş
Örgütlerin stratejik amaçlarına ulaşabilmeleri için insan kaynağından en etkili biçimde
yararlanmaları gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve maliyet kayıplarıyla karşı karşıya
kalmaktadırlar. Özellikle örgüte yeni alınan bireylerin en kısa zamanda örgütün beklediği
performans düzeyine erişmeleri önem arz etmektedir. Örgütsel sosyalleşme yeni iş görenin
örgütte etkili bir çalışan olabilmesi için gerekli değerler, inançlar, yetkinlikler ve
davranışları öğrenme süreci olarak ifade edilmektedir (Ashforth vd., 1997: 200). Örgütsel
sosyalleşme çalışanların performans kaygısını ve stresi azaltma, rol açıklığı sağlayarak
performans artışına sebep olma, uyum ve öz yeterlilik algısını yükseltme ve işten ayrılma
niyetini azaltma hususlarında etkili olmaktadır. Ayrıca iş tatmini, motivasyon, örgütsel
bağlılık, örgütsel özdeşleşme, örgüt-birey uyumu ve örgütsel vatandaşlık davranışı gibi bir
çok iş tutumunun edinilmesinde örgütsel sosyalleşmenin büyük önemi bulunmaktadır
(Saks ve Gruman, 2012; Wanous, 1980; Cooper Thomas vd., 2004; Ge vd., 2010). Bu
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nedenle bireylerin örgütsel sosyalleşme süreçlerinin etkinliği örgütler açısından kritik
önem taşımaktadır.
Bireylerin örgütsel sosyalleşme süreçlerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Hurst ve
arkadaşları (2012: 117) işe yeni başlayanların örgütsel sosyalleşme sürecini etkileyecek
faktörleri bireysel faktörler ve durumsal faktörler olarak iki başlık altında toplamışlardır.
Bireysel faktörlerden birisi de demografik unsurlardır. Pfefer (1983) örgüt içerisindeki
herhangi bir birimdeki demografik çeşitliliğin o birimde birçok karışıklığa sebep olacağını
belirtmektedir. Bu nedenle demografik unsurlar bireyin örgütsel sosyalleşme sürecindeki
öğrenme hızını, dolayısıyla bu süreçte elde edeceği bilgi ve yetkinlik düzeyini etkileyebilir.
Alan yazında demografik unsurların örgütsel sosyalleşme üzerindeki etkisini araştıran
çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların sonuçları birbirleriyle örtüşmemektedir.
Bu nedenle bu araştırma demografik değişkenlerden yaş, cinsiyet, iş tecrübesi, askerlik
durumu, eğitim düzeyi ve eğitim alanının örgütsel sosyalleşme üzerinde etkisi var mıdır?
sorusuna yanıt bulmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. ANOVA ve t Testi kullanılarak
yapılan analiz sonuçları her üç uygulamada da cinsiyet dışındaki değişkenlerin örgütsel
sosyalleşme üzerinde etkilerinin bulunmadığını kadınların erkeklere göre daha fazla
örgütsel sosyalleşme düzeyine sahip olduklarını ortaya koymuştur.
2. Kavramsal Çerçeve
Örgütsel sosyalleşme
Örgütsel sosyalleşme, bireyin örgütteki rolü için gerekli sosyal bilgi ve becerileri edinme
süreci olarak ifade edilebilir (Van Maanen ve Schein, 1979: 211). Bu süreç, çalışan
açısından örgüt üyeliği ve örgütsel rolü için gerekli olan değerlerin, yeteneklerin, beklenen
davranışların ve sosyal bilginin kazanılması sürecidir (Louis, 1980: 229-230; Chao vd,
1994: 730). Örgütsel sosyalleşme ister örgüt içindeki yatay veya dikey geçişler esnasında,
ister örgütler arası geçişlerde olsun bireyin tüm kariyeri boyunca devam eder (Van Maanen
ve Schein, 1979). Bu nedenle örgütsel sosyalleşme birey açısından sürekli devam eden bir
süreçtir.
Örgütsel sosyalleşme alan yazınında yer alan araştırmaların örgütsel, bireysel ve örgütbirey etkileşimi olarak üç farklı yaklaşımda ele alındığı görülmektedir. Örgütsel
perspektiften yapılan araştırmalarda sosyalleşme sürecinin, içeriğinin ve sosyalleşme
taktiklerinin (Feldman, 1981;Fisher, 1986; Schein, 1968; Van Maanen ve Schein, 1979;
Chao vd., 1994; Taormina, 1997; Ostroff ve Kozlowski, 1992; Thomas ve Anderson, 1998;
Haueter vd., 2003); bireysel perspektiften yapılan araştırmalarda çalışanların sosyalleşme
sürecinde kazandıkları bireysel özelliklerin ve proaktif sosyalleşme taktiklerinin (Ashford
ve Cummings, 1985; Ashford, 1986; Bauer ve Green, 1994); örgüt-birey etkileşimi
perspektifinden yapılan araştırmalarda ise bireylerin kullandıkları proaktif sosyalleşme
taktikleri ile örgütsel sosyalleşme taktikleri arasındaki etkileşimin konu edildiği tespit
edilmiştir (Jones, 1983; Reichers, 1987; Hartley, 1992).
Örgütsel sosyalleşme sürecini açıklamaya çalışan araştırmalar ışığında bazı kuramlar
geliştirilmiştir. Alan yazında model olarak da adlandırılan bu kuramlar: Aşama Modelleri,
Mantıksal Yapı (Louis, 1980), Birikimli Sosyalleşme Modeli (Bauer ve Green, 1994),
İlişkisel Model (Bauer ve Green, 1994), Etkileşimci Model (Jones, 1983), İletişimci
Sosyalleşme Süreci (Clair, 1996), Sembolik Etkileşim (Hartley, 1992), Modernist ve
Postmodernist Perspektif (Tierney, 1997) şeklinde sıralanabilir. Örgütsel sosyalleşme
alanında bunlar arasından en çok çalışılan Aşama Modelleri olmuştur. Bunlar Buchanan’ın
(1974) Üç Aşamalı Erken Kariyer Dönemi Modeli, Porter, Lawler ve Hackman’ın (1975)
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Üç Aşamalı Modeli, Feldman’ın (1976) Üç Aşamalı Modeli, Schein’in (1978) Üç Aşamalı
Modeli ve Wanous’un (1980) Sosyalleşme Aşamalarını Birleştirme Yaklaşımı şeklinde
sıralanabilir. Söz konusu modeller bireyin rasyonel davrandığı ve örgütle bütünleşene
kadar bir uzam boyunca hareket ettiği varsayımına dayanır (Balcı, 2003: 83).
Alan yazında yer alan modeller arasında en fazla kabul gören ve yaygın olarak kullanılan
Feldman’ın (1976) geliştirdiği aşama modelidir. Feldman modelinde sosyalleşme sürecini
ön sosyalleşme, karşılaşma ve değişim şeklinde üç aşamada sınıflandırmıştır. Örgüte
girmeden önceki öğrenmelerini kapsayan ön sosyalleşme aşamasında bireyler, işleri
hakkında beklentilerini biçimlendirir ve o işte çalışıp çalışmama konusunda karar verir
(Feldman, 1976). Karşılaşma aşamasında birey örgütün gerçek yüzünü görür ve önceden
edindiği bilgiler ile bu gerçeklik arasında karşılaştırma yapar (Feldman, 1981). Bu iki
aşamayı geçen birey son olarak kalıcı değişimlerin meydana geldiği değişim aşamasına
ulaşır. Bu aşamada yeni işe girmiş olan bir birey, işi için gerekli görevlerde yetkinleşir,
yeni rolleri başarır, grup değerlerine ve normlarına uyum sağlar (Feldman, 1981). Böylece
birey “dışardan biri” olmaktan çıkıp “içerden biri” haline gelir (Balcı, 2003: 85).
Alan yazın incelendiğinde örgütsel sosyalleşmenin birçok bireysel ve örgütsel olumlu
sonuçları bulunduğu görülmektedir. Saks ve Gruman (2012: 31) görev ustalığını, rol
açıklığını, sosyal kabulü, öz yeterliliği, uyum algısını ve performans kaygısını örgütsel
sosyalleşmenin bireysel sonuçları arasında; iş tatminini, örgütsel bağlılığı, işten ayrılma
niyetini, iş performansını, rol uyumunu ve stresini de örgütsel sonuçları arasında
göstermiştir. Bunun yanında örgütsel sosyalleşme motivasyon (Wanous, 1980), kişi örgüt
uyumu (Cooper Thomas vd., 2004; Saks vd., 2007), örgütsel özdeşleşme ve örgütsel
vatandaşlık davranışı (Ge vd., 2010; Salavati vd., 2011) ile pozitif yönlü bir ilişkisinin
olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.
Demografik özelliklerin örgütsel sosyalleşme üzerindeki etkisi
Demografik değişkenler performans (Waldman ve Avolio, 1986), terfi kararları (Mclntire
vd., 1980) ve devir oranı (Mobley vd., 1978) ile ilişkili olduğundan örgüt bilim
çalışmalarında üstünde durulan değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak
yaş, cinsiyet, eğitim durumu, ırk ve kıdem bu araştırmalarda sıkça kullanılan
değişkenlerdir. Ancak örgütsel sosyalleşme sürecinde bu değişkenlerin etkili olup
olmadığına dair yapılan araştırma sayısı fazla olmadığı gibi yapılmış olan çalışmaların
sonuçları da net değildir.
Cinsiyet değişkenine göre yapılan araştırmalar incelendiğinde kimi araştırmalarda cinsiyete
göre örgütsel sosyalleşmenin farklılaşmadığı (Çapar, 2007; Kartal, 2003; Özçelik, 2008)
ifade edilirken, kimi çalışmalarda erkeklerin kadınlara göre daha kolay sosyalleştikleri
ortaya konmuştur (Argon, 2011; Elçi, 2008; Mutlu, 2008).
Kıdeme ilişkin yapılan araştırmalarda ise kimi araştırmalar kıdemi yüksek olan çalışanların
örgütsel sosyalleşme algılarının yüksek olduğu yönünde sonuçlanmışsa da (Kartal, 2009;
Argon, 2011; Çapar,2007; Özkan, 2005), bazı çalışmalarda kıdemi düşük olanların örgütsel
sosyalleşme algılarının yüksek olduğu ileri sürülmüştür (Zoba, 2000; Elçi, 2008; Özçelik,
2008). Bununla birlikte Yaş değişkenine ilişkin Çapar (2007) ve Kılıçoğlu ve Yılmaz’ın
(2013) yaptığı araştırmalarda yaşı büyük olan çalışanların örgütsel sosyalleşme algılarının
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. İşe yeni başlayanların daha önceki iş tecrübeleri de
sosyalleşme sürecinde etkili olabilir. İş tecrübesi olan birey o iş yerindeki sosyalleşme
sürecinde yaşadıklarıyla beklentilerini şekillendirebilir. İşe yeni başlayan bireylerin
tecrübelerinden edindiği bilgi kendisine proaktif davranış sergileme yönünde güven
verebilir (Ashforth, 2012:171). Bu nedenle proaktif sosyalleşme davranışı tecrübesi olan
çalışan bu süreçte daha aktif olma olasılıkları bulunmaktadır.
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Alan yazında demografik özelliklerden eğitim düzeyi ve kıdem ile iş tatmini, örgütsel
bağlılık ve devir oranı gibi bazı örgütsel sosyalleşme çıktılarının ilişkili olduğuna dair
çalışmalar mevcuttur (Berg, 1991; Chen ve Francesco, 2000; Lo ve Lam, 2008). Bu
çalışmalardan birinde Lo ve Lam (2008) eğitim düzeyi ile iş tatmini; kıdem ile örgütsel
bağlılık; hiyerarşik düzey ile iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasında
anlamlı bir istatistiki ilişki tespit etmiştir. Araştırma sonuçlarına göre eğitim düzeyi yüksek
olanların iş tatmini eğitim düzeyi düşük olanlardan daha yüksektir. Bu nedenle eğitim
düzeyi bir değişken olarak bu araştırmaya dahil edilmiştir. Ayrıca bireyin iş alanı ile ilgili
konularda eğitim almış olması o iş için gerekli teknik bilginin öğrenilmesinde kendisine
yarar sağlayabilir. Kişi teknik bilgiyi daha kolay öğrenebilir. Bu sebeple eğitim alanı da bu
araştırmaya başka bir değişken olarak dahil edilmiştir.
Yukarıda incelenen alan yazından ulaşılan kanaatle aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:
H1. Yaş ile örgütsel sosyalleşme arasında bir ilişki vardır.
H2. Cinsiyet ile örgütsel sosyalleşme arasında bir ilişki vardır.
H3. Eğitim düzeyi ile örgütsel sosyalleşme arasında bir ilişki vardır.
H4. Eğitim alınan alan ile örgütsel sosyalleşme arasında bir ilişki vardır.
H5. İş tecrübesi ile örgütsel sosyalleşme arasında bir ilişki vardır.
H6. Askerlik durumu ile örgütsel sosyalleşme arasında bir ilişki vardır.
3. Yöntem
Model
Bu araştırmanın amacı demografik özelliklerin örgütsel sosyalleşme üzerinde etkili olup
olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla örgütsel sosyalleşmeye ilişkin alan yazın incelenerek
elde edilen bilgiler ışığında Şekil 1’de yer alan araştırma modeli oluşturulmuştur.
Araştırma nicel paradigma çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Deseni ilişkisel araştırma
şeklinde belirlenmiştir. Bu amaçla Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören
Komiser Yardımcısı adaylara eğitimlerinin başlangıcında ve bittikten sonra kendilerinin
örgütsel sosyalleşme ve örgütsel vatandaşlık davranışı düzeylerini belirlemek üzere ilgili
ölçekleri içeren anket uygulanmıştır.
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Evren ve örneklem
Bu araştırmanın evrenini Ankara Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde öğrenim gören
komiser yardımcısı adayları oluşturmaktadır. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde
faaliyet gösteren Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nde (PAEM) öğrenim gören 2000 aday,
değişik üniversitelerin çeşitli fakültelerinden mezun olduktan sonra gerekli sınavları
başararak burada öğrenim görmeye hak kazanmışlardır. Eğitimleri sonunda bitirme
sınavlarını başarıyla tamamlamaları durumunda ilk defa Emniyet Genel Müdürlüğü
kadrolarında görev alacaklardır.
Komiser yardımcısı adayları teorik eğitimlerine başlamadan önce kısa süreli bir
oryantasyon eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitim sırasında adaylar mesleğe ilişkin ilk
disiplin kuralları ve okulda davranış şekilleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Disiplin
kurallarını öğrenen adaylar yaklaşık sekiz aylık teorik eğitime başlarlar. Bu dönemde
tümüyle yatılı okuyan ve resmi kurallar çerçevesinde öğrenim gören adaylar mezun
olduklarında kendileri için gerekli olacak temel polislik, polis müdahale yöntemleri, adli
mevzuat ve suç soruşturma, toplumsal hareketler ve kitle psikolojisi, insan hakları gibi
derslerinin yanında çağdaş siyasi ideolojiler, kamu harcama hukuku, radikalizm-şiddet ve
terör, güvenlik yönetimi ve liderlik, kriminoloji gibi konularda yüksek lisans dersleri de
alırlar. Teorik eğitim sonrasında derslerinde başarılı olan adaylar uygulamalı eğitime
gönderilirler.
Tam sayım örneklem kullanılan araştırma kapsamında yapılan ilk uygulamada 1956, ikinci
uygulamada 1738 ve üçüncü uygulamada 1704 öğrenciden veri toplanmıştır. Birinci, ikinci
ve üçüncü uygulama verilerinin sağlıklı olarak karşılaştırılması ve iki uygulamada aynı
öğrencilere ait verilerinin bir araya getirilebilmesi amacıyla öğrenci numaralarına dayalı
karşılaştırma yapılmış ve veri analize uygun 1660 gözlem birimi elde edilmiştir.
Veri toplama aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Katılımcıların
örgütsel sosyalleşme düzeylerinin tespitine yönelik Chao ve arkadaşları (1994) tarafından
geliştirilen Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği Amaç
ve değerler, İnsan ilişkileri, Dil, Tarih, Performans ve Politika şeklinde 6 alt boyuttan
oluşmaktadır.
Belirtilen ölçekteki soruların Türkçe’ye çevrilmesi sırasında McGorry’nin (2000)
çalışmasında belirttiği basamaklar izlenmiştir. Beşli likert kullanılarak oluşturulan anket
araştırma öncesinde pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. 370 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen pilot uygulama sonrasında geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır.
Örgütsel Sosyalleşme Ölçeğine ilişkin hesaplanan toplam Cronbach Alfa değeri .906’dır.
Düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ise .112 ile .550 arasında değişmektedir. Elde
edilen Cronbach Alfa değerleri ışığında ölçeğin yeterli güvenilirlik seviyesine sahip olduğu
değerlendirilmiştir.
Teoride var olan kavramsal modelin veri yardımı ile test edilmesi amacıyla yapısal eşitlik
modelleri kullanılmaktadır. Yapısal eşitlik modellerinden birisi olan doğrulayıcı faktör
analizi genellikle ölçek geliştirme ve geçerlilik analizlerinde kullanılır ve önceden
belirlenmiş bir yapının doğruluğunu ortaya koymaya çalışır. Doğrulayıcı faktör analizi
sonucunda rapor edilmesi gereken çeşitli indeksler vardır. Ancak bunların hepsinin rapor
edilmesine gerek duyulmaz. Bu çalışmada uyum değerlerini raporlamak üzere X2(df) ve p
değeri ile Normed Chi-Square (CMIN/DF), RMR, CFI, TLI ve RMSEA indeksleri
kullanılmıştır.
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Örgütsel Sosyalleşme Ölçeğine ilişkin ki kare istatistiğinin serbestlik derecelerine oranını
ifade eden CMIN/DF (X2/df) değerinin 2.188; (Root Mean Square Residual) RMR
değerinin .030; (Tucker-Lewis index) TLI değerinin .902; (Karşılaştırmalı Uyum İndeks)
CFI değerinin .911 ve RMSEA değerinin .057 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu
analiz sonuçlarına göre ölçeğin altı boyutlu faktör yapısının yeterli uyum değerlerini
sağladığı anlaşılmıştır. Ancak ölçeğin sağlıklı yapıya sahip olabilmesi için ölçek
maddelerinin faktör yüklerinin uygun büyüklükte olması gerektiğinden ölçek maddelerine
ilişkin standart regresyon ağırlıkları hesaplanmıştır. Faktör yük değeri maddelerin
faktörlerle olan ilişkisini açıklayan bir katsayıdır. Bu nedenle maddelerin yer aldıkları
faktörlerdeki yük değerlerinin yüksek olması beklenir. Ölçekte bulunan 4., 8., 10. ve 17.
soruların regresyon ağırlıklarının sırasıyla .099, .501, .134 ve .400 şeklinde olduğu
belirlenmiştir. Bu nedenle standart regresyon ağırlığı küçük olan 4 numaralı sorudan
başlanarak sırasıyla 10., 17. ve 8. sorular önce tek tek, sonrasında karşılıklı eşleştirilerek
ölçekten çıkarılmış ve her seferinde analiz tekrarlanarak model iyilik değerleri ve standart
regresyon ağırlıkları tekrar gözden geçirilmiştir. Madde çıkarma işlemi sırasında bu dört
maddenin tümü ölçekten çıkarılmadan standart regresyon ağırlıklarında herhangi bir
iyileşme olmaması sebebiyle 4., 8., 10. ve 17. sorular ölçekten çıkarılmıştır.
Örgütsel Sosyalleşme Ölçeğine ilişkin madde çıkarma işlemi sonrasında CMIN/DF (X2/df)
değeri 2.312; RMR değeri .027; TLI değeri .913; CFI değeri .922 ve RMSEA değeri .060
olarak hesaplanmıştır. Dört soru çıkarıldıktan sonra geriye kalan 30 maddenin tümünün
yeterli faktör yük değerlerine sahip oldukları görülmektedir. Bu sonuçlar ölçeğin son
haliyle yeterli uyum değerlerine ulaştığı değerlendirilmiştir. Böylece asıl araştırmada
kullanılan anket demografik bilgilere ilişkin 6 ve Örgütsel Sosyalleşme Ölçeğine ilişkin 30
olmak üzere toplam 36 maddeden oluşmuştur.
Ölçeklerin değerlendirmesinde aralıkların eşit olduğu varsayılmış, aritmetik ortalamalar
için puan aralığı 0,80 olarak hesaplanmıştır (Puan Aralığı= (En Yüksek Değer – En Düşük
Değer)/5= (5-4)/5=4/5=0,80). Buna göre fark aralığının 1.00-1,80 (kesinlikle
katılmıyorum) olması durumunda çok düşük; 1,81-2,60’da (katılmıyorum) düşük; 2,613.40’da (kararsızım) orta; 3,41-4,20’de (katılıyorum) yüksek ve 4,21-5,00’de (kesinlikle
katılıyorum) çok yüksek olduğu söylenebilir.
4. Bulgular ve Analiz
Katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerinde demografik farklılıklara göre fark olup
olmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen t testi ve ANOVA testi sonuçları tablolar
halinde sunulmuştur. Katılımcıların teorik eğitim öncesinde, teorik eğitim sonrasında ve
uygulamalı eğitim sonunda oluşan sosyalleşme düzeylerinde yaşlarına göre fark bulunup
bulunmadığına ilişkin yapılan T Testi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. Söz konusu tablo
incelendiğinde 20-24 ve 25 yaş üstü katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerinin teorik
eğitim öncesinde ortalama iken, sonraki uygulamalarda benzer oranlarda yükseldiği
görülebilir. Katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeyleri ile yaşları arasında p<0.05
anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir sonuç elde edilmemiştir. Bu nedenle H1
hipotezi reddedilmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri ile Yaşlarına İlişkin T Testi
Sonuçları
Uygulama
zamanı

