
 

 

 

International Conference 
on Management and Social 

Sciences 
 

November 17-19, 2018 İstanbul, Turkey 

 

 

Proceeding Book 
 

 

ISBN: 978-9944-0399-5-6 

 
 

Editor 

Dr. Kıyal Kamchybekova ABDİRAİM 

 

 

 

 

 

Uysad 2018 



 
2 

 

 
 

Organization Committee 

Prof. Dr. Makbule Meziyet ARI, Bilgi University, Turkey.  

Prof. Dr. Hakeem KASEM, Deakin University, Australia.   

Prof. Dr. Naim KAPUCU, University of Central Florida, USA.  

Prof. Dr. Keneş USENOV, Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan.   

Prof. Dr. Vincent Gabriel NYOYOKO, Akwa Ibom State University, Nigeria.  

Doç. Dr. Mehmet KÖK, Atatürk University, Turkey.  

Doç. Dr. Saadet GANDİLOVA, Devlet İktisat University, Azerbaijan.  

Doç. Dr. Deniz Beste Çevik KILIÇ, Balıkesir University, Turkey.  

Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN, Akdeniz University, Turkey.  

Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN Journal of International Management and Social Research, Turkey.  

Doç. Dr. Gülcamal RISKULOVA, Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan.  

Dr. Leyla DERVİŞ, Akdeniz University, Turkey  

Dr. Özlem NEMUTLU, Manisa Celal Bayar University, Turkey.  

Dr. Kıyal Kamchybekova ABDİRAİM, Dicle University, Turkey.  

 

Scientific Committee  

Prof. Dr. Makbule Meziyet ARI, Bilgi University, Turkey.  

Prof. Dr. Naim KAPUCU, Merkez Florida University, ABD.  

Prof. Dr. Bakıt ATANTAEVA, Şakarim Semey Devlet University, Kazakhistan.  

Prof. Dr. Nzelibe Grace CHINELO, University of Abuja, Nigeria.  

Prof. Dr. Hakeem KASEM, Deakin University, Avustralia.  

Prof. Dr. Rovshan ALİYEV, Bakü Devlet University, Azerbaijan.  

Prof. Dr. Keneş USENOV, Jalal-Abad Devlet University, Kyrgyzstan  

Prof. Dr. Vincent Gabriel NYOYOKO, Akwa Ibom State Universty, Nigeria.  

Prof. Dr. Bürküt DARBANOV, Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan.  

Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN, Akdeniz University, Turkey.  

Doç. Dr. Deniz Beste Çevik KILIÇ, Balıkesir University, Turkey.  

Doç. Dr. Saadet GANDİLOVA, Devlet İktisat University,  Azerbaijan.  

Doç. Dr. Mehmet KÖK, Atatürk University, Turkey.   

Doç. Dr. Aykut EKİYOR, Gazi University, Turkey.  

Doç. Dr. Gülcamal RISKULOVA, Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan.  

Doç. Dr. Nadejda ÖZAKDAĞ, Afyon Kocatepe University, Turkey.  

Doç. Dr. Erlan BAKIEV, American University of Central Asia, Kyrgyzstan.  

Doç. Dr. Elnare SAMEDOVA, Azerbaijan Devlet İktisat University, Azerbaijan. 

Doç. Dr. Hilale CAFEROVA, AMEA İdare Institute, Azerbaijan.  



 
3 

 

 
 

Doç. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN, Afyon Kocatepe University, Turkey.  

Doç. Dr. Gadir BAYRAMLI, Devlet İktisat University, Azerbaijan.  

Dr. Ali DAŞMAN, İstanbul Kültür University, Turkey.  

Dr. Nurhodja AKBULAEV, Devlet İktisat University, Azerbaijan.  

Dr. Leyla DERVİŞ, Akdeniz University, Turkey.  

Dr. Özlem NEMUTLU, Manisa Celal Bayar University, Turkey.  

Dr. Kıyal Kamchybekova ABDİRAİM, Dicle University, Turkey.  

Dr. Gülmira SATIBALDİEVA, Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan.  

Dr. Oktay GULİYEV, Azerbaijan Devlet İktisat University, Azerbaijan.  

Dr. Gülbarçın OROZBAEVA, Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 
 

                                                                             İçindekiler/Content  

Effects of Leadership Styles on Employee Performance: A study of Georgia ........................................................... 6 

Değişen Güzellik Kavramının Reklamlara Yansıması ............................................................................................... 22 

Avukatlarda Duygusal Emek Davranışının Duygusal Tükenmişlik Üzerine Etkisi ve Bir Model Önerisi .................. 32 

Finansal Başarısızlık Üzerine Bir Araştırma: Bist-100 Örneği .................................................................................. 41 

Sosyal Pazarlamanın Finansal Başarıya Etkisi Üzerine Bir Çalışma: Bist-100 Örneği .............................................. 49 

Communication and Productivity with Customers at Front Office; A Qualitative Study on Hotels ....................... 55 

Örgütlerde Dışlanma: Genel Çerçeve, Kritik Etkileri ve Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler ................................... 66 

Do Islamic Beliefs About Afterlife Protect From Fear of Death?: A Qualitative Study ........................................... 77 

Otel İşletmelerindeki Web/Bulut Tabanlı Teknolojilere Dayalı Yönetim Sistemleri ve İşletme Başarısı İlişkisi ...... 83 

Havayolu Yolcu Taşımacılığında Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma ...................................................... 90 

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Petrol Gelirlerinin Yerleşmeye Etkisi ....................................................................... 100 

Amusement Parks as Tourism Product: Example of Konya .................................................................................. 123 

S. Orozbakov Nüshasına Göre Manas Destanında İslam Öncesi ve İslami Döneme Ait Kırgız İnanç Unsurları ..... 132 

Türk Yurdu Dergisinde Sağlık Yazıların Analizi ...................................................................................................... 142 

Osmanlı Eğitim Sisteminde Modernleşme Çabaları ve Mustafa Satı Bey’in Eğitim Anlayışı ................................. 153 

İşletmelerde Yönetim Tarzları Üzerine Bir Araştırma ........................................................................................... 163 

Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasında Özel Sektörün Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme ..................... 171 

Halk İnanışlarında Çarşamba Gününün Uğursuzluğu ve Cinlerle Olan İlintisi ....................................................... 179 

“Yaşayan Grafik” Atölye Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Tasarım Süreçlerindeki Motivasyonları ve 

Tasarımlarındaki Özgünlük, Deneysellik ve Sanatsal Yaklaşımları ........................................................................ 186 

Kişilerarası İletişimde Duygu Yönetiminin Rolü: Öğretmen-Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma ................... 193 

Osmanlı Döneminde Bitlis’teki Ermenilerin Ticari Faaliyetlerinin Azınlık Girişimciliği Açısından Değerlendirilmesi

 .............................................................................................................................................................................. 208 

Challenges of Volunteer Management Practices Women Managers Face in Turkey: A Case Study on Women 

NGOs ..................................................................................................................................................................... 213 

Spatial and Temporal Distribution of Terrorist Attacks in Turkey, 1970-2016 ..................................................... 221 

Lider-Üye Etkileşimi Düzeyinin İşten Ayrılma Niyeti ve İşte Kalma Niyeti Üzerindeki Etkisi Üzerinde İşgörenin 

Çalışma Grubu Kapsayıcılığı Algısının Rolü ............................................................................................................ 226 