Yaş
aralığı

N

X

Ss

Teorik
eğitim
öncesi

20-24

652

3,3426

,49479

25 üstü

1008

3,3431

,48130

20-24

652

3,6961

,43332

Teorik
eğitim
sonrası
Uygulamalı
eğitim
sonrası

25 üstü

1008

3,6815

,43727

20-24

652

3,7829

,45902

25 üstü

1008

3,7697

,43080

F

P

3,269

,983

,018

,504

1,975

,556

* P<0.05
Katılımcıların teorik eğitim öncesinde, teorik eğitim sonrasında ve uygulamalı eğitim
sonunda oluşan sosyalleşme düzeylerinde cinsiyetlerine göre fark bulunup bulunmadığına
ilişkin yapılan t Testi sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. Söz konusu tablo incelendiğinde
hem erkeklerin hem kadınların örgütsel sosyalleşme düzeylerinin benzer oranlarda arttığı
görülebilir. Katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerinde cinsiyetlerine göre fark
bulunup bulunmadığının tespitine yönelik her üç uygulama sonuçları üzerinde yapılan t
Testi sonuçları incelendiğinde significant değerinin p<0.05 anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.
Bu haliyle katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerinde cinsiyete göre farklılaşma
olduğu, erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre daha fazla örgütsel sosyalleşme
düzeyine sahip oldukları ifade edilebilir. Bu nedenle H2 hipotezi kabul edilmiştir.
Teorik eğitim öncesinde, teorik eğitim sonrasında ve uygulamalı eğitim sonunda
katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerinde eğitim düzeylerine göre farklılaşıp
farklılaşmadığına ilişkin yapılan t Testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. Söz konusu tablo
incelendiğinde teorik eğitim öncesinde hem lisans hem yüksek lisans mezunu
katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerinin ortalama, sonraki uygulamalarda
yükseldiği görülmektedir. Yapılan t Testi sonuçlarına göre p>0.05 anlamlılık düzeyinde
örgütsel sosyalleşme ile katılımcıların eğitim düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı
bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle H3 hipotezi reddedilmiştir.
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Tablo 2. Katılımcıların Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri ile Cinsiyetlerine İlişkin
T Testi Sonuçları
Uygulama
zamanı

Örgütsel Sosyalleşme

Teorik eğitim
öncesi

Teorik eğitim
sonrası

Uygulamalı
eğitim sonrası

Cinsiyet

N

X

Ss

Erkek

1490

3,3504

,49009

Kadın

170

3,2773

,44979

Erkek

1490

3,6963

,43744

Kadın

170

3,6078

,41240

Erkek

1490

3,7831

,44623

Kadın

170

3,7029

,39711

F

P

,981

,048

,682

,009

4,433

,015

* P<0.05
Tablo 3. Katılımcıların Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri ile Eğitim Düzeylerine İlişkin
T Testi Sonuçları
Uygulama
zamanı

Örgütsel Sosyalleşme

Teorik
eğitim
öncesi
Teorik
eğitim
sonrası
Uygulamalı
eğitim
sonrası

Eğitim
düzeyi

N

X

Ss

Lisans

1614

3,3426

,48660

Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü
Lisans
Lisansüstü

46

3,3536

,48810

1614

3,6866

,43544

46

3,7113

,44715

1614

3,7752

,44335

46

3,7638

F

P

,001

,881

,009

,713

1,930

,848

,39627

* P<0.05
Katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerinde eğitim düzeylerine göre fark bulunup
bulunmadığının tespitine yönelik her üç uygulama sonuçları üzerinde yapılan T Testi
sonuçları incelendiğinde significant değerlerinin p>0.05 anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu haliyle katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerinde eğitim düzeyine göre bir
farklılaşma olmadığı ifade edilebilir.
Katılımcıların teorik eğitim öncesinde, teorik eğitim sonrasında ve uygulamalı eğitim
sonunda oluşan sosyalleşme düzeylerinde eğitim alanları arasında bir ilişkinin bulunup
bulunmadığına ilişkin yapılan ANOVA Testi sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur. Bu
tablodan katılımcıların her üç uygulamada da örgütsel sosyalleşme düzeylerinin eğitim
aldıkları alanlara göre farklılaşmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle H4 hipotezi
reddedilmiştir.
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Tablo 4. Katılımcıların Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri ile Eğitim Alanlarına İlişkin
ANOVA Testi Sonuçları
Uygulama
zamanı

Örgütsel Sosyalleşme

Teorik
eğitim
öncesi

Teorik
eğitim
sonrası

Uygulamalı
eğitim
sonrası

Eğitim alanı

N

X

Ss

Sosyal ve Beşeri
Bilimler

1027

3,3568

,48909

Fen Bilimleri

135

3,2738

,52974

Mühendislik
Bilimleri

270

3,2973

,47021

Sağlık Bilimleri

20

3,3600

,45094

Eğitim Bilimleri

208

3,3766

,46438

Sosyal ve Beşeri
Bilimler

1027

3,6864

,44014

Fen Bilimleri

135

3,7237

,42461

Mühendislik
Bilimleri

270

3,6778

,42739

Sağlık Bilimleri

20

3,7633

,38947

Eğitim Bilimleri

208

3,6728

,43721

Sosyal ve Beşeri
Bilimler

1027

3,7691

,43123

Fen Bilimleri

135

3,7598

,45309

Mühendislik
Bilimleri

270

3,7693

,45934

Sağlık Bilimleri

20

3,7333

,39529

Eğitim Bilimleri

208

3,8245

,44201

F

P

1,743

,138

,478

,752

,794

,529

* P<0.05
Katılımcıların teorik eğitim öncesinde, teorik eğitim sonrasında ve uygulamalı eğitim
sonunda oluşan örgütsel sosyalleşme düzeylerinde iş tecrübelerine göre fark bulunup
bulunmadığına ilişkin yapılan ANOVA Testi sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. Söz
konusu tablo incelendiğinde teorik eğitim öncesinde farklı tecrübeye sahip katılımcıların
örgütsel sosyalleşme düzeylerinin genellikle ortalama olduğu, sonraki uygulamalarda
yüksek ve çok yüksek düzeylerde olduğu söylenebilir. Katılımcıların örgütsel sosyalleşme
düzeylerinde iş tecrübelerine göre fark bulunup bulunmadığının tespitine yönelik her üç
uygulama sonuçları üzerinde yapılan ANOVA Testi sonuçları P>0.05 anlamlılık düzeyinde
olmadığı; katılımcıların örgütsel sosyalleşme düzeylerinde iş tecrübelerine göre bir
farklılaşma olmadığı ifade edilebilir. Bu nedenle H5 hipotezi reddedilmiştir.
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Tablo 5. Katılımcıların Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri ile iş Tecrübelerine
İlişkin ANOVA Testi Sonuçları
Uygulam
a zamanı

Örgütsel Sosyalleşme

Teorik
eğitim
öncesi

Teorik
eğitim
sonrası

Uygulam
alı eğitim
sonrası

İş tecrübesi

N

X

Ss

1 yıl ve altı

1129

3,3327

,48502

2-3 yıl

365

3,3405

,49825

4-5 yıl

89

3,4146

,50035

6 yıl ve üzeri

77

3,4216

,42680

1 yıl ve altı

1129

3,6836

,43543

2-3 yıl

365

3,6928

,43945

4-5 yıl

89

3,6543

,38754

6 yıl ve üzeri

77

3,7529

,47341

1 yıl ve altı

1129

3,7833

,45077

2-3 yıl

365

3,7541

,41149

4-5 yıl

89

3,7202

,44409

6 yıl ve üzeri

77

3,8139

,44899

F

P

1,487

,216

,799

,494

1,058

,366

* P<0.05
Katılımcıların teorik eğitim öncesinde, teorik eğitim sonrasında ve uygulamalı eğitim
sonunda oluşan sosyalleşme düzeylerinde askerlik durumlarına göre fark bulunup
bulunmadığına ilişkin yapılan T Testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. Söz konusu tablo
incelendiğinde hem askerliğini yapmış hem de yapmamış olan katılımcıların teorik eğitim
öncesinde örgütsel sosyalleşme düzeyleri ortalama iken teorik ve uygulamalı eğitim
sonrasında yüksek düzeyde olduğu görülebilir. Katılımcıların örgütsel sosyalleşme
düzeylerinde askerlik durumlarına göre fark bulunup bulunmadığının tespitine yönelik her
üç uygulama sonuçları üzerinde yapılan t Testi sonuçları significant değerinin p>0.05
anlamlı olmadığını göstermiştir. Bu haliyle katılımcıların örgütsel sosyalleşme
düzeylerinde askerlik durumlarına göre bir farklılaşma olmadığı ifade edilebilir. Bu
nedenle H6 hipotezi reddedilmiştir.
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Tablo 6. Katılımcıların Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri ile Askerlik Durumlarına
İlişkin T Testi Sonuçları
Uygulama
zamanı