Demet Dergisi ve Dergideki Erkeklik Algısı ........................................................................................................... 237 

Olay Yeri Biyolojik Örneklerinden Suçlu Yaşı Tahmini .......................................................................................... 247 

Adli Amaçlarla Biyometrik Yüz Profili Fotoğraflarından Cinsiyet Tahmini ............................................................ 254 

Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye’deki Sığınmacı Kampları ..................................................................................... 261 

Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Hizmetlerinden Vatandaşların Memnuniyeti: Konya Örneği .............................. 268 

Vatandaş Gözünden Suriyeli Sığınmacılar Özelinde Türkiye’nin Göç Politikaları: Konya Örneği .......................... 276 

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Demokrasi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları ........................................... 285 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması .......................... 297 

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenimlerine İlişkin Doyum Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir 

Araştırma .............................................................................................................................................................. 309 

Özgürleşme Pratiği Ya da Ertelenmiş Özgürlük Düşü ............................................................................................ 322 

Tüm Yönleri ile Problem Çözme ............................................................................................................................ 332 

Kamu Özel Ortaklığı .............................................................................................................................................. 344 

Efficiency of Stakeholder Participation: The Mediation Effect of Environmental Analysis .................................. 355 

Kayıtdışılık ve Ülke Ekonomilerine Verdiği Zararlar .............................................................................................. 372 

Türk Hukukunda Aile Birleşimi .............................................................................................................................. 379 

Milletlerarası Özel Hukukta Teminat Gösterme Yükümlülüğü ............................................................................. 388 

Uluslararası Sistemde ABD'nin Değişen Paradigmaları ......................................................................................... 398 

Mirasçılık Belgesinin Tanınma - Tenfizine İlişkin Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararının Değerlendirilmesi ............. 420 



 
5 

 

 
 

Effects of Flexible Knowledge Inflow Structures and Environmental Analysis on Strategic Planning Performance

 .............................................................................................................................................................................. 429 

Pozitivist ve Liberal Sosyoloji Görüşleri: Ahmet Rıza ve Sabahattin Bey’in Görüşlerinin Karşılaştırmalı Analizi... 444 

Türkiye’de Belediye İdarelerinin Hukuksal Statüsü Üzerine Bir Değerlendirme ................................................... 453 

Tahkim Yargılamasında Acil Durum Hakemi ......................................................................................................... 469 

Condition of Cyberliterature Development in Kazakhstan ................................................................................... 480 

Nogay Dilinin İki Seviyeli Morfolojik Analizi Üzerine ............................................................................................ 496 

 

  



 
6 

 

 
 

Effects of Leadership Styles on Employee Performance: A study of Georgia 
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Abstract  

Recent empirical analysis suggests that individual leaders can have large impacts on performance. 
Leaders have strongest effects, where they appear to substantially influence both organizational growth 
and development. These findings call for increased focus on performance and the means of leadership 
style selection, among other issues. Main problem of this research study is that the particular leadership 
style and its impact on employee performance were not conclusive in Georgian Oil and Gas Corporation. 
It was aimed to conclude the style of leadership and its impact on employee performance in Georgian 
energy sector. A survey study was conducted at Georgian Oil and Gas Corporation (GOCG) using a 
sample of 201 employees, which were drawn from a population of 396 employees. The objective of this 
research is to empirically identify the effects of leadership style on the performance of employees 
Georgian Oil and Gas Corporation. In pursuance of these objectives, four key research questions were 
raised and four null hypotheses which explained the relationships among the variables in the study were 
formulated. The statistical tools used in the analysis were frequency, correlation coefficient, regression 
analysis, and one-way ANOVA (analysis of variance). The results suggest that, participative decision 
making positively related with the job quality, while supportive communication positively and 
significantly related with the motivation. Additionally, delegation variable positively related with 
employee satisfaction. Finally, helping subordinate’s variable positively and significantly related with 
employee’s loyalty. Consequently, it is recommended that, employees should be involved in decision 
making to create a sense of belonging and to increase job quality. This research thus, suggests a new 
paradigm in which the study of leadership style can be based in Caucasia setting in order to create 
effective and viable organizations.  

Keywords: Performance, Leaders Organizational Growth and Development, Georgia. 

 

INTRODUCTION 

Leadership styles and their impact on the employee performance have been the subject matter and core 
issue of many researchers. Leadership style is defined as one of the most significant human resource-
related outcomes, and most deliberated topic in management and industrial psychology. This is 
probably so because leadership happens to be the core but sometimes controversial subject matter in 
organizational research (Puni, Ofei, & Okone, 2014).  

The kind of leadership style exhibited by managers to a large extent influences organizational valued 
outcome such as low employee turnover, reduced absenteeism, customer satisfaction, and 
organizational effectiveness. Similarly, leadership style controls reward and punishment that shapes 
employee behaviour, motivation and attitude. 

According to Fiedler (1996), a key issue in leadership achievement is the individual’s basic leadership 
style. Fiedler (1996) assumes that an individual’s leadership style is fixed. It can either lead to inspiration 
or disenchantment among employees resulting in increase or decrease productivity (Sander, 2007). 

The main problem in this research study is that, there is still controversy as to which leadership style 
produces the best result in terms of employee motivation and consequently performance. This work 
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attempts to identify the leadership style in a state-owned organization, Georgian Oil and Gas 
Corporation (GOGC). Once the leadership identified its effects on employee performance is the estimate 
goal of this research to enable a proper conclusion to drawn. 

In view of this, the following research questions were postulated by the study: what is the impact of 
leadership styles on employee performance for energy sector in Georgia? The objective of this research 
study is to examine the effects of leadership style on employee performance in Georgia. 

1. Literature Review 

1.1. Leadership Styles 

Leadership style can be described with different dimensions and possible ways, such as dictatorial, 
unitary, bureaucratic, benevolent, charismatic, consultative, participative and dictatorial. It is useful to 
have a broad framework in which to focus attention and study. The style of managerial leadership 
towards subordinate staff and the focus of power can therefore be considered within a simplified three-
fold heading (Mullins, 2010).  

Lewin (1939) were able to place the behavioral styles of leaders into one or other of three categories, 
each of which had identifiable effects on followers (Rollinson, 2008). According to Mullin’s definition, 
leadership style is the way in which the functions of leadership are carried out, the way in which the 
manager typically behaves towards members of the group (Mullins, 2010). The researchers examined 
the effects of different leadership styles on subordinates’ perceptions of these outcomes and, since the 
conclusions and assumptions are slightly different, it is convenient to describe each study in turn 
(Rollinson, 2010).  

According to Fidler (2008), a key factor in leadership success is the individual’s basic leadership style. 
Fiedler assumes that an individual’s leadership style is fixed. As we will show, this is important because it 
means that if a situation requires a task-oriented leader and the person in that leadership position is 
relationship-oriented, either the situation has to be modified or the leader replaced if optimal 
effectiveness is to be achieved (Robinson, 2008).  

Today’s competitive organizations demand leadership. Leadership is about behavior first and skills 
second. Strategic leaders have a vision, are able to influence followers, and are able to transform their 
vision into action. It all comes back to promoting positive expectations and having those expectations 
realized (Nafei, Khanfar, & Kaifi, 2012).  Leaders believe in change, energize organizations to innovate 
continuously, recognize the need for synergy, and emphasize the importance of unity and collaboration.  