Askerlik
durumu

Teorik
eğitim
öncesi

Yaptı

Teorik
eğitim
sonrası
Uygulamalı
eğitim
sonrası

N

X
358

Ss
3,3509

F

P

,45360

Yapmadı

1132

3,3502

,50127

Yaptı

358

3,7070

,43838

Yapmadı

1132

3,6930

,43728

Yaptı

358

3,7859

,43757

Yapmadı

1132

3,7822

,44913

8,025

,980

,007

,597

,544

,888

* P<0.05
5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Yapılan araştırmada cinsiyet değişkeni ile örgütsel sosyalleşme arasında ilişki bulunduğu;
erkeklerin örgütsel sosyalleşme algılarının kadınlardan daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuç Argon (2011), Elçi (2008) ve Mutlu’nun (2008) yapmış olduğu
çalışma sonuçlarıyla uyuşmakla birlikte Çapar, (2007), Kartal (2003) ve Özçelik’in (2008)
çalışmalarıyla uyuşmamaktadır. Çapar (2007), Kartal (2003), Elçi (2008), Mutlu (2008) ve
Argon (2011) yapmış oldukları araştırmalarda katılanların örgütsel sosyalleşme düzeylerini
örgütsel sosyalleşmenin iş tatmini, motivasyon ve örgütsel bağlılık alt boyutları üzerinden
değerlendirmişlerdir. Bu alt boyutlar aynı zamanda örgütsel sosyalleşmenin çıktılarıdır ve
sadece örgütsel sosyalleşme sürecinden etkilenmemektedirler. Bu nedenle bu sonuçlar
üzerinden cinsiyet değişkeninin örgütsel sosyalleşme üzerinde etkili olup olmadığına
ilişkin yapılacak değerlendirme eksik kalabilir. Özçelik (2008) ise halihazırda örgütte belli
bir dönem geçirmiş çalışanlar üzerinde uygulamayı gerçekleştirmiştir. Araştırma
sonuçlarında erkeklerin örgütsel sosyalleşme düzeyleri kadınlarınkinden yüksek çıkmış
olmakla birlikte istatistiksel olarak bir anlamlılık bulunamamıştır. Özçelik’in (2008)
araştırmasına konu olan örgütte seçme-yerleştirme, oryantasyon, performans yönetimi,
kariyer yönetimi, eğitim planlama, ödül sistemi ve koçluk sistemi gibi insan kaynakları
uygulamalarının var olduğu ifade edilmektedir. Örgütsel sosyalleşmenin amacı çalışanların
örgütsel sosyalleşme düzeyindeki farklılıkların en aza indirilerek uyumun sağlanmasıdır.
Bu nedenle örgütte var olan uygulamaların çalışanların örgütsel sosyalleşme düzeyleri
arasındaki farkı en aza indirmiş olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışma
sonuçları erkeklerin sosyalleşme sürecinde kadınlara göre daha kolay sosyalleştiklerini
ortaya koymaktadır. Buono ve Kamm (1983) kadınların özel yaşamları ve iş hayatları
arasında oluşabilecek sorunları çözmekte erkeklere oranla daha fazla zorlanmaları
sebebiyle örgütsel sosyalleşme sürecinde erkekler kadar başarılı olamadıklarını ifade
etmektedir. Bu nedenle bu araştırmaya katılan kadınlar tümüyle resmi kurallara tabi bir
örgütsel sosyalleşme sürecinde erkeklere oranla daha fazla zorlanmış olabilirler.
Bu araştırma sonuçlarında yaş değişkeni ile örgütsel sosyalleşme arasında bir ilişki
olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar Çapar (2007) ve Kılıçoğlu ve Yılmaz’ın (2013)
çalışmalarının sonuçlarıyla uyuşmamaktadır. Çapar (2007) ve Kılıçoğlu ve Yılmaz (2013)
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yaşı büyük olan çalışanların örgütsel sosyalleşme algılarının daha yüksek olduğunu ifade
etmiştir. Ancak bu araştırmalar incelendiğinde görev süreleri farklı olan öğretmenlerden
oluştuğu görülmüştür. Görev süresi veya kıdemi yüksek çalışanın görev süresi veya kıdemi
düşük olan çalışandan daha fazla örgütsel sosyalleşme düzeyine sahip olması olasıdır.
Çalışma yaşamları boyunca katıldıkları örgütsel sosyalleşme programları veya bu süreçte
çalışanların sergileyecekleri proaktif sosyalleşme davranışları iş tecrübesi daha fazla
olanların örgütsel sosyalleşme düzeyinin farklılaşmasında etkili olabilir. Bu nedenle yaş
değişkeninin çalışanın görev süresi ve kıdemi göz önüne alınarak, bu süre içerisinde
etkilenebileceği diğer örgütsel sosyalleşme etkenleri ile birlikte değerlendirilmesinde yarar
bulunmaktadır. Diğer taraftan bu çalışmada aynı anda örgüte dahil olan ve aynı örgütsel
sosyalleşme eğitimine tabi tutulan adaylar test edilmiştir. Bu nedenle bu araştırma
sonuçlarına göre yaş değişkenine ilişkin yapılacak genellemeler daha tutarlı
görünmektedir. Bu araştırma sonuçlarıyla yaş değişkeninin tek başına örgütsel sosyalleşme
sürecinde etkili olmadığını ortaya koyulmuştur.
Bu çalışmada eğitim düzeyi ve eğitim alanı değişkenleri ile örgütsel sosyalleşme arasında
bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Alan yazında eğitim düzeyi ve eğitim alanı ile örgütsel
sosyalleşme arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin bir araştırmaya
rastlanmadığından bu bulguların alan yazına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu
araştırmanın yapıldığı Polis Akademisi göz önüne alındığında, araştırmaya katılanların
tümünün geçmişte almış oldukları eğitimin dışında farklı bilgi ve tecrübe gerektiren bir
örgütle karşılaşmış olmaları veya bu örgüte ilişkin bilgilerinin az olması, bu araştırma
sonucunun elde edilmesinde etkili olmuş olabilir.
Bu çalışmada askerlik durumu ve iş tecrübesi değişkenleri ile örgütsel sosyalleşme
arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Askerlik görevinin polislik mesleği ile
benzer disiplin gerektirmesi sebebiyle askerliğini yapmış olanların buradan edinecekleri
tecrübelerle iş tecrübesi olan çalışanlar gibi örgütsel sosyalleşme sürecini daha etkin
geçirebilecekleri değerlendirilerek bu araştırma hipotezi oluşturulmuştu. Örgüte yeni
katılanlar arasında örgütsel sosyalleşme düzeylerinde farklılaşma olmaması beklenen
durumdur. Ancak Ashforth (2012) işe yeni başlayan bireylerin daha önceki tecrübelerinden
edindikleri bilginin kendisine proaktif davranış sergileme yönünde güven verebileceğini
ifade etmektedir. Bu nedenle araştırmanın ikinci ve üçüncü uygulama sonuçlarında
farklılaşma beklenmekteydi. Buna rağmen bu araştırma sonuçlarında askerlik ve iş
tecrübesi değişkenlerinin örgütsel sosyalleşme sürecinde etkili olmadığı belirlenmiştir.
Polis Akademisi’nde katılımcılara toplu halde önceden belirlenmiş bir program dahilinde
eğitim verilerek bu örgütsel sosyalleşme süreci gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların bu
süreçte proaktif davranış sergilemelerine olanak sağlanmamış olabilir. Bu nedenle
askerliğini yapmış veya geçmiş iş tecrübesi olan katılımcılar, bu tecrübelerinden
edindikleri bilgileri örgütsel sosyalleşme süreçlerinde kullanma imkanı bulamadıklarından
diğer katılımcılarla aralarında bir fark oluşmamış olabilir.
Bireysel farklılıklar çalışanın katıldığı örgüt veya gruptaki diğer çalışanlarla arasında
yarattığı farklılık ölçüsünde örgütsel sosyalleşme sürecinde etkili olmaktadır. Bireyler
başkaları hakkındaki düşüncelerini kendilerini örgüt üyeliği, yaş, ırk, statü veya dini
eğilimleri ile kategorize ederek şekillendirmektedirler (Tsui vd., 1992:551). Çeşitlilik ve
eşitsizliğin yüksek olması durumunda çalışanın örgütsel sosyalleşme süreci olumsuz
etkilenebilmekte, çalışan örgüt veya grup ile uyumunda zorlanabilmektedir. Bununla
birlikte Bryne (1971) davranışlardaki benzerliğin bireylerarası çekimin ana unsuru
olduğunu ifade ederek bireylerin davranış, inanç veya kişiliklerine ilişkin benzerlikleri
çeşitli fiziksel, sosyal ve statü özellikleriyle yansıtabileceklerini belirtmektedir. Tsui ve
arkadaşları (1992:551) yüksek düzeyde bireylerarası çekimin var olmasının iletişimi
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güçlendirebileceğini, yüksek düzeyde sosyal entegrasyonu sağlayabileceğini ve grup
bağlılığına yol açabileceğini ifade etmektedir. Bu nedenle demografik değişkenler yeni işe
başlayan birey için yarattığı belirsizlik ölçüsünde grup veya örgüt düzeyinde bir bütün
olarak ele alınarak örgütsel sosyalleşme süreci yapılandırılmalıdır.
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Sinema Perde Reklamlarının Seyirci Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri
Üzerine Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN
Merve YAZICI

Özet
Kitleleri harekete geçirme konusunda en etkili sanat dallarından biri olan sinema, Türkiye’de
özellikle 2005 sonrası yükselişe geçmekle birlikte son beş yıldır en parlak dönemini yaşamaktadır.
Hem izleyici sayısında hem de gişe hasılatlarında devamlı bir artış söz konusudur. Türk Sinema
Endüstrisi gözle görülür bir büyüme yaşamaktadır. Bu büyüme reklam sektörünün de ilgisini
çekmiş ve sinema ile pek çok mecrada iş birliğine gidilmiştir. Türk Sineması, senaryo aşamasından
gösterime hem içerik hem mekân hem de finansal bağlamda reklam sektörü ile uyumlu bir ilişki
içerisindedir.
Sinema endüstrisi, çok farklı noktalarda reklamcılara yaratıcı reklam yapabilme olanağı
sunmaktadır. Sinema reklamcılığı olarak ifade edilen bu mecra içerisinde en sık kullanılan reklam
türlerinden biri perde reklamcılığıdır. Perde reklamcılığı, sinema filmi oynamadan önce ya da film
arasında gösterimi yapılan reklam filmleri için kullanılan bir kavramdır. Perde reklamcılığı
dünyanın pek çok ülkesinde sinema için ciddi bir gelir kaynağıdır.
Perde reklamcılığı sayesinde reklam filmleri, diğer iletişim araçlarına oranla daha etkili biçimde
hedef kitleye ulaşmaktadır. Birçok iletişim aracında reklam izlememeyi tercih etme olanağına sahip
olan izleyici, sinema salonlarında perde reklamlarını izlemeye bir anlamda mecbur bırakılmaktadır.
Bu çalışmada, Türk Sineması’nda perde reklamcılığı incelenmiş ve üniversite öğrencileri
üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Araştırma verileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde eğitimine devam eden 93 öğrencinin katılımıyla toplanmıştır. Öğrencilere perde
reklamcılığı ile ilgili olarak anket soruları hazırlanmıştır. Anket, bilgisayar destekli olarak
uygulanmıştır. Toplanan veriler analiz edilerek perde reklamcılığının iletişim alanındaki lisansüstü
öğrencilerine etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Reklam, Perde Reklamcılığı, Sinema Salonu, Lisansüstü Öğrenciler

Effects on Cinema Screen Advertising on Audience: A Research on University
Students
Abstract
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Cinema is one of the most influential branches of art to mobilize the masses. Cinema especially has
increased since 2005 and it has lived most brilliant period in last five years. There is a continuous
increase in both the number of audiences and box office. Turkish Cinema Industry has experienced
a significant growth. This growth also has attracted to attention of the advertising industry and has
collaborated in many fields with cinema. Turkish Cinema is in harmonious relationship with the
advertising industry in terms of content place and finance.
The cinema industry offers creative advertising to advertisers at many different points. One of the
most frequently used types of advertising in this field, which is expressed a cinema advertising, is
screen advertising. Screen advertising is a concept used for commercials that are shown before or
break of motion picture. Screen advertising is a serious source of income for cinema in many
countries around the world.
With the help of screen advertising, commercials reach their target audience more effectively than
other communication tools. The audiences, who have the ability to choose not to watch
commercials in many communication tools, are obliged to watch the screen advertisements in the
movie theatre.
In this study, screen advertising in Turkish Cinema has been examined and its effect on university
student has been discussed. The research data has been collected with the participation of 93
students in Istanbul University Social Sciences Institution. Survey has prepared for students about
screen advertising. By analyzing the collected data, effect of screen advertising on the graduate
students in the field of communication has been tried to be put forward.
Keywords: Cinema, Commercial, Screen Advertising, Movie Theatre, Graduate Student

Giriş
Türkiye’de kültür ekonomisini döndüren çarklardan biri olan reklam endüstrisi, gelişen
teknoloji ile birlikte pazar ağını genişletmiş, dijitalleşen çağa uyum sağlayarak paralel bir
ilerleme göstermiştir. (Töre, 2011: 34) Bu ilerlemenin sonucu olarak reklama yapılan
yatırım önem kazanmıştır. İletişim ortamlarının sayısında yaşanan artış ile birlikte,
reklamverenin hedef kitlesine ulaşım çabaları geniş bir alana yayılmaktadır. Sinema da bu
alanlardan birisidir. Türkiye’de özellikle 2000’lerin ikinci yarısından sonra sinemaya
gösterilen ilginin artması ve yerli yapımlara gösterilen yoğun talep, reklamverenlerin hedef
noktasını değiştirmesine sebep olmuştur.
Firmalar sinemayı reklam aracı olarak kullanırken, özellikle film gösteriminden önce
izleyiciye aktarılan perde reklamlarına ciddi bütçeler ayırmaktadır. Perde reklamcılığı,
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Türkiye’de büyük oranda sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi ile gerçekleştirilmektedir.
Sponsorların sinema sektörüne sağladıkları desteğin bir karşılığı olarak perde
reklamlarında aldıkları yer de artmaktadır. Reklamveren ve sinema salonu açısından
karşılıklı ticari çıkarlar doğrultusunda gerçekleşen perde reklamcılığı, Türkiye’de sinema
sektöründe yaşanan gelişmeler ve artan talep ile birlikte ön plana çıkmıştır. Buna bağlı
olarak, artan izleyici sayısı, perde reklamlarının sayısında da bir artışa sebep olmaktadır.
Bu çalışmada sinema perde reklamlarının iletişim alanında eğitim alan lisansüstü
öğrencileri üzerindeki etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde yüksek öğrenimine devam etmekte olan iletişim alanındaki 93
öğrencinin, çalışma kapsamında hazırlanan ve bilgisayar destekli uygulanan anket
sorularına verdiği cevapları ile elde edilen verilerin analizi sağlanmış ve sinema perde
reklamlarının, reklam üzerine eğitim almakla birlikte medya okuryazarlığı bilgisine sahip
lisansüstü öğrencilerden oluşan bir izler kitle üzerindeki etkisi ortaya konmaya
çalışılmıştır.

Türkiye’de Sinemanın Gelişimi
Kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak kültürel ve toplumsal alanda
yaşanan değişimlerin hızla artması, kitle iletişimin ve popüler kültürün birbirini besleyerek
ilerlemesine öncülük etmektedir. (Zorlu, 2016: 84) Sinema da yıllar içinde bu karşılıklı
beslenmeden büyük oranda etkilenmiştir. Türkiye’de sinema salonları çok uzun bir dönem
sinema izleyicisinin sıklıkla uğradığı mekanlar olmuştur. (Pösteki, 2018: 8) Sinemanın
büyülü atmosferi sayesinde günlük yaşamın sıkıntılarında uzaklaşan izleyici, sinema
filminin kendine has dünyasına adeta sığınmaktadır. (Kırel, 2005: 145’ten aktaran; Pösteki,
2018: 8) Sinema izleyicilerinin kalabalık gruplar halinde, film öncesi ya da sonrası belirli
ritüelleri gerçekleştirerek film izleme etkinliğine katılım sağlaması, kitlenin kendi izleyici
kültürünü oluşturmasını kolaylaştırmıştır. Sinemanın Türkiye’deki yaygınlığı, Birinci
Dünya Savaşı’na kadar büyük oranda İstanbul ile sınırlı kalsa da, İkinci Dünya Savaşı
sonrasında canlanan ekonomi, sinema salonlarının açılmasını hızlandırırken, Türkiye’de
sinema faaliyetlerinin hareketlenmesine de olanak sağlamıştır. (Özden, 1998: 149) Son
yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ise, sinemanın ve sinema işletmeciliği alanının geniş
çaplı bir değişim geçirmesine neden olmuştur. Üç boyutlu sinema, atmosfer efektleri,
büyük ölçekli perdeler ve yüksek görüntü kalitesine sahip yapımlar ile sinema endüstrisi,
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günümüzde Türkiye sinema salonlarındaki dijital dönüşümünü tamamlamış bulunmaktadır.
(Yavuz, 2016: 7)
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 yılı itibari ile Türkiye’de 2 bin 692 adet
sinema perdesi ve 350 bine yakın koltuk kapasitesi mevcuttur. (Türkiye İstatistik Kurumu,
2018) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre ise, 2017
yılında izleyici sayısı 2016 yılına oranla %22’lik artış göstererek 71.024.507’ye ulaşırken,
2017 yılı gişe hasılatı önceki yıla oranla %26’lık bir artışla 863 milyon TL’ye ulaşmıştır.
(T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 2018) Türk Sinema
endüstrisinin firmalar tarafından fark edilerek önemli bir pazar haline gelmiş olması, bu
yoğun ilgi ve katılımın kaçınılmaz sonuçlarındandır.

Reklam
Çağımızda firmaların rekabet halinde oldukları firmalardan farklarını ortaya koyması son
derece önem taşımaktadır. Firmalar, markalarını daha tanınır hale getirmek, marka
farkındalığı yaratmak için çaba göstermek durumundadır. (Can, 2015: 105) Kapitalist
düzende, doğal bir bütünlük içinde gelişim gösteren ekonomik ve sosyal dengelerin
reklamı üretmesi ile birlikte, (Amil, 2002: 19) firmalar reklam faaliyetlerine eğilim
göstermeye başlamıştır.
15. yüzyılda, Gutenberg’in matbaayı icat etmesi ile başlayan reklamın serüveni, hedef kitle
üzerinde bir ürün ya da hizmet hakkında satın alma davranışı oluşturmak, insan üretimini
kitlelere duyurmak, ticari akışı sağlamak amacı ile kullanılmış ve yıllar içerisinde reklamın
önemi giderek artmıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte öncelikli olarak fazla üretimin
tüketilmesi kaygısı taşıyan reklam, 19. yüzyıl sonrası en önemli ekonomik araçlardan biri
haline gelmiştir. (Küçük, 1999: 207’den aktaran; Yolcu, 2011: 12) Büyük yatırımlar
sağlanan sektörlerden biri haline gelen reklam, reklamın türü, hedef kitle bağlamındaki
araştırmalar ve hedef kitlenin belirlenmesi, ayrılan bütçe, belirlenen yayın zamanı, mesaj
kanalları, mesajın türü ve reklamın hazırlık aşaması gibi etkinliklerin bir araya gelmesi ile
oluşmaktadır.
Reklam, tüketicileri markadan haberdar etmek, marka hakkında bilgilendirmek, markaya
ait ürün ve hizmetlerin tanıtmak ve satışını gerçekleştirmek ya da arttırmak amacı ile
stratejik olarak planlanmış olan bir iletişim sürecidir. (İplikçi, 2015: 66) Reklam sayesinde
tanıtımı yapılan ürün ve içerik tüketici üzerinde bir farkındalık yaratmakta, reklamların
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yoğunluğu markayı daha bilinir hale getirmektedir. Bu kapsamda sıklıkla ve yoğun olarak
tercih edilen kitle iletişim araçları, geniş̧ kitlelere ulaşabilmekte, hem görsel hem işitsel
duyulara hitap edebilmesi ile izleyicinin dikkatini kolaylıkla çekmeye olanak
sağlamaktadır. İzleyicinin sık aralıklarla bir markanın ismine ve logosuna maruz kalması
marka üzerinde bir değer yargısı oluşturmasını sağlamakta, bu değer yargısı da markaya
karşı bir bağlılık oluşturulmasına sebep olmaktadır.
Günümüz teknolojisi karşısında fark edilebilmek için farklı yöntemler kullanmak zorunda
kalsa da reklam, temelinde, reklamverenin hedef kitle üzerinde olumlu bir etki bırakmasını
ve “alma edimi” oluşturmasını amaçlamaktadır. (Yolcu, 2011: 11) Bu amaç doğrultusunda
dikkatlice hazırlanan reklam metinleri temelinde işlevsel bir biçime sahiptir. Marka
değerleri ile iletişim kurmayı amaçlayan reklamın ana gayesi ürününü satmaktır. (Aytekin,
2015: 238)
İkna yöntemini kullanarak bir ürün ya da hizmetin tanıtımını yapmayı ve satışlarını
arttırmayı amaçlayan reklamverenin, hedef kitlesini analiz edebildiği ve reklam sürecini
doğru yönetebildiği sürece başarılı olması kaçınılmazdır. (Yolcu 2011: 25) Tüketicinin
satın alma güdüsü, reklamlar aracılığıyla açığa çıkmaktadır. Bu nedenle reklamverenin
hitap edeceği satın alma güdüsüne doğru karar vermesi büyük önem taşımaktadır. (İplikçi,
2015: 69)

Sinema ve Reklam
Kapital sistemin dayatmalarından biri olarak anılan reklam, bireyler üzerindeki etkisini
farklı kanallar aracılığıyla oluşturmakta ve bu şekilde de mevcut toplum düzeninin
devamını sağlamaktadır. Bu etki sinemada da görülmektedir. (Kınay, 2014: 92) Sinema
başlangıcından itibaren dünyayı bir bütün olarak kavramaya, keşfetmeye yönelen
perspektifin üreticisi ve aracısı olmuştur. (Kara, 2016: 603) Sinemanın bu gücünün reklam
verenler tarafından keşfedilmesi de sinemaya yeni bir boyut kazandırmaktadır. Günümüz
sinema salonlarının varlığı öncesinde, sinema filmleri panayır eğlencesi olarak
görülmekteydi. (Özden, 1998: 146) İlk sinema izleyicilerinin reklamlardaki ürünleri satın
alabilecek maddi imkânları olmadıkları için, bu kitle reklamverenler tarafından muhtemel
tüketici kitlesi olarak görülmemekte ve bu nedenle sinema reklamcılığı firmalar tarafından
ilgi görmemekteydi. (Murhpy, 1997: 200’den aktaran Özden, 1998: 146) Tarihsel gelişim
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içinde sinema salonlarına geçiş ve lüks sinema salonlarının açılmasıyla birlikte yüksek
gelir düzeyli kitlelerin de sinema ile ilgilenmeye başlaması, sinemanın reklamcılık
açısından dikkat çekici bir mecra haline gelmesine sebep olmuştur. (Özden, 1998: 147)
Her geçen gün gelişmeye devam eden teknoloji, bu gelişime paralel olarak birçok sektörün
gelişimine de katkı sağlamaktadır. Düşünce ve amaçların etkileyici görüntülere
dönüştürülmesinde bu teknolojik gelişim birçok fırsatı da beraberinde getirmektedir. Bu
yenilik ve gelişimlerden etkilenen reklam sektöründe ise reklamverenlerin daha etkileyici,
çarpıcı, yaratıcı fikirler ve ürünler ortaya koyması beklenmektedir. (Akyol, 2004)
Teknolojinin etkili bir biçimde gelişerek yayılması, hem bilgi ve iletişim alanında hem de
sosyal ve kültürel alanda bir değişim yaşanmasına neden olmaktadır. (Akyol-Kuruca,
2015: 66) Değişen reklam stratejileri de bu değişimin bir temsili niteliğindedir. Dijitalleşen
dünya ile birlikte kitlelere sunulan farklı mecralar, firmaların da farklı kanallar aracılığıyla
reklamlarını tüketiciye ulaştırmayı hedeflemesine sebep olmaktadır. Günümüzde birçok
iletişim kanalı kullanıcının erişimine açılmış, reklamverenler de farklı iletişim kanalları
için farklı pazarlama stratejileri geliştirmeye başlamışlardır. İzleyici daima reklamı
reddetme eğilimindedir. Televizyonda, radyoda, gazete ve dergi gibi yayınlarda reklamdan
kaçma olanağına sahip olan izleyici, reklamverenin de yeni pazarlama biçimleri
geliştirmesine neden olmuştur. İzleyiciye kaçış imkânı tanımak istemeyen reklam
endüstrisi, caddelerdeki, toplu taşıma araçlarındaki yahut duraklardaki reklamların yanı
sıra, izleyicilerin kişisel bilgilerine erişim sağlayarak e-posta, kısa mesaj gibi yollarla da
reklam faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.
Dijitalleşen çağ ile birlikte, firmalar sosyal ağ ortamlarını da ürün ve içeriklerinin
tanıtımını yapmak amacıyla kullanmaya başlamıştır. Sosyal ağların sadece bir iletişim
platformu değil, aynı zamanda tüketicinin satın alma davranışı öncesi karar verme
etkinliğine yardımcı olan bir mecra olması yeni bir reklam stratejisi doğmasına neden
olmuştur. (Cıngı, 2015: 145) Dijital pazarlama adı verilen ve dijital ortamda
gerçekleştirilen bu pazarlama tekniği, 21. yüzyılın en yenilikçi açık reklam stratejisi
konumunda bulunmaktadır. İnternet, sosyal ağlar ve mobil organizasyonlar aracılığıyla
gerçekleştirilen dijital pazarlama, Türkiye’de de aktif bir pazar payına sahiptir.
Teknolojik gelişmeler reklam endüstrisinin büyümesini ve markaların hedef kitlesine
ulaşımını kolaylaştırsa da reklam süreçlerindeki temel sorun izleyicinin bu reklamlara karşı
duyduğu memnuniyet oranıdır. Son yıllarda izleyiciler tarafından alınan olumsuz geri
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dönüşler sebebiyle, firmalar hedef kitlelerini sıkmadan, daha doğal, planlanmış bir ortam
aracılığıyla izleyiciye ulaşmayı hedef almaktadır.

Sinema Perde Reklamları
Sinema, toplumun her kesimine (yaş ya da cinsiyet faktörü, sosyo-ekonomik sınıflar gibi
birçok açıdan) kolaylıkla ulaşım imkânı sağlayabilen kitle iletişim araçlarından birisidir.
Bu derece genişlikte yayın alanı bulunan bir kitle iletişim aracı, reklamverenler açısından
büyük önem taşımaktadır.
Sinemaya ulaşım imkânının daha da kolaylaştığı, teknolojik gelişmelerle sinema
ortamlarının iyileştiği günümüzde, izleyici sayısı gitgide artarken, sinemanın bir reklam
mecrası olarak kullanılması kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Sinema
reklamcılığına

ilişkin faaliyetleri,

perde

reklamları,

fuaye

reklamcılığı,

sinema

sponsorluğu, özel etkinlikler, özel uygulamalar ve film festivalleri olarak sıralamak
mümkündür. (Arslan, 2010: 11)
Tüketici günün her anında reklam verenler tarafından uyarıma maruz kalmaktadır. Bu
uyaranlar firmaların belirli ücretler karşılığında kitle iletişim araçlarını kullanma hakkına
sahip olmaları ile reklam içerikleri tüketiciye ulaştırılmaktadır. Hedef tüketici kitlesinden
ise firmalar tarafından gönderilen mesajları içselleştirerek kabul etmesi beklenmektedir. Bu
yönde kullanılan çok sayıda yöntem ve iletişim aracı bulunmaktadır. Sinema mecralarında
yayınlanan perde reklamları da bu yöntemlerden birisidir. (Selim, 1999: 25)
Sinema filminden önce ve film arasında beyaz perde aracılığıyla izleyicilere aktarılan
reklamlar “perde reklamları” olarak adlandırılmaktadır. Perde reklamları, genel olarak
yıllık anlaşmalar ile firmaların sinema salonunda reklam gösterimi hakkını kiralamasıyla
gerçekleşmektedir. Firmaların sinema salonu tercihleri, merkezi konumuna, büyüklüğüne,
tercih edilirliğine, genel izleyici profiline göre değişmektedir. Sinema salonlarının bir
reklam aracı olarak kullanılması ve perde reklamcılığı, sinema sektörünün gelişimine de
finansal açıdan destek olmaktadır. Salon işletmecileri için büyük oranda kâr sağlayan perde
reklamcılığı, tüm bu etkenler sayesinde varlığını ve gelişimini sürdürmektedir.
Reklam filmi üreticileri, daima tüketicinin içinde rol alabileceği bir düş yaratmanın peşinde
film üretmekte ve bunun için de reklam filmlerinde özgün, dikkat çekici, alışılmışın
dışında yöntem ve teknikleri kullanmaktadırlar. (Özgür, 2006: 112) Sinema salonlarının bir
reklam aracı olarak tercih edilmesinin sebeplerinin başında ise, sinema sanatının kolaylıkla

801

geniş kitlelere ulaşma ve kitleleri etkileme imkânına sahip olması gelmektedir. Kapalı ve
karanlık sinema salonlarının aynı anda binlerce kişiye ulaşabilmeyi olanaklı kılması,
reklamveren firmaların sinemanın bu gücünü fark etmeleriyle birlikte sinema pazarında
faaliyet göstermeye başlamalarına neden olmuştur. İzleyici, sinema reklamlarından kaçış
imkânı bulamamaktadır. Özellikle internet ve sinema gibi iletişim kanalları izleyiciyi
reklam izlemeye mecbur bırakmaktadır. Reklamveren ile iletişim araçları arasında kurulan
ve gitgide güçlenen bu ilişki sebebi ile izleyici sürekli olarak maruz kaldığı reklamlar ve
reklam mesajlarını kanıksamaya başlamıştır.
“Captive audience” ismiyle literatürde yer alan “zoraki dinleyiciler” kavramı, tam olarak
perde reklamları karşısındaki sinema izleyicisini tanımlamaktadır. Filmin başlamasını
beklerken hiçbir yere kıpırdamadan bu reklamlara maruz kalan izleyiciler, ortamdaki diğer
uyarıcı eksikliği ve fiziksel koşullar sebebi ile büyük oranda reklamları izlemek zorunda
kalmaktadır. Bu fiziksel koşulları yüksek görüntü kalitesine sahip büyük ölçeklerdeki
beyaz perdeler, karanlık salonlar, yüksek düzeyli ses sistemleri olarak sıralamak
mümkündür. Tüm bu koşullara bağlı olarak izleyici, diğer ortamlar ile karşılaştırıldığında,
karşısındaki reklam filmi tarafından yüksek derecede uyarılmaktadır. Televizyon
karşısında olduğu gibi zapping imkânına sahip olamayan izleyiciler, kitle iletişimin bir
pazarlama öğesi olan perde reklamcılığına boyun eğmektedirler. Diğer ortamlardan
oldukça farklı olan sinema salonlarında yayınlanan reklamlar, zoraki dinleyicilik sebebi ile
izleyicilerin hafızasında, diğer ortamlardaki reklamlara oranla daha kalıcı ve güçlü bir yer
edinebilmektedir. Bu etkiden yararlanmak isteyen reklam sektörü, yatırımlarını da bu
ölçekte düzenlemekte ve perde reklamcılığına yoğunlaşmaktadır. Bu sayede reklamların
gelir düzeylerinde de artış yaşanmaktadır. Tutsak izleyicilik karşısında reklamverenler,
belirledikleri hedef kitleye, izleyici profilleri ile doğrudan ulaşabilmeleri, zoraki
dinleyicilik ile kitleyi bu pazarlama stratejisine dahil olmaya mecbur etmeleri, sinema
salonlarının ölçülebilir ve konforlu alanlar olması gibi sebeplerle sinema reklamcılığına
yönelmekte ve pazarlama stratejilerinde özellikle daha çok izleyicinin bulunduğu sinema
salonlarını ve yüksek gişe beklentisi olan filmleri tercih etmektedirler. İzleyicilerin yaş
aralığına uygun olarak perdeye aktarılan, görsel efektlerle ve güçlü seslerle donatılmış
perde reklamları, tıpkı sinema filmlerine marka yerleştirme stratejisinde olduğu gibi,
bilinçli olarak seçilmekte ve film içeriği ile olan uyumuna dikkat edilmektedir. (AydınOrta, 2009: 15)
Perde reklamları, diğer ortamlardaki reklamlara oranla daha olumlu sonuçlar doğurmakta
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ve daha güçlü bir geri dönüş sağlamaktadır. Bu güçlü geri dönüş, sinemaseverler tarafından
sıklıkla eleştirilse de reklamverenler faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam etmektedirler.
Bununla birlikte reklamın daha etkili ve kalıcı olabilmesi için, ürünün özellikleri açıklayıcı
ve anlaşılır biçimde gözler önüne serilebilmesi önem taşımaktadır. İzleyiciyi sıkacak ya da
dikkatini dağıtacak derecede uzun süreli reklamlar, izleyici üzerinde sıklıkla olumsuz etki
yaratmaktadır. Geleneksel medya reklamları gibi aynı anda büyük kitlelere seslenemeyen
sinema reklamları, hazırlanma ve dağıtım süreciyle birlikte dikkatle hazırlanarak seyirciyle
buluştuğu sürece başarılı olacaktır. (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Halkla İlişkiler ve
Organizasyon Hizmetleri, 2012: 18)
Firmalar açısından perde reklamlarının tercih edilme sebepleri incelendiğinde, sinemanın
konforlu ve dinamik yapısı izleyicilerin reklamları alımlamasını kolaylaştırmakta ve
reklamın olumsuz etkilerini bir nebze olsun ortadan kaldırmaktadır. Sinemayı genel olarak
eğlenmek yahut dinlenmek amaçlı tercih eden kitleler, kendilerini iyi hissettikleri bu rahat
ortamda pazarlama sürecine hızlıca adapte olabilmekte ve duygusal bir yoğunlukla
tüketime itilmektedir. Bu keyifli ve dinamik ortam, reklamverenin hedef kitlece daha
samimi olarak algılanmasına yol açmaktadır. Sinema izleyicisi kapalı ve karanlık sinema
salonlarında iklim şartlarından, gürültüden ya da benzeri olumsuz koşullardan
etkilenmemekle birlikte sinemanın zamansız ve mekansız atmosferinin içine girmektedir.
Bu büyülü atmosferden etkilenen izleyici, firmalar tarafından belirlenen öncelikli hedef
kitlelerdir. Sinema bilet ücretini ödeyebilen bu kitle, reklamverenlerce kendi ürünlerini de
satın alabilecek maddi imkâna sahip kimselerden oluşmaktadır. Bu kitle, firmalar için
“tüketime yatkın” insan toplulukları olarak tanımlanmaktadır. Reklamlar da sinema
filminin olası izler kitlesine uygun biçimde güncel, yaratıcı, teknik olarak gelişmiş
özelliklerde hazırlanmaktadır.
Rahatsız edici uzunlukta olmayan ve nispeten eğlenceli öğeler barındıran reklam filmleri,
izleyicinin tutsak hissetmesini önlemekle birlikte, satın alma davranışı açısından da
istenilen sonuçları doğurabilmektedir. Yeterli uzunlukta aktarılan reklam filmleri, hem
işitsel hem görsel olma özelliği ile izleyici hafızasında da etkili bir şekilde yer
edinmektedir.
Başka bir yerden sinemaya reklam vermek firmalar için “prestij” anlamı da taşımaktadır.
Marka imajı büyük oranda üreteceği faydanın sağlayacağı gerçek yahut düşlemsel boyut
ile ilintilidir. (Güz, 2001: 23) Tüketicinin elde ettiği doyum, somut üründen çok, ürünün
kimliği ya da ürünün tüketici zihnindeki duygusal olayların ve ön yargıların toplamı olan
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marka imajı ile bağıntılıdır. (Evans, 1988: 18’den aktaran Güz, 2001: 23) Marka, ürün ve
hizmetleri için ayırt edici özelliklere sahip bir kimlik yaratmakta ve tüketici üründen çok
bu kimliği satın almaktadır. (Courtis, 1993: 86’dan aktaran Güz, 2001: 23) Bu sebeple
markalar tüketici zihninde başarılı bir imaj yaratmak için reklam filmlerini tüketicinin
özdeşlik kurabileceği şekilde üretmelidir.
Perde reklamlarının maliyetleri reklamverenler açısından oldukça yüksek olmasına ve
sinema filminin hazırlanarak perdeye ulaşıp izleyicilerle buluşma sürecinin uzunluğuna
karşın, sinemanın aynı anda birden fazla duyuya hitap edebilen ve toplumun geniş
kesimlerince tercih edilen bir mecra olması firmalar açısından reklam vermek için tercih
edilebilirliğini arttırmaktadır.
Reklamın amaçlarının ve hedef kitlesinin bilinmesi onun etkilerinin ya da sonuçlarının
tahmin edilmesine imkân sağlamaktadır. (Amil, 2002: 13) Reklamveren öncelikle
pazarlayacağı ürün ya da içerik kapsamında hedef kitlesini belirlemektedir. Belirlenen
hedef kitle, seçilecek sinema salonunun lokasyonunun ve seçilecek filmin türünün
saptanmasında öncelikli paya sahiptir. Bir sonraki adım reklamın zamanının firmalarca
belirlenmesidir. Örneğin okulların tatil olduğu bir dönemde gösterime girecek olan çocuk
filmleri için aynı yaş aralığında hedef kitleye ulaşmayı amaçlayan reklamveren, sinema
salonunun reklam hakkını önceden kiralamaktadır. Kira ücretleri sinema salonun
lokasyonuna, seyirci tarafından tercih edilme oranına, gösterimdeki filmin türüne göre
değişiklik göstermektedir. Reklamverenler ve sinema salonu işletmecileri arasında yapılan
haftalık, aylık ya da yıllık anlaşmalar sonrasında, reklam filmleri sinema perdesinde
gösterime uygun şekilde aktarılmaktadır.
Geçmiş yıllarda her sinema salonu 35 mm’ye aktarılan filmin ayrı bir kopyasını
almaktaydı. Gelişen teknolojik sistemler sayesinde dijital olanaklar artmakta, filmlerin
sinema salonlarına ulaştırılması ve perde reklamcılığı faaliyetleri büyük oranda
kolaylaşmaktadır. Günümüzde 35 mm’lik ürünler ve ürünlerin gösterimine imkân tanıyan
cihazlardan dijital teknolojilere geçilmesini teşvik amacı ile 2013 yılı itibari ile başlayan
VPF (Virtual Print Fee), sinema alanında yaşanan dijitalleşme sürecindeki hızın temel
sebeplerindendir. Özel bir gösterim ödemesini konu alan beş yıllık bir anlaşma ile, dağıtımı
gerçekleşen her kopya için yapımcı ya da ithalatçı tarafından verilen destek ödemesi,
sinemadaki dijitalleşme sürecini teşvik ederek büyük ölçüde hızlandırmıştır. Bu dijital
dönüşüm, 35 mm’nin üretim ve kopyalama maliyetini büyük oranda azaltırken, ana
kopyanın dijital olarak hazırlanması ise oldukça pratik hale gelmiştir. (Yavuz, 2016: 23)
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Tüm bu işlemler sonucu reklam filmi seyirci ile buluşmaya kolaylıkla hazır hale
gelmektedir.