The term leadership means different things to different people. Leadership is both similar and different 
from management. Management relies more on planning, organizing, and controlling outcomes. There 
are many connections between leadership and management. As a matter of fact, one major function of 
a manager is to lead and one major function of a leader is to be able to transform his or her vision into 
action. Both a manager and a leader must focus on the purpose of the organization, the people within 
the organization, the plan of the organization, and the priorities of the organization (Nafei, Khanfar & 
Kaifi, 2012).  

According to Jago (1982), “Leadership is expressed or displayed through interaction between people and 
necessarily implies its complement, followership.  Leadership has been described as a process of social 
influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a 
common task (Chemers, 1997). Leadership is "organizing a group of people to achieve a common goal" 
(Locke, 1991). 

To facilitate successful performance, it is important to understand and accurately measure leadership 
performance. 
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1.2. Authoritarian Leadership Style  

Authoritarian leaders made all the major decisions and exerted a high degree of control (Rollinson, 
2008). In this style, focus of power is with the manager. All interactions within the group move towards 
the manager. The manager alone exercises decision-making and authority for determining policy, 
procedures for achieving goals, work tasks and relationships, control of rewards or punishments 
(Mullins, 2010).  

Authoritarian leaders are commonly referred to as autocratic leaders. They provide clear expectations 
for what needs to be done, when it should be done, and how it should be done. There is also a clear 
divide between the leader and the followers (Kendra, 2012). Authoritarian leaders are usually rigid in 
their thinking and perceptions. They believe that employees have minimal abilities and capabilities and 
need close supervision and direction, and that controls are needed to assure their compliant behavior. 
The authoritarian leaders believe their style is highly efficient. Unfortunately, this style of leadership 
results in minimal or no innovation, and virtually no personal organizational change, growth and 
development. Cooperation, commitment and achievement are stifled (Goodnight, 2011). 

Authoritarian leadership typically fosters little creativity in decision-making. Lewin also found that it is 
more difficult to move from an authoritarian style to a democratic style than from a democratic form to 
an authoritarian form of leadership. Abuse of this style is usually viewed as controlling, bossy and 
dictatorial. Authoritarian leadership is best applied to situations where there is little time for group 
discussion (Kendra, 2012).  

Authoritarian leaders make decisions independently with little or no input from the rest of the group. 
Authoritarian leaders uphold stringent control over their followers by directly regulating rules, 
methodologies, and actions. Authoritarian leaders construct gaps and build distance between 
themselves and their followers with the intention of stressing role distinctions (Hackman & Johnson, 
2004). This type of leadership dates back to the earliest tribes and empires. It is often used in present 
day when there is little room for error, such as construction jobs or manufacturing jobs. Autocratic 
leaders retain for themselves the decision-making rights. They can damage an organization irreparably 
as they force their ‘followers’ to execute strategies and services in a very narrow way, based upon a 
subjective idea of what success looks like.  

Hayers (2000) found that workers who feel under pressure reported autocratic supervision on the part 
of their leaders. The leaders rarely allowed them to participate in the decision making. It was also 
reported that workers who were under stress also reported harsh supervision and control on the part of 
their leaders (Hayers, 2000).  

The availability of social support, both on and off the job, is a crucial determinant of organizational 
stress (Cohen & Spector, 2001). Apparently, the presence of social support helps reduce the outcome of 
stress by serving buffer against stressful event that occur at work (Landsbergis et. al 1992). Gender role 
also affects job tension. Strong feeling of community increases the flow of information among workers 
(Bruffee, 1993; and Dede, 1996).  

1.3. Laissez-faire Leadership Style 

Laissez-faire leaders had a stronger tendency to abdicate from the leader role. The manager observes 
that members of the group are working well on their own. The manager consciously makes a decision to 
pass the focus of power to members, to allow them freedom of action ‘to do as they think best’, and not 
to interfere; but is readily available if help is needed.  

There is often confusion over this style of leadership behavior. The manager just lets members of the 
group get on with the work in hand. Members are left to face decisions that rightly belong with the 
manager. This is more a non-style of leadership or it could perhaps be labeled as abdication (Mullins, 
2010). 
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Although they did not make decisions for followers, or exercise control, this was not because of a 
conscious desire to delegate or stimulate participation, but simply because they had little desire to 
provide leadership. Thus, unless followers were competent and self-motivated, they opted out trying to 
complete tasks and looked for their satisfactions in social side of group life. This was by far the least 
effective style in terms of getting tasks completed (Rollinson, 2008).  

The laissez-faire style is sometimes described as a "hands off" leadership style because the leader 
delegates the tasks to their followers while providing little or no direction to the followers (Hackman & 
Johnson, 2004). If the leader withdraws too much from their followers it can sometimes result in a lack 
of productivity, cohesiveness, and satisfaction (Hackman & Johnson, 2004). The laissez-faire leader using 
guided freedom provides the followers with all materials necessary to accomplish their goals, but does 
not directly participate in decision making unless the followers request their assistance (Schultz & 
Schultz, 1998).  

Laissez-faire leaders allow followers to have complete freedom to make decisions concerning the 
completion of their work. It allows followers a high degree of autonomy and self-rule, while at the same 
time offering guidance and support when requested. The laissez-faire leader using guided freedom 
provides the followers with all materials necessary to accomplish their goals, but does not directly 
participate in decision making unless the followers request their assistance (Martindale, 2011). 

Laissez-faire Leadership however, is a common, but unrealistic and immature way to encounter rapidly 
growing quality, innovation and effectiveness demands. Those leaders are inclined to delegate 
responsibility and authority, not in order to empower but to escape their own responsibility. This 
abdication from leadership is disempowering, effecting leadership behavior of change, relation and 
production negatively (Frischer, 2006).  

Lewin et.al. (1939) saw laissez-faire leadership as being descriptive of leaders who avoid attempting to 
influence their subordinates and who shirk their supervisory duties. Such leaders instill no confidence in 
their ability to supervise. They bury themselves in paperwork; avoid situations that preclude any 
possibility of confrontation. 

1.4. Democratic Leadership Style  

It involves followers in decisions and delegated much more responsibility to the group (Rollinson, 2008). 
The focus of power is more with the group as a whole and there is greater interaction within the group. 
The leadership functions are shared with members of the group and the manager is more part of a 
team. The group members have a greater say in decision-making, determination of policy, 
implementation of systems and procedures (Mullins, 2010).  This was said to lead to higher-quality 
decisions, a much stronger team spirit, commitment to implementing decisions and satisfaction among 
followers (Rollinson, 2008).  

Democratic leadership can lead to better ideas and more creative solutions to problems. Group 
members also feel more involved and committed to projects. The democratic leadership style is a very 
open and collegial style of running a team (Woods, 2010).   

However, the democratic style of leadership still requires guidance and control by a specific leader. The 
democratic style demands the leader to make decisions on who should be called upon within the group 
and who is given the right to participate in, make and vote on decisions (Woods, 2010). The democratic 
leadership style consists of the leader sharing the decision-making abilities with group members by 
promoting the interests of the group members and by practicing social equality (Foster, 2002).  