Perde Reklamlarının Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkileri
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde iletişim alanında yüksek
lisans ve doktora öğrenimine devam eden öğrencilerin, çalışma kapsamında hazırlanan
sorulara verdikleri cevapları aracılığıyla toplanan veriler ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada, bir konu hakkında ortaya atılmış olan varsayımlara yönelik, çeşitli koşulları
sağlamak kaydı ile belirlenmiş kimselerin oluşturduğu bir evrene yöneltilen sorulardan
oluşan, sistemli bir veri toplama tekniği olan anket yöntemine başvurulmuştur. Genel
olarak, ihtiyaçların belirlenmesi ya da tatminin ölçümü, konu dahilindeki organizasyonun
güçlü ve zayıf yönlerini saptamak, politika ve programların etkinliğini belirmek amacı ile
kullanılan anket tekniği ile sinema perde reklamlarının etkileri üzerine çeşitli bulgulara
ulaşılmıştır. (Houston, 2015: 13)
44 erkek ve 49 kız öğrencinin katılım gösterdiği çalışmanın cinsiyet faktörü açısından
homojen bir dağılım gösterdiği görülmektedir. 69 yüksek lisans ve 24 doktora öğrencisi ile
gerçekleştirilen çalışmada, öğrencilere 12 adet soru sorularak sinemaya gitme
alışkanlıkları, sinema perde reklamları üzerine görüşleri ve perde reklamlarının üzerlerinde
yarattığı etkilerin ortaya konduğu bir sonuca ulaşılmıştır.
Çalışma, hangi reklam ürün ve içeriklerinin izleyicinin dikkatini daha çok çektiğini ve
satın alma davranışını ne yönde etkilediğini saptamakla birlikte, izleyici için ideal reklam
biçimlerini de araştırmaktadır. Bu çalışmanın, perde reklamcılığı alanında çalışacak olan
araştırmacılara, sinema salonlarına reklam vermek isteyen firmalara ve bilinçlenme
kapsamında sinema izleyicilerine katkı sağlaması amaçlanmıştır.
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Tablo 2. Tercih Edilen Sinema Salonları

Sinemaya gitme sıklığı izler kitlenin sinemaya karşı olan tutum ve alışkanlıklarının en
temel belirleyicisidir. Yüksek öğrenimine devam eden öğrencilerin %29,1’i yılda bir ya da
birkaç kez sinemaya gittiğini ifade ederken, %51,7’si ayda bir ya da birkaç kez, %14’ü ise
haftada bir ya da birkaç kez sinemaya gittiğini belirtmektedir. Oranlar incelendiğinde
çalışmaya katılım sağlayan öğrencilerin %65’inden fazlası aktif olarak sinema
etkinliklerine katılım sağlamaktadır. Öğrencilerin sinemaya gitme alışkanlıklarının bir
uzantısı olarak sinema salonu tercihlerine bakıldığında ise, %71’inin alışveriş
merkezlerindeki sinema salonlarını, %29’unun ise cadde sinema salonlarını tercih ettikleri
tespit edilmektedir. Bu sonuç, alışveriş merkezlerinde bulunan sinema salonlarının, reklam
faaliyetleri açısından daha yoğun şekilde kullanılmasının sebebini ortaya koymaktadır.
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Tablo 4. Perde Reklamları Süreleri
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İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencilerine perde reklamlarını izleme
alışkanlıkları sorulduğunda ise, 93 öğrenciden 68’i perde reklamlarını izlediklerini, 18
öğrenci bazen izlediklerini, 7 öğrenci ise perde reklamlarını izlememeyi tercih ettiklerini
belirtmiştir. Bu sonuçlar neticesinde ankete katılan sinema izleyicilerinin %75’e yakınının
perde reklamlarını izleyerek firmaların stratejik planlamalarına tüketici olarak katılım
sağladığı saptanmıştır. Firmalar perde reklamları kapsamındaki hedef kitlenin büyük
oranına ulaşım sağlayabilmektedir.
Araştırma kapsamında, perde reklamlarının olumsuz belirleyicilerinden biri olan reklam
süresi uzunluğu ele alınmış ve izleyicilerin %80’ine yakınının perde reklamlarını uzun
buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Perde reklamları, izler kitleyi etkileyebilmek için, uygun
fiziksel ortam koşulları ya da etkili anlatım tekniklerine sahip olsalar da, uzun süreli
reklamlar izleyiciyi sıkmaktadır.
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Tablo 5. Perde Reklamları Dikkat Çekiciliği

Tablo 6. Perde Reklamları Hatırlama Oranları

Katılımcılara “Film gösterimi öncesi yayınlanan reklamlar diğer ortamlarda yayınlanan reklamlara
oranla daha çok dikkatinizi çekiyor mu?” sorusu yöneltildiğinde, katılımcıların 61’i perde
reklamlarının diğer ortamlara (TV, radyo, gazete, dergi, bilboard vb.) oranla daha çok dikkat çekici
olduğunu belirtmektedir. 10 öğrenci emin değilken, 22 öğrenci perde reklamlarını diğer ortam
reklamlarından daha dikkat çekici bulmamaktadır.
“Film gösterimi öncesi yayınlanan reklamlarda gösterilen ürün ve içerikleri diğer ortamlarda
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yayınlanan reklamlardaki ürün ve içeriklere oranla daha hızlı hatırlıyor musunuz?” sorusuna
öğrencilerin %60’ından fazlası daha hızlı hatırladığını belirtmektedir. Dikkat çekici renklerle ve
görsellerle oluşturulmuş reklam filmleri, diğer reklam filmlerine oranla daha çok akılda
kalmaktadır. Araştırma bulgularına göre izleyicinin maruz kaldığı ve tutsak konumunda izledikleri
sinema reklamları, televizyon gibi diğer yayın organlarında yayınlanan reklamlara oranla hafızada
daha anlamlı yer etmektedir. Bu hatırlama sürecinde elbette izleyicinin kişisel yaşamının, duygu
durumunun, alımlama düzeyinin de etkili olduğundan söz edilebilmektedir.
Araştırma kapsamında öğrencilere yöneltilen “Film gösterimi öncesi yayınlanan reklamlar, konu
edilen ürün ve içeriği satın almanızda etkili oluyor mu?” ve “Film gösterimi öncesi yayınlanan
reklamlar, konu edilen ürün ve içeriği satın almanızda ne yönde etkili oluyor?” soruları yalnızca
%35 oranında satın almanın etkili olduğunu ve bu etkinin %76’sının olumlu bir etki, %24’ünün ise
olumsuz bir etki ile sonuçlandığını ortaya koymaktadır. Bu oranlar reklamverenlerin perde
reklamları bağlamındaki pazarlama stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini gözler
önüne sermektedir. %24’lük olumsuz etkilenme oranının, firmalar tarafından göz ardı edilmemesi
gerekmektedir. Bulgulara bakıldığında, perde reklamları tüketici satın alma davranışı üzerinde
beklenenden az olmasının yanı sıra yadsınamaz bir paya sahiptir. Bu payın sebeplerini incelemek
amacı ile katılımcılara “Film gösterimi öncesi yayınlanan reklamların, konu edilen ürün ve içeriği
satın almanızda olumlu ya da olumsuz etkili olmasına sebep olan faktörler nelerdir?” sorusu
yöneltilmiştir. Birden fazla faktör seçimine imkan tanınan bu soruda, 42 kişi “reklam filmlerindeki
ürün ve içeriğin etkili olduğunu belirtirken, 39 kişi “reklam filmlerdeki ürün ve içeriğin
tanınırlığının etkili olduğunu ifade etmiştir. Bu oranları, 36 kişi ile “reklam filminin konusu”, 34
kişi ile “reklam filminde kullanılan müzik”, 33 kişi ile “reklam filminde yer alan oyuncular”, 30
kişi ile “reklam filminin süresi” takip etmektedir. Cevaplara ek olarak katılımcılar “Konsantre
olduğum için ürünü daha rahat hatırlayabiliyorum.”, “Maddi durumum tüketime elvermiyor çünkü
reklamlardaki ürünler lüks tüketim ürünleri.”, “Ekran boyutu beni etkiliyor.”, “İhtiyaç haricinde
tüketim eylemi gerçekleştirmediğim için etkili olmuyor.”, “Hızlı tüketim ürünleri tanıtıldığı için
olumsuz olarak etkileniyorum.” ve “Ücretini vererek izlemek istediğim filmin süresinin uzatılması
beni etkiliyor, reklam filmini izlemeye mecbur bırakılmaktan etkileniyorum, çoğu kez ana filmden
daha fazla olan reklam filmi sesi de olumsuz bir etkileyen. Reklam veren firmayı seyirciye ve
müşterisine saygısız olarak buluyorum.” şeklinde cevaplarını iletmişlerdir.
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Elde edilen veriler, reklam filmlerinde tanıtımı yapılan ürün ve içeriğin tanınırlığının, reklamda yer
alan oyuncuların, reklam müziğinin, reklam süresinin ve reklam filminin konusunun satın
almalarını etkileyen en önemli sebepler olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sebeplerin başlıcası ise
tanıtımı yapılan ürün ve içeriğin ne olduğudur. Katılımcılara yöneltilen “Film gösterimi öncesi
yayınlanan reklamlarda konu edilen hangi tür ürün ve içerikler satın almanızı etkiliyor?” sorusu bu
ürün ve içeriklerin kategorilerinin saptanmasında etkili olmuştur. Birden fazla seçeneğin tercih
edilebilme imkanı olan soruda, 52 katılımcı film fragmanlarının gelecek zamanda vizyona girecek
filmi izlemek için bilet satın almasında etkili olduğunu belirtmektedir. Bu oranı, 39 katılımcı ile
giyim-kozmetik reklamları, 36 katılımcı ile yiyecek-içecek reklamları, 35 katılımcı ile elektronik
ürün reklamları, 31 katılımcı ile banka reklamları ve en düşük oran olarak 27 katılımcı ile seyahat
reklamları takip etmektedir. Oranlar incelendiğinde, maddi açıdan kolay ulaşılabilir kategorilere ait
ürünlerin satın alma davranışını daha pozitif yönde etkilediği, lüks tüketim ürünlerinin ise
diğerlerine oranla daha az tercih edildiği belirlenmiştir. Cevaplara ek olarak katılımcılar “İhtiyaç
duyduğum ürünleri reklamda görürsem satın alırım.”, “Film fragmanları sorun değil ama diğer
reklamların hiçbirisini desteklemiyorum.” cevapları ile ankete katılımlarını sağlamışlardır.

Sonuç
Kitleleri günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaştırması ile başlangıcından bugüne varlığını koruyan
sinema, Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı sonrası yaygınlaşmaya başlamıştır. Canlanan ekonomiyle
birlikte Türkiye’nin çoğu bölgesinde sinema salonlarının açılması kitlelerin sinemaya ulaşım
imkanını kolaylaştırmış ve izleyici sayısında büyük oranda artış yaşanmıştır. Yakın tarihte
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teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği üç boyutlu sinema, yüksek görüntü
kalitesi, büyük ölçekli beyaz perdeler, gelişmiş dijital ses sistemleri gibi birçok yenilik sinemaya ve
sinema işletmeciliğine teknolojik bir dönüşüm yaşatmıştır.
Günümüzde kitlelere sunulan iletişim mecralarının sayısındaki artış, firmaların ürünlerini hedef
kitlelerine ulaştırmak için yeni kanallar aramasına sebep olmaktadır. Toplumun her kesimine
ulaşabilen ve geniş bir yayın alanı bulunan bir kitle iletişim aracı olan sinemanın, firmalar
tarafından bir reklam aracı olarak kullanılması da bu arayışın kaçınılmaz sonuçlarından birisidir.
Sinema sponsorluğu, film festivalleri ya da özel uygulamalar ve etkinlikler gibi perde reklamcılığı
da firmaların sinema reklamcılığına ilişkin faaliyetlerindendir.
Sinema filminden önce ya da film arasında gösterimi yapılan perde reklamları sinemanın konforlu
ve dinamik yapısı ile diğer iletişim ortamlarıyla kıyaslandığında izleyici üzerinde daha olumlu ve
kalıcı bir etki bırakmaktadır. Filmin başlamasını beklerken perde reklamlarına maruz kalan izleyici,
sinemanın karanlık atmosferi sebebiyle reklam filmini daha kolay alımlamakta ve reklamcılık
faaliyetine katılım göstermektedir. Perde reklamcılığı, reklamverenler tarafından bir pazarlama
stratejisi olarak sıklıkla kullanılmakta ve gün geçtikçe sinemaya olan ilginin artması ile paralel bir
gelişim göstermektedir.
Perde reklamları, bu alanda eğitim almakta olan İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Lisansüstü
öğrencilerinin satın alma davranışını etkilemekte, ancak reklam filmi sürelerinin uzunluğu ve lüks
tüketim ürünlerinin yoğunluğu açısından rahatsızlık yaşatmaktadır. Bunun yanı sıra izleyicilerin
büyük kısmı perde reklamlarını dikkat çekici bulmakla birlikte diğer mecralarda yayınlanan
reklamlara göre daha hızlı hatırladıklarını ifade etmektedir. Bu da reklamverenlerin sinema
salonlarını reklam aracı olarak kullanma stratejisindeki etkililik payını gözler önüne sermektedir.
Sinema salonlarında tüm dış faktörlerden arınan izleyici, reklam filmlerine daha kolay
odaklanabilmekte ve gösterim sonrası markayı gördüğünde rahatlıkla hatırlayabilmektedir.
Araştırmanın sonuçları dahilinde, perde reklamları eğitimli ve reklam konusunda bilgili bir
izleyiciye ulaşma ve izleyici kitlenin alımlaması yönünden oldukça etkilidir. Sinema salonları
firmaların hedef kitlelerine ulaşabilmesi için etkili bir alan haline evrilmektedir. Ancak, uzun süreli
reklamlar sebebi ile seyirci, maruz bırakıldığı reklama karşı olumsuz bir tutum ve davranış
geliştirebilmektedir. Bu olumsuz tutum ve davranışlar sonucunda ise izleyicinin marka ya da ürüne
yönelik satın alma davranışı beklenmeyen yönde etkilenmektedir. Söz konusu olumsuz etkinin yanı
sıra uzun süreli reklamlar izleyicinin dikkatini kaybederek, hafızasında daha zayıf yer edinmesinde
de sebep olmaktadır.
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Түркия және Өзбекстан қазақтарындағы балаға байланысты әдетғұрыптарындағы ерекшеліктер

Бейсегулова А.К.
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
PhD докторанты
Қазақстан, Алматы қ.

Қазақ халқы үшін баланың дүниеге келуі мағыналы да қуанышты жәйт. Мақалада
тарихи Отаннан тыс жерлерде өмір сүріп жатқан қазақ диаспорасының бүгінгі
кезеңдегі салт-дәстүрлері оның ішінде балаға байланысты әдет-ғұрыптарындағы
ерекшеліктері қарастырылады. Түркия және Өзбекстан қазақтарының арасында бала
дүниеге келісімен жасалатын ырымдардың сақталуы, өзгерісі яғни өзге этникалық
ортада қалай жалғасын тауып жатқандығы сарапталады. Екі елдегі қазақтардың
дәстүр жалғастығы әсіресе «қырқынан шығару», «тұсау кесу» сияқты ырымдар
салыстырмалы түрде қарастырылып талданды. Мақала негізінен далалық зерттеу
жүргізіп жинаған материалдар негізінде жазылған.
Кілт сөздер: диаспора, салт-дәстүр, наным-сенім, нәресте, бесікке салу, қырық күн.
Особенности традиции и обычаи при рождение ребенка у казахов Турции
и Узбекистана
Для казахов рождение ребенка всегда было значительным и радостным событием.
Поэтому, и у казахов Турции и Узбекистана существует множество традиций и
обычаев, связанных с рождением ребенка и его воспитанием. В статье
рассматривается особенности и различие заложенной многовековой опыт и
различные древние верования у казахов этих двух стран. А также анализируется
традционные детские обряды как «қырқынан шығару» (вывести из сорока дней),
«тұсау кесу» (разрезание пут) и т.д.
Таким образом, нижеизложенные детские традиции и обычаи играли и играют
немаловажную роль в воспиатнии ребенка и его дальнейшей жизни.
Статья написана на основе материалов собранных в полевых исследованиях.
Ключевые слова: диаспора, тариции и обычаи,верование, младенец, класть в
колыбель, сорокадневия
Peculiarities of Tradition and Customs at Birth of A Child By Kazakhs of Turkey
and Uzbekistan
Abstract
For Kazakhs, the birth of a child has always been a significant and joyful event. Therefore,
the Kazakhs of Turkey and Uzbekistan have many traditions and customs associated with
the birth of a child and his upbringing. The article discusses the peculiarities and
differences of the centuries-old experience and various ancient beliefs among the Kazakhs
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of these two countries. Also, traditional children's rituals are analyzed as «Kyrkynan
shygaru» (to deduce from forty days), «tusau kesu» (cutting the put), etc.
Thus, the following children's traditions and customs have played and play an important
role in the child's upbringing and his later life. The article is based on materials collected in
field studies.
Keywords: diaspora, tariffs and customs, belief, baby, put in a cradle, forty days
Қазақ халқының тұрмысында ежелден қалыптасқан ата-баба дәстүрі, заңы бар.
Тұрмыс салт-дәстүрлерінен этностың өзіндік қасиетін ғана біліп қоймай, этникалық
ерекшелік көрсеткішін байқай аламыз.
Баланың дүниеге келуі мен тәрбиесіне байланысты қазақтарда көптеген ғасырлық
халықтың тәжірибе мен түрлі көне наным-сенімдерге негізделген салт-дәстүрлер мен
әдет-ғұрыптар қалыптасты. Бұл салт-дәстүрлер бүгінде де қазіргі заман талабына
қарай мазмұнын жаңартса, енді бірі әлі де болса түрін, атауын бергенмен, ішкі мәнін
сақтап, сабақтасып, халықтың әдет-ғұрпына айналған. Бүгінде тарихтың тәлкегіне
ұшырап, шет жерлерге ауған, басқа мемлекеттің құрамына еніп, отандастар деген
атқа ие болған қандастарымыздың ата салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын жалғастырып
отырғанын, оған макро ортаның тигізген ықпалын зерттеудің маңызы жоғары.
Қазіргі кезеңде олардың мәдениеті жан-жақты түрленіп, басқа халықтардың
мәдениетімен астасып жатыр.
Қазақтар ең көп орналасқан елдердің бірі Өзбекстан Республикасы. Оның солтүстік
шығысындағы (Ташкент, Сырдария, Жызақ облыстарындағы) қазақтар өз
қоныстарын ата мекеніміз деп санайды. Тарихтың әртүрлі оқиғалары зардабынан ауа
көшіп қоныстанған қазақ ұлтының жиырма мыңға жуығы Түркия республикасында
тұрып жатыр. Қандастарымыз қаншама тағдырдың тәлкегінен өтіп, ондаған жылдар
бойы бөгде ұлт арасында мекен етіп отырса да халқымыздың ежелден жалғасын
тауып келе жатқан өзіндік болмысын, әдет-ғұрпын, салт-санасын сақтап келе жатыр.
Түркияға ауған қазақ зиялылыларының бірі Халифа Алтай: «Бүгінгі Түркия
қазақтарының түріктерден ерекшелігі өздерінің ата салты мен халық дәстүрлерінің
кейбірін сақтап қалуда. Мәселен кісі жерлеу, оның жетісі, қырқы мен жылын беру
бар. Тойлар қазақтың салт-дәстүрлері бойынша өтеді», –деп көрсетеді [1, 105 б.].
Дегенмен де, көптеген жылдар бойы басқа этностың әлемінде өмір сүрген соң, жат
жердің тілі, мәдениеті, санасы, ұлттық психологиясы, салт-дәстүрі сол жерде тұрып
жатқан қазақтарға да әсер етпей қоймайтыны анық. Оның үстіне қазақ
диаспораларының түркі тілдес халықтармен қаны, діні тамырлас, тілі ұқсас болуы да
олардың басқа халықтармен салыстырғанда біртіндеп сіңісіп кетуіне оң ықпал еткен.
Мәселен, жастардың тілін ұмытуына басқа жергілікті ұлт өкілдерімен отбасын
құруы себеп болса, олар және олардың балалары жеті атаны тізбектеп айту дегенді,
тіпті ана тілін де ұмыта бастаған. Бұған бірінші себеп отырықшы өмірге көшу болса,
екіншіден аралас семьяда ұлттық әдет-ғұрыпты сақтауға мән берілмей, тұрмыс заңы,
әдет-ғұрыптағы араластық қалыпқа түсіп, негізгі түбірін сақтай алмағаны. Мәселен,
Түркиядағы аралас семьялы отбасында түрік халқының салт-дәстүрлері басымдық
рөлге ие болып, қазақтың байырғы салт-дәстүр түрлері өзінің мазмұны және түрі
жағынан өзгеріске ұшыраған. Мұндай құбылыстардың кең етек жаюына бір жағынан
көнекөз қариялардың азайып баражатқандығы да әсер ететіндіктен, қазіргі кезде
қазақ жастарына мәдениетін, тілін, салт-дәстүрін сақтау өзекті мәселенің бірі болып
отыр [2].
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Қазақ халқының өмірінде нәрестенің дүниеге келуімен байланысты туған ырымдар,
жол-жоралар көп, халқымыздың салт-дәстүрінде бала туылғаннан бастап, есейгенше
қатар жүретін жөн-жоралар болсын, мейлі баланы ұлттық тәрбиелеу жағында
болсын барлығы да бала тәрбиесінен басталары хақ.
Қазақ халқы келін алғаш босаға аттағаннан бастап, үбірлі-шүбірлі болсын деп
әртүрлі халық арасындағы ырым-жырымдарды ұстанған. Мәселен, жас түскен
келіннің алдына бала отырғызып, ертерек бала көтерсін деп ырымдаған немесе ұл
бала тусын деп алғаш сойылған малдың ұлтабарын жегізетін болған. Өзбекстандағы
қазақтарда жастардың бірінші төсегіне алғашқысы ұл болсын деп ұл, қызды қаласа,
қыз баланы аунатып алады. Сондай-ақ, аяғы ауыр жас келіндерге жаңадан сойылған
малдың ұлтабарын жегізу ырымы да жас келін ұлды болсын деген мақсаттан
туындаған [3, 294 б.]. Жас түскен келіннің алдына бала отырғызып, ертерек бала
көтерсін деп ырымдаған. Сонымен қатар әйел жүкті болғанда абысындары,
жеңгелері оның жерік асын дайындап, үйіне апарып береді (I).
«Балалы үй базар, баласыз үй қу мазар» дейді қазақта, әсіресе жас келіннің бойына
бала біткенін сезген ене оны өз қамқорлығына алып, пәле-жаладан, тіл көзден
сақтаудың шарасын істей бастайды. Мәселен, қазақтар жас келінді түн
қараңғысында жалаңбас далаға шығармау, кешке суға жібермеу, өлік шыққан үйге
барғызбау, т.с.с. жағдайларға тиым салынады. Егер үйде ері жоқ болса, бір өзін
жатқызбай, қайынсіңілісі не енесі жатады. Қазақ арасында жалпы аяғы ауыр
әйелдерге жын-шайтан, пері, албастылар үйір болады деген ұғым бар. Белгілі
этнограф Х. Арғынбаев өз еңбегінде жоғарыда көрсетілген қауіп қатерден
сақтандыру үшін жас келіннің отауына әр түрлі қару-жарақ, қамшы, балта,
қасқырдың аузы, бүркіттің тұмсықтарын іліп қояды,– деп көрсетеді 4, 87б.. Келінді
тіл-көзден және басқа да жаманшылықтардан сақтау үшін оған бойтұмар сыйлаған.
Келіннің аяғы ауыр болғанда абысын ажындары «келіннің құрсағы ақ айранға
толыпты, ақ алғысты болыпты» деп енесінен сүйінші сұрап хабарлайды. Оның
жүктілігін туған туысқан мен көрші-көлеңге білдіру мақсатында міндетті түрде
абысын-ажын, ауыл әйелдерін жинап, «құрсақ шашу тойын» өткізетін болған.
«Құрсақ шашу», Өзбекстан және Түркия елінде тұрып жатқан қазақтарда да бүгінге
дейін жалғасын тапқан дәстүр. Құрсақ шашуға әр түрлі дәм пісіріп әкеледі, ондағы
мақсат келіншектің жақсы көретін асын тауып беру. Тәжірибелі енелер келіннің
түсік тастамауын көздеп, етегін бүріп қояды. Босануына үш ай қалғанда ұзын толғақ
басталады. Бұл кезде бөпең айдай сұлу болсын деп, айлы түнде келінін көлге
шомылдырған. Босануына екі ай қалғанда орта толғақ басталады. Бұл кезде келінге
өткір зат (пышақ, біз, қайшы) ұстапаған. Оның мәні бала шала болып туылмасын
деген ырым. Жүкті әйелдің босануына бір ай қалғанда оның ай толғағы басталады.
Ине жіп ұстатпайды, бала кінідігіне оралып қалады деп, ауыр жұмыс істетпейді [3,
296 б.].
Сондай-ақ, босандыру кезінде оның жеңіл және тез болуы үшін көптеген ғұрыптық
іс-әркеттер мен наным-сенімдер атқарылған. Әйелдің тез босануына жасалатын
«жарыс қазан» ырымы да осы елдердегі қазақтар арасында бүгінге дейін кездеседі.
Әйелдің толғағы басталғаннан байлаулы тендермен қаптардың аузы ашылып,
тігілген етек сөгіледі. Босанып жатқан әйелдің бұрымын жазған, киіміндегі барлық
түйіндерді шешкен, бойындағы барлық күмістен жасалған сәндік бұйымдарын
ағытқан. Босану тым ұзаққа созылған жағдайда «жарыс қазан» ұйымдастырылған.
Бұл қуанышты хабарды күтетін өте қызықты наным болып табылады. Келіннің енесі
қазанға ет салып, оны бала дүниеге келгеннен бұрын тезірек пісіруге тырысқан.
Наным бойынша, сәби бұл «жарысқа» қатысып, тезірек жарыққа шығуға тырысады.
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Бала дүниеге келгеннен кейін бұл ғұрыпқа қатысушылар міндетті түрде піскен еттен
дәм татуға тиіс болған [5, 179 б.].
Түркиядағы қазақ диаспорасының тарихын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын зерттеген
ғалым И. Сванберг Алтайкөй кентінде 1957 жылы дүниеге келген ұл баланың жөнжоралғысы туралы: «қазақтарда әйел босанып жатқан кезде арқанға керіп қойған.
Дүниеге келген нәрестенің денесін тұзбен сүртіп, орап шомылдырады да анасының
қасында үш күн ұстайды. Алғашқы үш күн анасы баласын жатпай, тұрмай күзеткен,
себебі «сары албасты», «қара албасты» қаскүнем күштер ұрлап кетеді деген сенім
болған. Екі жақтың туған туыстары, дос жарандары, көрші қолаңдары жиналып
босанған әйелдің қасында ән айтып, би билеп, ойындар ойнау арқылы көңілін
көтеріп, ұйықтатпауға тырысқан. Кешке ер адамдар карта ойнап, ал әйелдер әңгіме
дүкен құрып, тігіс тігіп, балаларға қараған» деп келтіреді [6, 174-175 бб.].
«Толғағы қатты әйелді жын, албасты, марту айналдырған деп, бақсы, молдаларды
шақыртады. Қиналып жатқан әйелге молда шақырту қазірге дейін бар. Әдетте жеңіл
желпі шараларды орындағанымен әйел босана қоймаса, қарулы әйелдер белін
тартады. Бел тартушы адам әйелдің арқа жағына отырып, сегізкөзден тізесімен
сүйемелдей, белінен қаусыра құшақтап, арам шеміршектен төмен қарай сылай
тартып, баланың тууын тездетеді. Баланың басы қисық жатса, тәжірибиелі кемпірлер
оны түзетіп, шығуға икемдейді [7, 89 б.].
Бала жерге түскенде оның кіндігін кесетін адамды да алдын ала дайындап қояды. Ол
көп балалы, елге сыйлы, қадір-қасиеті мол адам болғандығын қалайды. Оны «кіндік
шеше» деп атайды. Кіндік шеше баланың қырқынан шыққанша көмектесіп, кейін
бала ата-анасынан қалауын алады.
«Кіндік шеше» туыстық қатынастың бір түрі, бұл қазіргі күнге дейін сақталып
отырған дәстүр. Жүкті әйелдердің перзентханаларда босануларына байланысты,
кіндігін кескен адам, дос-жарандары немесе туған-туыстарының ішінен
тағайындалады. Нәрестенің ата-анасы кіндік шешеге сыйлықтар жасайды. Бала да
өсіп ержеткенше кіндік шешесіне ерекше құрметпен қарайды [6, 172 б.].
Түркияда тұратын қазақ Ақан Қадарлы: «Мен бұрын жүкті әйелдерді босандырып,
баланың кіндіктерін кесетінмін. Ертеректе тәжірибесі бар әйелдер екі қабат әйелді
көбіне белін буып үйде босандыратын. Сондай бір әйелді босандырып жатқанда бала
теріс айналып қалып, кіндігіне оралып қалады, кіндік қатты шандыр болады екен.
Кіндіктегі қанды сауып барып, кіндікті кеседі. Егер бала жылап түсіп шетінесе
жаназасын шығарады, егер өліп туылса онда жаназасы шығарылмайды.», – деген
ақпарат берді (ІI).
Синьцзяннан ауып келген қазақ әйелдерінің айтуынша баланың кіндігін жіппен
байлаған, 2-3 күн өткен соң кіндік кеуіп түскеннен кейін, оны ағашқа немесе қазақ
үйдің жоғарғы жағына іліп қойған. Ал, Түркияда олар баланың кіндігін үш күн
аяғына байлап, одан кейін бесікке, жастығының астына қойып сақтаған. Ол баланың
кезбе болып кетпеуі үшін жасалатын ырым деп түсіндіріледі. Қазіргі таңда баланың
түскен кіндігі туралы жасалатын ғұрыптар өте сирек кездеседі. Әдетте, босанған
әйел қорғансыз «qunarsis» деп 40-күнге дейін үйден шығармаған және осы уақытта
кейбір тиым салынған ережелерді ұстанады. Босанған әйел үш күнге дейін үй
шаруашылығын жасамайды. Қырық күн өткеннен соң анасы баланың шашын алып,
шашты баланың жастығының астына немесе орап жерге көмген [6, 175 б.].
Жаңа туған баланы бесікке салу–ізгі дәстүр. Қазақтарда екі-үш күннен кейін
нәрестені дәстүрлі бесікке бөлеген. Ежелде қазақтар бұл дәстүрді тойға ұластырған.
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Бесіктің жасауын қыздың анасы даярлайды. Түркия қазақтары бұндай дәстүрлі ағаш
бесікті 60-ші жылдарға дейін қолданған. Түркияның ауылды жерлерінде тұратын
қазақ әйелдері нәрестені әлі бесікке салады. Бірақ, қалалы жерлерде баланы арнайы
балалар төсегіне жатқызады. Бұрындары бесікке саларда молдаға құран сүресін
оқытып салған. Қазіргі кезде баланы бесікке қадірлі, сыйлы адам салады. Баланы
бесікке салатын әйелді «бесік шеше» деп атайды. Бесікке салу рәсіміне де тек әйел
адамдар қатысады. Бесікке салатын адам міндетті түрде туылған баланың үйіне қой
сойып және туылған нәрестеге сый алып келуі керек. Сонымен қатар, бесіктегі жас
сәбидің ұйқысы таныш болсын деп адыраспанмен аластаған.
Өзбекстандағы қазақтарда да «бесікке салу» дәстүрі жақсы сақталған. Бесікті
босанған әйелдің анасы немесе туыстары – төркіні, яғни, баланың нағашылары
алып келуге тиіс. Бесікпен қоса, қызына бір мал қалжа, күріш, өрік-мейіз, құдаларға
кит, қызы мен немересіне киім апарады. Қазіргі кезде бесік апарған қыздың анасы,
өзбектің керней, сырнайшыларын жалдап мерекелетіп барады. Ертеректе бесік тойға
ер кісілер шақырылмайтын. Баланы бесікке салудың да өзіндік жөн-жоралғысы бар.
«Бесікке салу» рәсімін көп балалы, тәжірибиелі әйел жасаған. Бала бесікке
бөленгеннен соң бесік үстіне 7 түрлі зат: көрпе, шапан, кебенек, тон, жабу, жүген,