Tannenbanum and Schmidt (1958), describe democratic leadership as one where decision-making is 
decentralized and shared by subordinates. The potential for poor decision-making and weak execution 
is, however, significant here. The biggest problem with democratic leadership is its underlying 
assumption that everyone has an equal stake in an outcome as well as shared levels of expertise with 
regard to decisions. That is rarely the case.  
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The democratic leadership style is also known as the “participative” leadership style because it depends 
on employee participation. The goal of a democratic leader is to foster employee investment in the 
organization by investing workers in their role in the company. According to Terry (2010) this type of 
leader encourages employees to set workable goals and recognizes their achievements. They develop 
plans with their employees to help them evaluate their own performances, and push their employees to 
grow on the job, while supporting them in their promotions and advancements. This style of leadership 
is ideal for a leader who wishes to keep employees informed about matters that may affect them, and 
who want employees to participate in problem solving and decision making. It is for leaders who want to 
provide continual opportunities for their followers to develop a sense of personal growth and job 
satisfaction and for leaders who would like to encourage collaboration and team building.  

Democratic leadership works well for leaders who value flexibility and adaptation. Democracy in 
leadership is often most effective when a leader is working with highly skilled or experienced workers. It 
allows the leader to capitalize on their employees’ individual talents and strengths, while also benefiting 
from the power of the whole. It is best employed in cases where the department or business is looking 
to implement operational changes or when a leader or manager is attempting to resolve problems 
either individually or within the group (Terry, 2010). 

Democratic leadership can produce high quality and high quantity work for long periods of time. Many 
employees like the trust they receive and respond with cooperation, team spirit, and high morale. 
Typically, the democratic leader: develops plans to help employees evaluate their own performance, 
allows employees to establish goals, encourages employees to grow on the job and be promoted, 
recognizes and encourages achievement. Like the other styles, the democratic style is not always 
appropriate. It is most successful when used with highly skilled or experienced employees or when 
implementing operational changes or resolving individual or group problems (Foster, 2002).  

The democratic leadership style is most effective when: The leader wants to keep employees informed 
about matters that affect them. The leader wants employees to share in decision-making and problem-
solving duties. The leader wants to provide opportunities for employees to develop a high sense of 
personal growth and job satisfaction. There is a large or complex problem that requires lots of input to 
solve (Schmidt & Hunter, 1998).  

Changes must be made or problems solved that affect employees or groups of employees. Democratic 
leadership should not be used when: there is not enough time to get everyone's input. It’s easier and 
more cost-effective for the manager to make the decision. The business can't afford mistakes. The 
manager feels threatened by this type of leadership. Employee safety is a critical concern (Woods, 
2010).  

1.5. Employee Performance 

The main point of individual performance stated in all these definitions is positive behaviors of 
employees. For example, it is defined by Williams and Andersons as employees’ achievement level in 
his/her responsibilities and duties assigned in the work (Williams, & Anderson, 1991) and in Campbell’s 
definition performance is attitudes or behaviors of employees related with the organization’s objectives 
and success (Campbell, 1990).  

The concept of performance has two subcategories which are task and contextual performance 
(Motowidlo, & Borman, 1997). Even though these terms look similar, they are literally different 
concepts. Task performance is the effectiveness of an employee while he/she is conducting his/her 
assigned duties or routine job (Motowidlo, & Borman, 1997). These are similar statements as in the 
definition of in role performance which will be focused on in this study.  

The contextual performance is behaviors of performing extra contributions in the favor of the 
organization which he/she is not directly obliged to do such as eagerness to help coworkers, obeying 
and not questioning organizational rules and regulations, and diligence (Motowidlo, & Borman, 1997).  
The difference between these two concepts is the contextual behaviors are similar in almost all job 
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conditions but, tasks may change depending on conditions in the job. Also, Contextual performance is 
willingness and discretion-based behaviors but, task performance is requirement-based behaviors in the 
work environment (Johnson, 2001). Although, these two concepts are different than each other, 
researches show that they are highly correlated with each other. Some of the researches have 
mentioned that employees who have high level of task performance have also high level of contextual 
performance. Therefore, it is obvious that these are two different concepts but they have relations 
between each other (Motowidlo, & Bormon, 1997). 

This study will specifically focus on employees’ performance. They are behaviors of performing extra 
contributions in the favor of the organization, and obeying and not questioning organizational rules and 
regulations (Obiwuru, Okwu, Akpa, & Nwankwere, 2011). Employee performance can be used to view 
how an enterprise is doing in terms of level of loyalty, motivation, satisfaction, and investment on the 
employees. Consequently, it is a reflection of productivity of members of an enterprise measured in 
terms of revenue, profit, growth, development and expansion of the organization (Obiwuru, Okwu, 
Akpa, & Nwankwere, 2011). 

Performance described in a broad term coined by Daniels (1970) to describe a technology (i.e. science 
imbedded in applications methods) for managing both behavior and results. It may be possible to get all 
employees to reconcile personal goals with organizational goals and increase productivity and 
profitability of an organization using this process (Zaffron, Logan, Steve, & David, 2009). Job 
performance generally refers to behavior that is expected to contribute to organizational success 
(Campbell, 1990). This model describes high motivation, loyalty, commitment, professional knowledge, 
and value adding.  

On the other hand, organizational performance refers to ability of an enterprise to achieve such 
objectives as high profit, quality product, large market share, good financial results, and survival at pre-
determined time using relevant strategy for action (Obiwuru, Okwu, Akpa, & Nwankwere, 2011). 
Organizational performance can be used to view how an enterprise is doing in terms of sales volume 
(market share), volume of products, cost increase, organizational cohesiveness, investment, customer 
demand, loyalty, motivation, satisfaction, and investment on the employees. Consequently, it is a 
reflection of productivity of members of an enterprise measured in terms of revenue, profit, growth, 
development and expansion of the organization (Obiwuru, Okwu, Akpa, & Nwankwere, 2011). 
Specifically, the impact of leadership style on organizational performance, in oil and gas transportation, 
for a strategically important region, came in to question so far.  

The literature offers different approaches to understanding and assessing employees’ performance. 
Though researchers have different perceptions, most agree that no single metric exists for how well 
individuals perform (Sahin, 2007). Campbell (1990) allows for exceptions when defining performance as 
behavior. For instance, he clarifies that performance does not have to be directly observable actions of 
an individual. It can consist of mental productions such as answers or decisions. However, performance 
needs to be under the individual's control, regardless of whether the performance of interest is mental 
or behavioral. 

The difference between individual controlled action and outcomes is best conveyed through an 
example. On a sales job, a favourable outcome is a certain level of revenue generated through the sale 
of something (merchandise, some service, insurance). Revenue can be generated or not, depending on 
the behaviour of employees (Campell, 1990). When the employee performs this sales job well, he is able 
to move more merchandise. However, certain factors other than employees' behaviour influence 
revenue generated. For example, sales might slump due to economic conditions, changes in customer 
preferences, production bottlenecks, etc. In these conditions, employee performance can be adequate, 
yet sales can still be low. The first is performance and the second is the effectiveness of that 
performance. These two can be decoupled because performance is not the same as effectiveness 
(Campell, 1970). 
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Another closely related construct is productivity. This can be thought of as a comparison of the amount 
of effectiveness that results from a certain level of cost associated with that effectiveness. In other 
words, effectiveness is the ratio of outputs to inputs-those inputs being effort, monetary costs, 
resources, etc. Utility is another related construct which is defined as the value of a particular level of 
performance, effectiveness, or productivity. Utilities of performance, effectiveness, and productivity are 
value judgments (Campell, 1988). 