қамшы тастайтын. Мәселен, тон мен шапан бала өз халқының адал ұлы болсын,
кебенек жабу– батыр болсын, жүген – ертерек атқа отырсын, т.с.с.. Ал қазіргі кездегі
Өзбекстан қазақтарында ең бірінші тоғыз дастархан–ырысы мол болсын деп, онан
ұйқысы қалың болғандығын тілесе, басқа да заттар жабылады. Бесік тойда
түбіртектің астына тәтті кәмпит, ірімшік қойып «тыштыма» ырымын жасап, сыйлы
бір әйелге оны бөліп таратып бергізеді (ІІІ).
Баланы босана салысымен бір жеті өткеннен соң, мал сойылып шілдехана өткізіледі.
Босанған әйелге қой малы сойылып арнайы ас «Қалжа» дайындалады. Босанған әйел
міндетті түрде қойдың мойын омыртқасын мүжиді, мүжілген омыртқаны кереге іліп
қойған. Егер омыртқалар ажырап кетпей кепсе, жақсы ырым саналған, яғни баланың
мойны тез бекиді деп ырымдаған. Бұл дәстүр осы күнге дейін сақталып келеді.
Көрші-қолаңы, туыстары сый ретінде құс етін, әсіресе тауық етін, оның
жұмыртқасын әкеледі дейді Түркия елінде тұратын қандастарымыз. Сонымен қатар,
қазақ отбасыларында ұл босанса екі қой, қыз босанса бір қой сойып ас берген,
немесе мешітке апарып таратады (ІV).
Шілдехана–нәрестенің дүниеге келу құрметіне арналған той, қазақ халқының
көптеген салт-дәстүрлерінің бірі, баланың дүниеге келгендегі алғашқы тойы.
Шілдехананың көне атауы «Шілде күзет» болған. Мағынасы: туылғаннан кейінгі
қырық күндік күзет «анасы мен баласын жын-шайтандардан 40 күн бойына, яғни
қырқына дейін күзету. Бала дүниеге келгенен кейін 40 күнді тосып қырық қасық суға
шомылдырып, қырық күн шілдесінен шығарады. Сонымен қатар баланың алғашқы
көйлегін «ит көйлек» дейді. Оны жөрмелеп, іліп қана тігеді. Кейде ырымдап баласы
жоқ әйелдер алып жатады. Баланың ит көйлегін шешіп, оған тәттілер салып иттің
мойнына байлап балаларға қудырады. Оны балалар қуалап жүріп, тәттіні бөліседі.
Қырқынан шығару ғұрпында қазақтар ұл баланы қырық күнге жеткізбей шығаруға
тырысады. Оның мәні ұлдың қалың малы аз болсын десе, қызды қырық күнге
толтырып, қалың малы қырық болсын деп жатады. Баланың қырқынан шығару
рәсімінде ауылдың сыйлы, құрметті, жасы үлкен кісіге шомылдыртады [3, 306 б.].
Ұл баланы қырқынан шығарғанда 40 тиын салып, қыз балаға жүзік, білезік, күміс
қасық салып шомылдырады. Кей жерлерде қойдың қырық құмалағын салу да
кездесіп қалады, бұл бала малды, бай болып өссін деген ырымнан туған. Күмістерді
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шомылдырып болғаннан соң, келген әйелдер біз де осындайға жетейік деген ниетпен
бөліп алады. Жиналған әйелдер қырық қасық суды құя отырып, балаға тілектерін
айтады. Баланың қарын шашын алу да ата-ана өздері белгілеген адамға алдыртады.
Адамдар көп болғандықтан бір шөкім шаш қиып, ырымын жасап келесілерге
жалғайды. Әрбір шаш алушы «жасың ұзақ болсын!» деп тілек айтып, ақша,
басқадай дүниені бала қолына ұстатады [8, С.236].
Қарын шашты шүберекке тұмарша етіп тігіп, баланың киімінің иығына қадап қояды.
Бұл ырым балаға көз тимеу үшін жасалады, ал тырнағын жерге көмеді. Баланың
шашын, тырнағын аса қасиетті деп қадірлеп, бала өскенге дейін сақтап қояды.
Өзбекстан қазақтарында қырқынан шығарарда баланың қолына ақша қыстыртып,
тырнағын сол рудан бір адамға алдыртады.
Сәбиге азан шақырып ат қою ата-бабадан мұра болып келе жатқан дәстүрдің бірі.
Бала туылғаннан кейін қырық күн өткен соң, ел ішіндегі аузы дуалы қарияға немесе
баланың атасына не әжесіне азан шақыртып ат қойғызған. Түркия қазақтарында
қазақ халқы мен түрік халқының есім беру салтындағы бір өзгешелігі, ол екі есім
беру салты. Немесе оны «кіндік ат» (göbek ismi) деп те атайды. Ең алдымен бала
дүниеге келгеннен кейін кіндігін кескен кісі сол сәтте кіндік атын қояды. Кіндік ат
ретінде Алланың аттарынан бірі, Пайғамбарлардың есімі мен олардың
жақындарының атын, қасиетті кітаптарда кездесетін есімдер мен ұлы кісілердің
есімдерін қояды. Көп жағдайда кіндік аты ретінде ер балаға Mehmet, қыз балаға
Fatma есімдерін береді. Бұл баланың ең бірінші есімі болып есептеледі.
Қазіргі кезеңде түркия қазақтарының аты-жөнi, есiмдерiнiң денi—түрiкше. Ақпарат
беруші Кәмiл Гезердың айтуынша: Түркияда бөтен аттарды түрiкшеге сай етiп
жазуды мiндеттейтiн заң бар. Алғашқы көшіп келген қазақтарда заң өзгерiп, атыжөндерiн қысқартқызып жаза бастаған. Заң бойынша, бөтен аттарды, яки түрiкшеге
ерсi келген сөздердi куәлiкке жазғызбайды (V). Ал орта буын жастағыларда көбінесе
қазақ есімдерінің алғашқы немесе соңғы буынында -хан/-қан жұрнақтарын жалғау
кездеседі.
Сонымен қатар, қазақтарда баланың алғашқы тісінің шығуына байланысты да
ырымдар жасалған. Ертеде баланың алғашқы (ауыз тіс) немесе сүт тісі шыққанда
оны қой немесе сиырдың үстіне отырғызған. Егер баланы сиырға отырғызса тісі
үлкен, күшті болады, ал қойға отырғызса тістері ұсақ және түзу болады деген
мағынаны білдірген. Баланың алғашқы шығып келе жатқан тістерін көрген адамға
анасы сүйінші ретінде сыйлыққа жүзік, орамал, жыртыс сияқты сый берген. Ол
адамда өз бетінше балаға сыйлық жасаған. Казіргі кезеңде қазақтарда баланың
алғашқы тістері шыққанда түріктердің әдет-ғұрыптарын ұстанады. Мысалға тісі
шығып келе жатқан баланың үстіне жүгері үгіткен. Малға отырғызу дәстүрі
сақталмаған. Оның орнына туыстары мен көршілерін арнайы әзірленген «dis
bugdayi» – тарыдан жасалған тәтті ботқа немесе «irmik helvasi» – жарма ботқасына
шақырады [2, 64 б.].
Бала алғашы қадамын жасай бастағанда аяғына тоқ ішекті немесе аттың қылын
байлап, пысық, жүрісі жылдам, алғыр әйелге осы қасиеттері балаға жұғады деген
оймен тұсауын кестірген. Тұсау кесуші «Желдей ұшып, ердей бол!» немесе «Мендей
жүйрік бол» деп тұсауын кесіп, жетектеп жүргізетін болған. Тұсау кесуге жіп оны
біреудің ала жібін аттамасын немесе тоқ ішектен (бала малды болып, дастарханы
майлы болсын деген тілектен басқа кей кездері шөптен өрілген қысқалау арқанды
пайдаланып, кесіп жатып «көк шөптей өсіп, өнсін» деп тілек тілеген. Түркия
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қазақтарында және Өзбекстан қазақтарында да әлі күнге дейін бұл дәстүр өз
жалғасын табуда, бірақ қазір баланың аяғын ала жіппен кесу кең үрдіс алған.
Мұсылмандықтың бір белгісі ер баланы сүндетке отырғызу екі елде тұрып жатқан
қазақтар арасында міндетті және мереке ретінде орындалады. Түркия қазақтары ер
баланы сүндетке 5-7 жасында отырғызған. Баланы неғұрлым сүндетке ерте
отырғызса, солғұрлым ауырсынбай, тез жазылып кетеді. Сүндетке отырғызу
көбінесе жазда немесе күз айларында іске асырылған. Себебі суық та, ыстық та
балаға әсер етпесін деген мақсат көзделген. Түркияда негізінен діни мерекелерге,
әдет-ғұрыптарға, наным-сенімдерге ерекше көңіл бөледі. Сүндетке отырғызу дәстүрі
ерекше мереке болып аталып өтіледі. Егер отбасында 5, 7, 9 жастағы ұл балалар
болса, олардың барлығын бір күнде сүндеттейді. Тіпті отбасындағы қыздарының
үйлену тойларында да ұл балаларын сүндетке отырғызады. Ертеде молда шақырып
сүндеттесе, қазіргі кезде әсіресе қалалық жерлерде емханаларда сүндетке
отырғызады. Қазақ балаларының да қолдарына қылыш ұстатып, түріктердің
мерекелік ұлттық киімдерін кигізеді [2, 65 б.].
Өзбекстан қазақтарыда сүндет тойға көп көңіл бөліп, 5-7-ге келген кезде
сүндеттендіріп, мұсылман болғандығын тойсыз өткізбеген және өзбек халқына ұқсас
келеді. Мәселен сүндеттелетін балаға алдын ала көрпе төсек тігу, т.с.с. Балаға
арналған сый-сыяпат көбіне нағашы жақтан болады. Кей жағдайларда балаға
мінгізілетін жылқыдан басқа көрпе-төсек, киім-кешек те әкелінеді. Сүндеттелген
балаға көрімдігі деп ақшалай сый ұсынылып, үлкен той болып өткізілген [3, 309 б.].
Қазақтардың бала туу, оны тәрбиелеуге байланысты жиналған деректеріне
қарағанда, жалпы екі ел қазақтарында ұстайтын салт-дәстүрлер мен наным-сенімдер,
ырымдардың ұсқастығы байқалады. Бүгінде аталған елдердегі қазақ диаспорасы
бала туу, өсіруге байланысты жасалатын дәстүрлерді бүгінде жалғастырып
отырғанмен де орналасқан ортасына заманның жаңғыруына байланысты ұлттық
дәстүрлердің кейбір элементтеріне өзгеше түр, мән бергендігін жоғарыда айтылған
этнографиялық ерекшеліктерден байқау қиын емес. Сондықтан шеттегі
қандастарымызды қазаққылыққа тартып, қазақыландыра бастауымыз өзекті
мәселінің бірі болуы тиіс.
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Sürgünlerin Asker Çocukları
Dr. Öğr. Üyesi Leyla DERVİŞ
Özet
Kafkasya bölgesi, İkinci Dünya Savaşı döneminde (1941-1945), Sovyetler Birliği
Ordusu’nun asker ikmalinin en önemli kaynaklarından biri olmuştur. Askere alınan
Kafkasyalı askerler, Sovyet Ordusu saflarında Almanlara karşı savaşarak Kızıl Ordu’nun
zafere ulaşması ve faşizmin yenilgiye uğratılmasında önemli katkı sağlamışlardır.
Cephedeki üstün hizmetlerine başarılarına rağmen, 1943-1944 yıllarında, çocuklarını vatan
savunması için askere göndermiş olan Ahıska Türkleri ve diğer Kafkasya halkları Orta
Asya ve Sibirya’daki yeni yerleşim yerlerine toplu bir şekilde sürgüne gönderilmişlerdir.
Kaynaklar, sürgünün ne kadar zalimce yapıldığını ve özellikle de çocuklar ve yaşlılar için
çok çetin şartlar altında zor ve ölümcül geçtiğini göstermektedir. Sürgüne maruz kalanların
büyük bir çoğunluğu hayatlarını yolculuk esnasında üst üste adeta hayvanlar gibi
yığıldıkları tren vagonlarında donarak açlıktan ya da salgın hastalıklar sonucunda
kaybederken bir kısmı da güç bela ulaşabildikleri yerleşim alanlarında çeşitli sebeplerle
yaşamlarını yitirmişlerdir.
Sürgünlerle eşzamanlı olarak Kızıl Ordu saflarında savaşan ve sürgün emri çıkarılan etnik
grup temsilcilerinden olan askerler; rütbe ve kahramanlıkları dikkate alınmadan çoğu terhis
edilmiş ve sürgüne yollanmıştır. 1956 yılında yapılan Sovyetler Birliği Komünist Partisi
20. Kongresinden sonra bölgede hakların iadesi ve savaş yıllarında yok edilen özerkliklerin
geri verilmesi süreci başlatılmıştır. Ancak Ahıskalı Türk askerler, hayatları boyunca
haklarının iade edileceği günü beklediler, ancak on binlerce Ahıskalı sürgün vatana dönüş
müsaadesini alamadan bu dünyaya veda etmişlerdir. Onlar, hak etmedikleri muamele
karşısında hayatları boyunca haksız cezalandırılmanın acısıyla yaşamışlardır.
Bu çalışmada, dört yıl süren kanlı savaşın içinde Kızıl Ordu saflarında büyük zaferin
kazanılmasında önemli katkıları olmasına karşılık hain damgası vurularak sürgüne
gönderilen ancak günümüze değin vatanlarına geri dönüş izni alamamış ve itibarları iade
edilmemiş olan Ahıskalı Türk askerlerinin durumlarına ışık tutulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Kızıl Ordu, Ahıska Türkleri, Sürgün, Ahıskalı
askerler.
Exile Soldier Children
Summary
During the Second World War (1941-1945), the Caucasus region became one of the most
important sources of military support of the Soviet Union Army. The peoples of the
Caucasus have contributed significantly to the victory of the Red Army and the defeat of
fascism by fighting against the Germans in the Red Army ranks.In spite of the outstanding
achievements at the front, In the years 1943-1944, the Ahiska Turks together with other
Caucasian peoples were massively exiled to new settlements in Central Asia and
Siberia.Sources show how brutal the deportation was and how difficult and deadly the
conditions were for children and the elderly in particular. The majority of those who were
exposed to exile lost their lives during the journey as a result of hunger or epidemics in the
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train wagons where they were stacked like livestock, while some of them lost their lives in
various settlements due to deplorable living conditions.
Soldiers from the ethnic groups, who fought in the Red Army ranks at the time of the
exiles, and who were ordered to be exiled; most of them were discharged and exiled
without taking into account their rank and heroism. In 1956, after the 20th Congress of the
Communist Party of the Soviet Union, the process of restoring rights and the restoration of
the autonomy, destroyed in the war years, was initiated. However, the Ahiska soldiers
waited for the day of the return of their rights throughout their lives but would never get
that right back. They suffered unjust treatment as a result of unjust punishment throughout
their lives.Study; four years of bloody war in the ranks of the Red Army in the ranks of the
great victory, but until today to return to their homeland nor the right to return to the state
of Ahiska Turkish troops were intended to shed light.
The study is intended to shed light to the state of Ahiska Turkish troops who fought bloody
war in the ranks of the Red Army and significantly contributed to the great victory, but
until today have had no chance either to reclaim their rights or get back to their homeland.
Key Words: Second World War, Red Army, Ahiska Turks, exile, Ahiska Soldiers.
Askere Alım Politikası ve Sürgün
İkinci Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi, 22 Haziran 1941 yılında Alman ordusunun ve
müttefiklerinin Sovyetler Birliği’ne saldırmasıyla açılmıştır. Savaşın başlamasıyla
Sovyetler Birliği Yüksek Şurası Başkanlık Konseyi, yayınladığı bir kararnameyle ülke
genelinde zorunlu toplu askerî seferberlik ilan etmiştir.439 Kafkasya yerli halkları savaşın
ilk günlerinden itibaren Kızıl Ordu birimlerine asker olarak alınmaya başlanmış ve bu
alımlar asker ikmalinin en önemli kaynaklarından biri olmuştur. Nitekim savaş yıllarında
Kafkasya bölgesi, Sovyet Ordusu’na tüm Kafkas halklarına mensup toplam iki milyon
civarında asker vermiştir.440 Sadece Ahıska Türklerinden 40.000441’e yakın kişi askere
alınarak cepheye gönderilmiştir. Vatanları için seve seve cepheye koşmalarına, can
vermelerine ve kahramanlıklar sergilemelerine rağmen 1944 sürgün operasyonunun
kurbanları arasında, Türkiye sınırında yaşayan, Alman işgaline uğramayan ve Almanlarla
hiçbir münasebeti bulunmayan Ahıska Türkleri de yer almıştır.
Savaş öncesinde Kafkas halkları, Sovyet genel sistemi gereğince, yerel bir takım küçük
birlikler dışında askere alınmıyorlardı. Kafkasya askeri birliklerinin oluşturulması için
askere çağırılan adaylar cepheye gönderilmeden önce ciddi ve yeterli bir askeri eğitime
tabii tutulmamışlardır. Bu nedenlerle ciddi bir askerî eğitim alamadan cepheye sevk
edilmişlerdir. Örneğin, 390. piyade tümeninde yer alan 10.252 askerden 8.979’u daha önce
hiç eline silah almamış insanlardan oluşuyordu, 392. tümende yer alan 10.447 panzer
erlerinden 9.194’ü ise hiçbir eğitime tabii tutulmamışlardı. Aynı zamanda 392. tümende