1.6. The Effects of Leadership Style on Performance 

In today’s ever-changing climate, there are some researchers whose findings suggest the optimal 
leadership style may be a blend of different leadership styles. The use of the correct and appropriate 
leadership style in all fields has long been a topic of discussion and debate by both scholars as well as 
practitioners.  The desire to develop better leadership styles is becoming a matter of increasing 
importance in the public and private sectors (Bruns & Shuman, 1988). In addition, it is further assumed 
leadership style and performance have some degree of positive correlation and they are linked in some 
fashion (Duncan, 2007).  

What leadership style should law enforcement leaders employ to maximize followers’ job performance? 
There are pros and cons associated with each style.   

The appropriate style of leadership for departments would differ depending on the agency’s 
organizational goals (Engel, 2001). Densten (1999) asserts that to meet the demands of modern 
organizations, the managers must implement more humanistic and principle-based styles of leadership.  
Bass, Avolio, Jung and Berson (2003) reported previous research has shown contingent reward style of 
leadership to be positively related to followers’ commitment, satisfaction, and performance. There is 
some evidence in different studies that a blend of leadership may be the style of leadership to be 
examined further to optimize employee’s job performance (Duncan, 2007).  

An important factor in the leadership process is the relationship that a leader has with individual 
followers.  

Leadership styles can either motivate or discourage employees which in return can cause employee’s 
increase or decrease in their level of performance. According to Sanders (2007), the sources of 
employee job dissatisfaction include inadequate salary, conflicting job demands (from the leadership) 
and absence of promotion prospects.  

Currently leadership is widely recognized, and verified through research. Leadership development can 
be imparted through experiential learning, vicarious learning and transformational learning and it is 
imparted as leaders can influence the people and motivate them (Popper, 2005). Leadership is the main 
factor that determines and shape group behavior. When it is correctly applied, each employee enjoys a 
feeling of strong commitment towards achieving organizational goals. Regardless of equality of its 
members, every group will tend to have a system in which it will have a leader (Emhan, 2012). 

Kallio (2000) put it clear that there is a close relationship between leaders’ expectation and the resulting 
performance of subordinates. He further explains that if leaders’ expectations are high, productivity is 
likely to be high. The extent to which members of an organization contribute in harnessing the resources 
of the organization equally depends on how well the managers (leaders) of the organization understand 
and adopt appropriate leadership style in performing their roles as managers and leaders. Thus, 
efficiency in resources mobilization, allocation, utilization and enhancement of organizational 
performance depends, to a large extent, on leadership style, among other factors. In other words, ability 
of management to execute “collaborated effort” depends on leadership capability. Studies have 
suggested that effective leadership behaviors can facilitate the improvement of performance when 
organizations face these new challenges (Teece, Pisano & Shuen, 1997).  

Some studies have explored the strategic role of leadership to investigate how to employ leadership 
paradigms and use leadership behavior to improve organizational performance (Judge, Bono, Ilies, & 
Gerhardt, 2002). 
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Previous studies led the expectation that leadership paradigms will have direct effects on customer 
satisfaction, staff satisfaction, and financial performance. In general, however, the effects of leadership 
on organizational performance have not been well studied, according to House’s review (1997), who 
criticized leadership studies for focusing excessively on superior-subordinate relationships to the 
exclusion of several other functions that leaders perform, and to the exclusion of organizational and 
environmental variables that are crucial to mediate the leadership-performance relationship.  

Another problem with existing studies on leadership is that the results depend on the level of analysis. 
House (1997), distinguished between micro-level research that focuses on the leader in relation to the 
subordinates and immediate superiors, and macro-level research that focuses on the total organization 
and its environment. Jing and Avery (2011), in their study of the missing links in understanding the 
relationship between leadership and organizational performance conclude that despite a hypothesized 
leadership-performance relationship suggested by some researchers, current findings are inconclusive 
and difficult to interpret.  

From this review of related literature, it is evident that although some scholars believe that leadership 
enhances organizational performance while others contradict this, different concepts of leadership have 
been employed in different studies, making direct comparisons virtually impossible.  

Theoretical Framework 

The theoretical framework of the study is social exchange theory, which was proposed by Smith (1776). 
Social exchange theory assumptions basically describe the elements effecting the employees’ behavior 
and attitudes in the job (Konovsky & Pugh, 1994). This theory’s main assumption is when employees are 
treated well and rewarded, they develop a feeling of obligation to respond to this treatment in the same 
way.  In other words, if an organization is in a good approach and supportive towards individuals, they 
respond in the same way (Konovsky & Pugh, 1994; Settoon et al., 1996). The meaning of well treatment 
of organization is rewarding employees, showing respect to their thoughts and values, being in kindly 
manner (Brown & Leigh, 1996; Netemeyer, et.al. 1997).  

Employees’ response in the same way means that individuals who are working in the organization assess 
the well treatment from organization and they respond to this by developing good behaviors, starting to 
serve and perform better in the organization. This circular system is called social exchange in the 
organizations.  

The following hypotheses are formulated for this research: 

H1. There is no significant relationship between democratic leadership style and performance 

H2. There is no significant relationship between authoritarian leadership style and performance 

H3. There is no significant relationship between laissez-fair leadership style and performance 
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Figure 1. Study Hypothesized Model 1 

 

 

This hypothesized model is basically a null model where the null hypotheses were formulated using four 
latent variables discussed in the review of the literature.  

In this figure, employees’ performance is dependent variable while democratic leadership style, 
authoritarian leadership style and laissez-faire leadership style variables were established as 
independent. 

2. Research Methodology 

The survey research design was used by using a questionnaire instrument to generate primary data for 
this study. This design was found suitable for this work, because the data needed for the research will 
be obtained from primary source.  

This study based its population on the number of employees that work in Georgian Oil and Gas 
Corporation. The population of Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) excluding seasonal workers is 
396 employees.  

To ensure that the sample represents the whole population of the Georgian Oil and Gas Corporation 
(GOGC), survey levels will be selected representing each group in Georgia (Top level, Middle level, low 
level, and employees).  The sample size of one hundred and ninety-nine was derived using Bowley’s 
formula, (n = N / 1 + Ne2 = 396 / 1 + 396 * 0.052 = 199) employees will be used with .95 confidence level 
and .5 margin of error in this study (Nzelibe, 2011).  

The samples were randomly selected from staff lists, using random sampling method. The employee 
lists contain complete contact information on all active employees from which the study sample is 
derived. Hardcopies of the questionnaire were sent to them by research assistants designated in 
different cities such as Tbilisi, Batumi, Telavi, and Kutaisi by the researcher. 

A total of 230 copies of the questionnaire copies were distributed. 210 copies of questionnaire were 
retrieved.  Nine copies of the questionnaire were excluded because of missing data. A total of 201 
copies of questionnaire were used in the analysis of the data. This is expected to represents a response 
rate of eighty seven percent (% 87). The use of trained researchers to distribute the copies of the 
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Performance 
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Leadership Style 
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questionnaire and face to face interviews with respondents appeared to have pushed up the response 
rate. As such confidence can be positioned on the result of the analysis of the data for this study. 

A weighted scale questionnaire was used to gather the required data in this study. The instrument 
consisted of 26 items, which were designed to provide data of continuous measures. Discrete data are 
also derivable. The scale selected for the study consisted of 5-point Likert scale, multi-response 
questions to measure the variables. The data sought will be of the interval with an assumption of an 
underlying continuous distribution. Selecting the response category “1” indicates that the respondents 
“strongly disagree” with the statement on the left end of the scale. But selecting the category “5” 
indicates that the respondents “strongly agree” with the opposing statement at the other statement of 
the scale. The category “4” indicates the respondents “agree” with the statement, “3” specify 
“undecided”, and “2” implies “disagree”.   