yer alan askerlerden 4.204’ü hiç Rusça bilmemekte, 2.415’i ise çok az bilmekteydi. Bazı
birliklerde dil ve askeri eğitim sorunu daha da kötü durumdaydı. 442 Bunun dışında askere
alma yaş sınırları da oldukça yüksektir. 1918-39 yılları arası yedekte bulunma sınırı 40
yaşına kadar, 1939’dan itibaren ise 50 yaşına kadardır. Bu sebeplerle Kafkas kökenli
askerlerin askerî gereksinimleri tam olarak karşılanamamıştır. Ciddi bir alt düzey komutan
439
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eksikliği de vardır. Yedeklerden alınan komutanların ve siyasi görevlilerin ihtisası da
yeterli değildi.443
Temel askeri eksiklerine rağmen, savaşın ilerleyen dönemlerinde savaş deneyimi kazanan
Kafkas birlikleri, çoğunluğu Slav kökenli olan birliklerden hiçbir şekilde yetenek ve başarı
açısından geride kalmamışlardır. Dahası, Kafkasyalı askerler, ikmal amacıyla ordu
saflarına yeni katılan Slav uyruklu askerler için çok iyi örnek olmuşlardır. Birçok Kafkasya
milli tümeni, onur unvanları almış ve üstün başarı madalyalarıyla ödüllendirilmiştir.444 Bu
başarılarından dolayı ödüllendirilmeleri gerekirken Stalin’in izlediği milli politika
çerçevesinde savaşın sonuna doğru Kafkas halklarının tarihî vatanlarından sürgün edilme
kararı alınmıştır.
Kafkas halklarının sürgün edilmeleri kararı, Sovyet Birliği tarihinin en trajik ve gizlilik
içinde tutulmaya çalışılan sayfalarından biri olmuştur. Bu gizliliğin temel nedeni rejimin
kuruluşunda açıklanan serbestlik felsefesiyle sürgün kararının taban tabana zıt olmasıdır.
Nitekim Müslümanlara hitaben gönderilen şu mesaj sürgün ile rejimin kuruluş felsefesinin
çakıştığını açıkça göstermektedir:
“Halkı soyan, zincire vuran hükümdarlık artık son bulmuştur. Yeni bir dünya doğmak
üzeredir: [Özgür] insanların ve çalışanların dünyası. Rusya Müslümanları, Volga ve Kırım
Tatarları, Kırgızlar ve Sibirya halkları ve Türkistan… Kafkas dağlıları! Hepimizin mirası
olan camiler ve şapeller yıkılmıştı. Adetler, inançlar; çarlar ve Rusya’nın zalimleri
tarafından ayaklar altına alınmıştı. Bundan böyle adetlerimiz ve inançlarımız, milli
müesseselerimiz ve kültürlerimiz serbesttir ve [bunlara] dokunulmayacaktır. Serbestçe
milli varlığınızı düzenleyiniz!”
Bu mesajın üzerinden otuz yıl bile geçmeden, 1943-1944 yıllarında, diğer birçok etnik
grup gibi Kafkas halkalarına da vaat edilenlerin aksine haksız yere mesnetsiz suçlamalar
yüklenerek vatana ihanet suçlamasıyla topluca sürgüne gönderilmelerine karar verilmiş,
özerklik hakları ellerinden alınmış, isimleri haritadan silinmiş ve Kafkasya’da yaşayan
sürgüne tabii tutulan insanların tüm varlıklarına el konulmuştur. Sürgün edilenler arasında
yer alan Ahıska Türklerine herhangi bir suç dahi isnat edilmemiştir, onlara sadece “Sizi
daha güvenli bölgelere taşıyoruz, kısa bir zaman sonra döneceksiniz” diye asılsız bir
söylemle açıklama yapılmıştır. Sovyet Rusya’nın aldığı kararla445, 14 Kasım 1944 gecesi,
220446 Tük köyünün tüm insanları topyekûn Orta Asya’ya sürgüne gönderilmişlerdir.
Kafkas askeri birlikleri, Kızıl Ordu saflarında Almanlara karşı verilen savaşta yer alarak
zafere ulaşılmasında ve faşizmin yenilgiye uğratılmasında önemli katkı sağlamışlardır.
Sürgünlerden sonra Kafkas halklarının genel nüfus yapısı değişmiştir; idari ve sınır
düzenlemeleri, Kafkasya’da yeni etnik uyuşmazlıkların temelini oluşturmuştur. Sürgünün,
bölge ekonomisinin gelişimi üzerinde de çok olumsuz etkisi olmuştur: Hayvancılık, tarım,
443
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geleneksel el sanatları gibi faaliyetler sekteye uğramıştır. Güney Kafkasya’da ise Ahıska
Türklerinin sürgünüyle 220 köy ve civarı boşaltıldığı için bölgenin demografik ve
ekonomik yapısı tamamen değişmiştir.
Askerlerin Durumu
Vatanları için seve seve canlarını veren, gazi olan Kafkas askerlerin sürgün edilmeleri
kararı alınırken yaptıkları bu üstün hizmetler ve devlete sadakatları hiç dikkate
alınmamıştır. Sürgün emri uygulanırken Kızıl Ordu saflarında savaşan ve sürgün kararı
çıkarılan etnik grup temsilcilerinden olan askerler; rütbe ve kahramanlıkları dikkate
alınmadan derhal terhis edilmiş ve sürgüne yollanmışlardır. Kaynaklarda, özellikle de
hatıra türü kaynaklarda birlik komutanlarının bazı Kafkas askerlerini kaybetmemek için üst
birimlerden özel izin taleplerinde bulundukları ve ancak bu şekilde bu askerler için
birliklerinde kalma müsaadesini alabildiklerine dair bilgiler yer almaktadır. Komutanlar
ayrıca, askerlerin ailelerini bulmaları ve aileleriyle mektup yoluyla iletişim kurmaları
konularında da yardımcı olmuşlardır.447
Bazı kaynaklarda, Kafkasyalı askerlere ailelerinin sürgün edildiğinin söylenmediğine
değinilmektedir; sürgün sonucunda mektupların kesilmesi ise savaş ortamına bağlanmıştır.
Bu durum daha çok Ahıskalı Türkler örneğinde görülmektedir. Mesela, Taşdemir
Yusufoğlu, orduda Sovyet askeri olarak 6 yıl boyunca Smolensk, Stalingrad, Letonya ve
Litvanya, Berlin ve İtalya’da savaşmıştır. Zafer haberini Doğu Prusya’dayken almıştır,
ama onun için savaş henüz bitmemiştir. Yusufoğlu’nun yer aldığı muhafız tümeni,
militarist Japonya’yla mücadele etmek için Uzak Doğu’ya gönderilmiştir. Ancak 1946
yılının Mayıs ayında yedek olarak terhis edilmiş ve sonunda Gürcistan’a, Ahıska’daki
Aspinza köyüne dönebilmiştir. Bu esnada gördüğü manzara ve aldığı haberler onun için
tam bir felaket olmuştur. Geri döndüğü yurdunda mensubu olduğu etnik toplumun hiçbir
ferdini bulamamıştır. Savaşta üç kere ağır, bir defa da hafif şekilde yaralanan ve binlerce
kez ölüm tehlikesi atlattıktan sonra göğsünde Sovyetler Birliği’nin neredeyse tüm şeref ve
kahramanlık madalyaları ile yurduna dönen Ahıskalı bu asker, acı gerçekle karşılaştığında
adeta yıkılmıştır. Uzun aramalar sonucunda ailesini Kazakistan’da bulabilmiştir. Taşdemir
Yusufoğlu yakınlarını bulabilen şanslı kişilerdendir. Maalesef onun gibi birçok Kafkasyalı
kahraman olarak yurtlarına dönenlerin birçoğu ailelerine hiç kavuşamamışlardır. Tarihin en
ağır olaylarını yaşamış olan bu insanların, Orta Asya ülkelerinde ailelerini arama
mücadelesi ve özel yerleşimci olarak sürdürdükleri hayat mücadelesi de ayrı bir araştırma
konusudur.
Bir de cephede sakatlandıkları için eve gönderilen ve hem cephede savaşı hem vatanında
sürgünü yaşayanlar da vardır. Mesela İbişov Ziya Abitoğlu bunlardan biridir. Abitoğlu ile
yapılmış bir röportajda bu acı durumu tüm çıplaklığıyla şöyle anlatmaktadır:
“Anamın adı Şeyzer babamın adı Abit idi. Benim babam anam, ikisi bir günde ve aynı
yaşta ölmüşler. Ben bir yaşındaydım. Bir baci bir kardeş kalmıştık. Sekiz yaşıma
girdiğimde ev işi üzerimdeydi, kaz, koyun otlatıyordum. On sekiz yaşımda çoban oldum,
köyün koyunlarını otlatıyordum. Beş yıl çobanlık yaptım. Okuma yazmam yoktu. 1941 yılı
gelince beni askere aldılar. 2 yıl 9 ay cephede askerlik yaptım. Alman ordularına karşı
savaştım, 5 kere yaralandım. Son yaralanmam ağırdı, bir aya kadar hastanede geçirdim
ayaklarımı kaybetmemem mucize olmuştu. Sakatlanmıştım ve evime gönderildim. 14 Mayıs
1943 yılında çok şükür evime, Şoloşet köyüme vardım. Sakat olduğum halde hep çalıştım
çabaladım, ancak Kasım 1944 kapılarımız çalındı. Halkımla birlikte sebepsiz suçsuz
sürgün edildik taa Orta Asyalara. Kazakistan’a geldiğimizde otuz yaşındaydım. Halen de
447
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burada yaşıyoruz. Bacımın da hayatı burada, Kazakistan’ın Çimkent şehrinde geçmiştir.
Burada vefat etmiştir, ismi Münüş idi, kaldım ben tek.
Kızımcan, desem, oranın küli buranın altınından daha iyiydi. Can sağlığı orada daha
iyiydi. Suyu havası derman. Burada su yok ki tarla bostan suarem, balam! Çok çetin.
Kafkas’ta su çoktu. Orası buradan yüz kat artıydı. Ele hasret kalmışız ki … (ağladı).
Önceleri her yer kendimizindi, daha sonra kolhoz448 kurdular yerimizi malımızı davarımızı
aldılar. Cephelerde çarpıştık, toprağımızda çalıştık, ihanet heç etmedik kızımcan, ama yine
de sürüldük…”.449
Askerlerden binlercesi de cepheden geri dönememiştir. Bunlardan biri hakkında Devrişev
İlyas Binalioğlu anılarında şu bilgileri vermektedir; “Annem anlatırdı ki bir abisi vardı,
Beşir Asratov. 1941 yılında savaş başlayınca onu askere aldılar. Uzun zaman kendisinden
mektup alamadık, sonra bir mektubunda Karadeniz’in Sivastopol şehrinde olduğunu
bildirdi. Mektubunda şöyle diyordu: Almanlar şehrin sol kıyısını ele geçirdiler. Biz iki
defa deniz üzerinden yarmayı denedik, ama başaramadık. Almanlar sürekli havadan
bombalıyor. Şimdi üçüncü kez yapacağımız saldırıya hazırlanıyoruz. Bundan sonra
kendisinden hiç haber alamadık. Hiçbir zaman alamadık. Annem abisini çok uzun yıllar
bekledi. Hep bir haber aradık, bulamadık, kayıp saydık. Denizde mi karada mı huzur
içinde yatsın.”450
Böylelikle, cephede savaşan askerlerin durumunu dört ana gruba ayırmak mümkündür.
Birincisi cephede hayatlarını kaybedenler, ikincisi terhis emriyle sürgün bölgelerine
gönderilenler, üçüncüsü ailelerinin daha güvenli bölgelere taşındığı söylenip savaş
sonrasında gönderilenler, dördüncüsü ise ailelerinin sürgünlerinden hiç haberleri olmayan,
savaş sonunda göğüsleri madalyalarla dolu hasret içinde yurduna dönenler ve hayatlarının
geri kalanını ailelerini arayış içinde geçirenler olmuştur. NKVD451 Sürgün Birimi
belgelerinde, 1946-1947 yılları arasında, Gürcistan’dan kendi imkânlarıyla yeni yerleşim
yerlerine yaklaşık 3.180 kişinin daha gönderildiği belirtilmektedir.452 Araştırma sırasında
en çok bu dördüncü grupta olanlara rastlanmıştır.
Ailelerini ana vatanlarından sürgün edilmeleri yetmezmiş gibi 1945’te Almanların
yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı’ndan dönen Kızıl Ordu’nun Ahıskalı Türk
askerleri, kim ve ne için savaştıklarını sorgulamaya başlamaları üzerine, kısa bir süre
içerisinde tutuklanıp Sibirya’ya sürgüne gönderilmişlerdir. Yeni bölgelerde özel yerleşimci
olarak hayata tutunmaya çalışanlar; alışamadıkları hava şartları, açlık ve bulaşıcı
hastalıklar nedeniyle ölüme mahkûm olmuşlardır. Bu sebeplerden ötürü, gaziler, Sovyetler
Birliği yıkılıncaya değin feryatlarını içlerinde yaşamış, madalyalarını takmayı ve savaşı
anlatmayı hiç sevmemişlerdir. Yaşadıklarının ağırlığını hayatları boyunca yüreklerinde
taşımışlardır.
Sonuç
İkinci Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesindeki tüm taarruz yükü çoğu zaman deneyimsiz,
kötü eğitilmiş, aç ve yarı çıplak Kafkas askeri birliklerinin omuzlarına yüklenmiştir. Onlar,
savaşın birçok sahnesinde diğer Sovyet askerlerine örnek olabilecek cesaret göstermiş ve
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kahramanlık sergilemişlerdir. Kafkas askerlerinden oluşan Kuzey Grubu Genelkurmay
Başkanı Tümgeneral A. A. Zabaluyev, birliklerle ilgili olarak “piyademiz altındır, tüm
felaketlere dayanır”453 diyerek emrindeki askerlerin çok üstün askeri vasıflara sahip
olduğunu vurgulamıştır. Devlete ve vatana yapılan bu üstün hizmetlere karşılık tarihin en
büyük haksızlıklarından birine uğramış olan Kafkas halkları arasında yer alan Ahıskalıların
ne acıdır ki bugüne kadar maruz kaldıkları haksızlık giderilmemiş ve vatan hasretiyle yanıp
tutuşmalarına son verilememiştir. Henüz on iki yaşındayken Kazakistan’a sürgün edilen
Südret ninenin sözleriyle ifade edecek olursak: “….hayatımız boyunca yerimiz, yurdumuz
hep aklımızdadır. Yâdıma gelende aklım başımdan gidiyor …”454.
Günümüzde dünyanın dört bir yanına serpilmiş halde varlıklarını sürdüren bu insanların
hala umutları, beklentileri vardır. Çok az sayıda kalan ihtiyarlar vatanlarını bir daha
görmek umuduyla yaşamaktadırlar. Herkes ata yurtlarında yaşamak ve Kafkasya’nın
çocuğu olarak nesillerini sürdürmek dışında siyasi hiçbir beklentileri yoktur. Ümit ederiz ki
günün birinde insani bir hakkın iadesi gerçekleşir ve Ahıska insanları haksız yere
çıkarıldıkları ata yurtlarına dönüp yaşama şansını bulabilirler. Adaletin tecelli etmesi,
Sovyet tarihine kara bir leke olarak geçmiş olan 1944 sürgününün acı izlerini de unutturma
yolunda atılmış bir adım olabilir.
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Ekler
Ek 1.
Belge - GKO’nun Güney Kafkasya’da Sürgün İşlemlerinin Tamamlanması Üzerine
Raporu
28 Kasım 1944
Tamamen gizli
Sayı 1281/b
Devlet Savunma Komitesi,
Devlet Savunma Komitesi – Yoldaş İ.V. STALİN’e
SSCB Halk Komiserleri Kurulu- Yoldaş V. M. MOLOTOV’a
SSCB Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesi- Yoldaş G. M. MALENKOV’a
Devlet Savunma Komitesi kararı gereğince SSCB Halk İçişleri Komiserliği; Türklerin,
Kürtlerin ve Hemşinlilerin Gürcistan SSC’nin sınır bölgesinden tahliye işlemlerini
tamamlamıştır.
Türkiye’nin sınıra yakın kısmındaki nüfusla akrabalık bağları bulunan söz konusu halkın
önemli bir çoğunluğu, kaçakçılık yapmakta olup göç eğilimi gösteriyor ve Türkiye
istihbarat mercileri için casus angaje etme ve çete grupları oluşturma kaynağı teşkil
ediyordu.
Tahliye işlemlerine hazırlık tedbirleri, bu yılın 20 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında
alınmıştır. Bu arada tahliyeye tabi tutulanların sınırı geçmelerini engellemek amacıyla
devletimizin Türkiye sınırında güvenlik ve karakol hizmetleri azami derecede takviye
edilerek en sıkı şekilde emniyet sağlanmıştır. Adigön, Aspinza, Ahıska, Ahılkelek
ilçelerinde tahliye işlemleri 15-18 Kasım, Acaristan Özerk Cumhuriyeti’nde ise 25-26
Kasım günlerinde gerçekleştirilmiştir.
Toplam 91.095 kişi tahliye edilmiştir.
Tahliye edilenleri taşıyan katarlar, hareket hâlinde olup Kazakistan, Kırgızistan ve
Özbekistan’daki yeni iskân yerlerine doğru yol almaktadır. Tahliye işlemleri, düzenli ve
olaysız şekilde tamamlanmıştır.
Adı geçen sınır ilçelerine Gürcistan’ın toprak sıkıntısı çekilen bölgelerinden 7.000 hanelik
köylü nüfus iskân edilecektir. Ayrıca SSCB Halk İçişleri Komiserliği, Gürcistan SSC ile
Türkiye sınırındaki şeritte özel tedbirler almaktadır.
Lavrentiy BERİYA
SSCB Halk İçişleri Komiseri,
Devlet Güvenliği Genel Komiseri
Kaynak: “Sovyet Resmi Belgelerinde Ahıska Sürgünü”, Bizim Ahıska Dergisi, Sayı 11.
Çev. Orhan Uravelli
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Ek 2. Devrişev İlyas Binali Oğlunun Hatıra Mektubundan
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Kaynak: Devrişev İlyas Binali oğlunun hatıra mektubundan alıntı.