This study has four demographic variables: age, education level, occupational rank, and total working 
year. These demographic variables were selected on the basis of the literature review which 
demonstrated their influence on levels of democratic leadership style and employees’ performance of 
the study. The distribution of the respondents over the demographic variables is presented in Table 1. 

Table 1: Occupational Groups by Age, Education Level, and Total Working Year 

Variables 
A 

(20) 
B 

(73) 
C 

(28) 
D 

(80) 
Total 

(Frequency) 
 (%) 

Chi- 
Square 

Age 

Less than 20 4 1 0 0 5 2.5 

99.700* 

21-30 3 9 4 24 40 20 

31-40 5 37 13 29 84 41.5 

41-50 7 21 11 18 57 28.5 

50 and above 1 5 0 9 15 7.5 

Total 20 73 28 80 201 100 

Education Level 

Primary School 0 2 0 0 2 1 

47.450* 

Secondary School 1 6 0 25 32 16 

Bachelor 7 25 15 33 80 39.5 

Master 11 37 12 14 74 37 

PhD 1 3 1 8 13 6.5 

Total 20 73 28 80 201 100 

Total Working Year 

0-5 7 9 8 31 55 27 

43.450* 6-10 3 22 12 25 62 31 

11-15 5 26 3 10 44 22 
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16-20 2 13 3 13 31 15.5 

20 and above 3 3 2 1 9 4.5 

Total 20 73 28 80 201 100 

 

The Table 1 reveals that the distribution of the respondents in terms of age, 5 respondents relatively 
young less than 20 is 2.5%, 21-30 years old is 40 respondents with 20%, and the largest group 31-40 
years old is 84 respondents with 41.5%, 41-50 years old is 57 with 28.5% and 50 and above is 15 with 7.5 
%. Of the 201 respondents, one hundred and sixty-seven respondents had university degree, and 
seventy-four of them had master degree while thirteen people had PhD. degree.  Percentages 
respectively, primary school is 1%, for secondary school is 16%, for bachelor is 39.5%, for master is 37%, 
and for Ph.D. is 6.5 %. In terms of respondent’s rank, the distribution of the respondent’s occupational 
rank for top level manager is 20 which is 10%, 73 middle level managers are 36.5%, 28 low level 
managers are 14%, and 80 employees is 39.5% of total respondents. The distribution of the 
respondents, as to how long the participants had worked in the Georgian Oil and Gas Corporation, 
respondents were asked to report their experience in one of five categories: 5 years or less, 6-10 years, 
11-15 years, 16-20 years, and 21 years or more. Of the total 201 respondents, the largest group, 62 
respondents had between six ten years of working, followed by 55 respondents had five years working, 
44 respondents had eleven and fifteen years of working, 31 respondents had sixteen and twenty years 
of working, and 9 respondents had more than twenty years of working. The percentage distributions of 
these three groups by years of service were 0-5 is 27%, 6-10 is 31%, 11-15 is 22%, 16-20 is 15.5% and 20 
and above is 4.5 %.  

 

Table 2: The Reliability (Cronbach’s Alpha) Analysis and Distribution (Skewness and Kurtosis) of Study 
Variables  

 
Variable 

Cronbach’s Alpha Skewness & Kurtosis 

Employees’ performance .590 -.416 .642 

Democratic Leadership Style .687 -.467 .609 

Authoritarian Leadership Style .601 -.362 .106 

Laissez-faire Leadership Style .515 -1.16 2.0 

 

The Cronbach’s Alpha score for employees’ performance was found 0.59. Skewness and Kurtosis scores 
are between -1 and +1 again indicating that the distribution is normal. Consequently, Cronbach’s Alpha 
scores are respectively, Democratic Leadership Style: 0.68, Authoritarian Leadership Style: 0.60 and 
Laissez-faire Leadership Style: 0.51. 

 

Regression Analysis  

Table 3 demonstrates the relationship between variables. Regression analysis was chosen for the 
estimation of the coefficients, involving independent variables that best predict the value of the 
dependent variable (employees’ performance). 
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Table 3: Regression Analysis of Variables  

Dependent 
Variable 

R2 
Independent 

Variable 
B β t p VIF’s 

Employees’ 
Performance 

0.11 

Democratic 
Leadership Style 

.339 .073 1.02 .305 1.111 

Authoritarian 
Leadership Style 

-1.27 -.272 -3.60 .000 1.251 

Laissez-faire 
Leadership Style 

.459 .113 1.45 .149 1.324 

 

As presented in Table 3 participative decision making, supportive communication, delegation and 
helping subordinates explained 11% total variance of employee’s performance. 

Correlation analysis table demonstrates the correlation between the variables. 

Table 4: Correlation Analysis of the Variables  

Variables 1 2 3 4 

1. Democratic Leadership Style 1.000 
  

 

2. Authoritarian Leadership Style .283** 1.000 
 

 

3. Laissez-fair Leadership Style -.015 .339** 1.000  

4.Employees’ performance .037 .227** .105 1.000 

 

There is a significant positive correlation between employee’s performance and authoritarian leadership 
style (p<0.01). 

Moreover, employees’ performance positively correlates with democratic leadership style. 

Finally, laissez-fair leadership style negatively correlates with employee’s performance. 

 

DISCUSSION 

In this study, finding of some demographic variables and their relationships with employees’ 
performance, Authoritarian, laissez faire and democratic leadership style is presented below.  

21-30 years old respondents indicated fewer decision-making scores according to other groups while 41-
50 years old respondents indicated highest decision-making scores (F:3.46, p<0.05). It can be 
interpreted from this result that; department heads and other officers can give their ideas for 
improvement through continuous improvement proposals as well as weekly coordination meetings for 
younger employees. Similarly, Younger employees indicated to be part of decision process.  

In addition, older employees designated that the management gives opportunity to be part of decision-
making process. This open communication allows employees to be a part of company decision-making 
and participate in the company's success. 
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Similarly, 31-40 years old respondents indicated lowest helping subordinates scores, while 41-50 years 
indicated highest scores for helping subordinates (F:3.99, p<0.05). This result demonstrates that, older 
employees indicated that they are more competent than other groups based on their age and life 
experience. Important means of assisting employees in understanding performance expectations and 
enhancing competencies are essential for younger employees. Younger employees are indicating that 
they need more assistance on enhancing competencies. Older employees have more loyalty, satisfaction 
and motivation while, younger employees feel that the organization invests less on them and add less 
value. In contrast, younger employees believe that in complex situations, leaders should let 
subordinates work problems out on their own, appraise their own work, complete freedom to solve 
problems. Younger respondents need more assistance and help in their decision making and task 
completion. 

Bachelor holders indicated lowest delegation scores according to other education levels while Ph.D. 
holders indicated highest delegation scores (F:5.68, p<0.05). Additionally, Ph.D. holders indicated 
highest performance scores according to other education levels (F: 3.03, p<0.05).  

It can be interpreted from this findings that,  improving employees’ performance begins by assisting and 
helping the employees to grow personally and professionally. Also, expectations and performance 
perception of more educated employees are different from less educated people. Once, education 
levels increase, the performance perceptions of the employees increase too (Bozeman & Feeney, 2007). 

Employees indicated more helping subordinates scores according to top level managers (F: 2.68, 
p<0.05). A combination of practical and theoretical knowledge, cognitive skills, behavior and values 
improve performance; or as the state or quality of being adequately or well qualified, having the ability 
to perform a specific role. Employee’s belief of helping subordinates is that practical and theoretical 
knowledge and skills should be always increased by the management to include an increased 
performance (Robinson, 2009). Finally, top level management typically expects from the employees to 
add more value to the organization. 

Management of Georgian Oil and gas Corporation should meet up naturally the requirements of human 
beings in the organization. 

6-10 years working experienced respondents have highest decision-making scores according to others 
(F: 3.32, p<0.05). Less working experienced employees feels that, employees are and should be part of 
the decision-making process. As the time passes and the employees get more experience in the 
organization employee involvement in decision making creates a sense of belonging among the workers 
and both the management and the workers voluntarily contribute to healthy organizational relations in 
Georgian Oil and Gas Corporation (Kahneman & Tversky, 2000). 

3. CONCLUSIONS 

From the findings of the study, it can be concluded that, this study has investigated the effect of 
leadership style on organizational performance in Georgian Oil and Gas Corporation. The results of this 
study revealed that there is strong relationship between leadership style and employee performance. 
On the basis of the findings of this study, it can be concluded that leadership style has both positive and 
negative effect on organizational performance.  

Authoritarian leadership style has positive and significant impact on the indices of employee 
performance. 

It is also concluded that democratic leadership style has a positive impact on the employees of Georgian 
Oil and Gas Corporation. 

Finally, laissez-fair leadership style has negative impact on employee’s performance. 

The present study had a significant value to practitioners and scholars. From academic viewpoint, this 
study provides insight into the relationship between leadership styles, and employees’ performance in 
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Georgian Oil and Gas Corporation, which ought to contribute to the future development of this line of 
research, particularly in developing countries like Georgia.  

Also, the implication of this research work is that it would explore the impact of leadership style on the 
performance of employees in Georgian Oil and Gas Corporation with special references to Georgian 
context. This particular industry was chosen because of the rigor employees are made to go through in 
the industry in the course of meeting the targets of the management. This has affected the performance 
of the employees.  

It is intended to investigate whether employees’ performance is related to the leadership style adopted 
by the management. It is hoped that this study would contribute to the promotion of the existing 
frontier or boundary between human knowledge and strengthen the relationship between the 
management/employer and the employee in the oil and gas industry of Georgia.  
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Özet 

İnsanlık, tarih boyunca güzellik kavramı ile ilgili farklı söylemlerde bulunmuş olsa da, güzel olmanın 
peşinden gitmeyi de sürdürmüştür. Sabit bir kavram olmayıp, sürekli değişiklikler gösteren güzellik, 
insanlığın en çok önem verdiği ve etkilendiği yaşam pratiklerinden biri olmuştur. Bu bağlamda güzellik 
kavram, insanların tüketim anlayışını da etkilemiştir. Diğer bir deyişle, tüketicilerin giderek artan güzellik 
arayışı, markaların reklam stratejilerine, mesajlarına ve verdikleri vaatlerine de yansımıştır. Fakat güzellik 
kavramının, değişen bir dinamiğe sahip olması, reklam mesajlarını da etkilemiştir. Bu değişimden 
etkilenen markalardan biri de kozmetik markalarından biri olan Dove’dur. 1993 yılından beri Türkiye 
pazarında olan marka, yapmış olduğu araştırmada, kadınların %98’inin kendisini güzel bulmadığı 
sonucuna varmış ve bu durum da reklam anlatılarını şekillendirmiştir. Bu doğrultuda marka, kadınlardaki 
güzellik anlayışını değiştirecek kampanyalar hazırlamıştır. Bu çalışma, hedef kitlesine güzellik vaadinde 
bulunan, kozmetik sektörünün köklü markalarından biri olan Dove’un reklamlarını incelemeyi 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda Dove markasının 1993 ve 2016 yıllarında Türkiye’de yayınlamış olduğu 
reklamlar üzerinden, güzellik anlatısında gerçekleşen dönüşümler ve bunların reklamlardaki yansıması 
incelenmiştir. Diğer bir deyişle, reklam anlatılarının detaylıca yorumlanarak çözümlenmesini amaçlayan 
bu çalışma da, hermeneutik yöntem uygulanmış ve reklamlarda dile getirilen güzellik olgusunun 
anlamsal kökenleri irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güzellik Kavramı, Televizyon Reklamları, Marka, İmaj. 

Reflecting Advertisements of Changing Beauty Concept 

Abstract 

Although humanity has been in different discourses about the concept of beauty throughout history, it 
has continued to pursue beauty. It is not a constant concept, but the beauty that shows constant 
changes has become one of the most important and influential living practices of humanity. In this 
context, the concept of beauty has also affected people's understanding of consumption. In other 
words, consumers are increasingly looking for beauty, reflecting brands' advertising strategies, messages 
and promises. But the fact that the concept of beauty has a changing dynamic has also affected 
advertising messages. One of the brands affected by this change is Dove, one of the cosmetic brands. 
Since 1993, the brand is in Turkey's market, it has made in research, 98% of women had concluded that 
finding itself beautiful, and this situation has affected the advertising message. In this direction, the 
brand has prepared campaigns to change the concept of beauty in women. In this study, it was aimed to 
examine Dove's ads, one of the well-established brands of the cosmetics industry, which promises 
beauty to the target mass. In this context, the Dove brand through advertisements published by 1993, 
and in Turkey in 2016, the transformation that took place in the narrative of beauty and reflection in 
their advertisements were investigated. In other words, this study, which aimed at analyzing and 
interpreting advertising narratives in detail, has also explored the semantic roots of the beauty 
phenomenon that was applied to the hermeneutic method and expressed in advertisements. 

Keywords: Beauty Concept, Television Ads, Brand, Image. 
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GİRİŞ 

Güzellik kavramı, günümüz toplumunun önde gelen söylemlerinden biri konumundadır. Tarihten 
günümüze dek insanlık güzellik amacı peşinden gitmiş, kendilerini güzelleştirecek ürünlerin kullanımını 
önemsemiş ve dolayısıyla güzellik olgusu insanlığın en fazla dikkat ettiği yaşam pratiklerinden biri haline 
gelmiştir. Sabit bir kavram olmayan güzellik, yüzyıllardan günümüze ve farklı toplumlarda değişken 
niteliklerle anılan tanım kümeleriyle var olmuş ve insanları etkilemiştir. 20. yüzyılda pazardaki ürünlerin 
çeşitlenmesi, reklamcılık endüstrisinin genişlemesi ve tüketicilerin giderek artan güzellik arayışı 
neticesinde markalar, kurguladıkları mesaj ve anlatılarla tüketicilere güzellik bağlamında vaatlerini 
ulaştırmayı hedeflemişlerdir.  

Bu çalışmada Dove markasının 1993 ve 2016 yıllarında Türkiye’de yayınlanmış olan reklam filmleri 
hermeneutik analiz yöntemiyle incelenmekte ve reklamlarda dile getirilen güzellik olgusunun anlamsal 
kökenleri irdelenmektedir. Türkiye pazarına 1993 yılında giren marka, daha sonraki yıllarda kadınlar 
üzerinde yaptığı bir çalışmada, kadınların %98’inin kendisini güzel bulmadığı sonucuna varmıştır.  Hedef 
kitlesi kadınlardan oluşan ve kadınlar için güzellik ürünleri sağlayan, sektörün en köklü markalarından biri 
konumunsa bulunan Dove, 2004 yılından itibaren, tüketicilerdeki güzellik algısını değiştirmeyi amaçlayan 
kampanyalar hazırlamıştır.  Çalışmanın temel amacı, Dove markasının güzellik anlatısında gerçekleşen 
dönüşüm doğrultusunda güzellik kavramının zaman içindeki değişiminin reklamlara yansımasını 
saptamaktır. 

Güzellik Kavramının Gelişimi 

Tarih boyunca güzellik kavramı birçok düşünür tarafından incelenmiş ve farklı tanımlarda bulunulmuştur. 
Günümüzde, Türk Dil Kurumu güzellik tanımını; ‘estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran 
nitelik’ olarak yapsa da (‘Güzellik’, tdk.gov.tr), her düşünür kendisine göre bu kavramı açıklamaya 
çalışmaktadır. Düşünürler bu kavramı incelerken sadece kişilerin fiziksel özelliklerini değil, içsel 
güzelliklerini de ele almıştır.  Güzellik kavramı, ilk olarak Platon tarafından tartışılmıştır (Levi, 2014: 19). 
Düşünür, gençlik ve yaşlılık dönemlerinde güzelliği farklı açılardan ele almaktadır. Gençlik döneminde 
güzellik kavramını, iyilik ve dürüstlük gibi etik değerlerle ele alan Platon, yaşlılık döneminde ise bu 
kavramı geometrik oranlara dayandırarak tanımlamaktadır (Tunalı, 2001: 144). Platon, güzel olan nedir? 
Ve güzelin özü nedir? Soruları arasında ayırım yapılması gerektiğini belirtmektedir (Ziss, 2016: 48). Aristo 
ise, güzelliğin algılara bağlı olduğunu, kesin bir güzellikten bahsedilemeyeceğini söylerken (Oğuz, 2010: 
185), Aristoteles, uyumla güzelliğin doğru orantılı olduğunu ve bütünün güzel olarak kabul edilmesi 
gerektiğini savunmaktadır (Levi, 2014: 21). Filozofa göre; düzen, oran ve açıklık biçimleri ile güzellik 
kavramı dile getirilmelidir (Ziss, 2016: 49). Bu bağlamda, güzellik; bir kelebek, bir manzara, bir sanat eseri 
somut varlığıyla veya iyilik, erdem, dürüstlük gibi soyut değerlerle algılanmaktadır (Güzel, 2013: 22).  
Plotinus ise, ruhun güzelliğinin, bedenin güzelliğinden daha önemli olduğunu iddia etmektedir (Levi, 
2014: 21). Halbuki, tarih boyunca güzelliğin iyi olanla birlikte anılmasına, Kant karşı çıkmaktadır ve güzel 
olan şeyin haz uyandırırken, iyi olan şeyde aynı heyecanın uyanmayabileceğini söylemektedir (Oğuz, 
2010: 185). Ayrıca Kant, güzelliğin göreceli olduğunu ve kişiden kişiye değiştiğini savunmaktadır (Levi, 
2014: 25). Kant’ın savunduğu gibi başkasına güzel gelen bir şey, bir başkasına çirkin gelmesi fikrinin yanı 
sıra çağlar boyunca farklı anlamlar yüklenen güzellik kavramı, toplumdan topluma da değişiklik 
gösterdiği iddiası vardır (Odabaş, 2004: 44). Buna karşılık, Schopenhauer ise, Kant’ın güzelliğin göreceli 
olduğu fikrine karşı gelmektedir (Guyer, 2008: 175).  

Antik Yunan ve Orta çağ filozoflarının çoğunluğu, güzellik kavramını açıklarken, ruh güzelliğine öncelik 
vermiş, günümüzün tüketim toplumu ise beden güzelliği üzerinde durmuştur (Ozansoy, 2012: 19). Bu da 
bize sunulan güzelliğin gerçek güzellik olup olmadığı tartışmalarına yol açmıştır. Bu sebeple, medya 
aracılığı ile aktarılan güzelliğin, gerçek olmadığı ve klişeleştirildiği üzerine birçok eleştiri bulunmaktadır 
(Küçükerdoğan, 2014: 49). Günümüzde güzellik kavramı, tüketiciye bir vaat olarak sunulmaktadır. 
Özellikle de kozmetik reklamları incelendiğinde, marka vaatlerinin temelinde güzel olma olgusu 
görülmektedir (Oğuz, 2010: 188). Bu bağlamda, güzellik ile birlikte anılan kadın kimliğinde de değişimler 
yaşanmış ve güzellik ticari bir olgu haline gelmiştir. Artık her yaştan insanın kendisine ve bedenine 
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bakması lüks olmaktan çıkıp, zorunlu bir ihtiyaç olarak görülmektedir (Odabaş, 2004: 46). Özellikle 
medyanın insanların ihtiyaçlarını belirlediğini ve tüketicinin şuursuz bir şekilde ‘evet veya ‘hayır’ dediğini 
savunan Baudrillard (1995: 89-102)’ın, düşüncesi temel alınarak mutlak bir güzellik kavramının olmadığı 
düşünülebilir. Reklamlarda bize dayatılan güzellik normlarının gerçeği yansıtmadığı ve öğrenilmiş 
çerçevelerle sınırlı kaldığı söylenebilir.  Berger (2007: 149)’e göre ise, reklam tüketiciye henüz kıskanılır 
bir duruma ‘gelmediğini’ ama ‘gelebileceği’ mesajını vermektedir. Bu durumda tüketicinin tüketim 
davranışını etkilemektedir. Baudrillard (2013: 149), tüketilen şeyler arasında en kıymetli şeyin ‘beden’ 
olduğunu söylemektedir. Özellikle dişil bedenin sağlık, perhiz, gençlik ve zarafet gibi söylemlerle 
çevrelendiğini vurgulamaktadır. Günümüzün güzellik anlayışını eleştiren Umberto Eco ise, hayata dahil 
her şeyin ticarileştirildiğini belirtmektedir. Bu sebeple de dönemin güzelliği, yeniden üretilmekte, geçici 
ve çabuk bozulur hale gelmiştir (Levi, 2014: 34). 

Güzellik Kavramının Reklamlara Yansıması 

Tüketim toplumunda, güzellik kavramı ve ona atfedilen değerde değişiklikler olmuştur. Antik Yunan ve 
Orta çağ’da ortaya çıkan ruh güzelliği yerini beden güzelliğine bırakmıştır (Ozansoy, 2012: 19). Ruh ile 
bağdaştırıldığı çağlardan günümüze doğru kendisini beden ile özdeştirilen güzellik kavramı daha çok 
kadınlarla birlikte kullanılmaktadır. Özellikle reklamlarda kadın vücudu ve güzelliği, insanların dikkatini 
çekmek için kullanılmaktadır (Arslan, 2015: 291). Bu doğrultuda, fiziksel görünüş politikalarında merkez 
konumunda bulunan kadın, güzellik ölçülerine uymak mecburiyetinde bırakılmıştır (Odabaşı, 2004: 44). 
Reklamlar, çirkin, şişman, büyük-küçük göğüslü, uzun-kısa bacaklı, beli kalın-ince gibi tasvirlere maruz 
bıraktığı kadına ‘güzellik’ kavramı bağlamında ‘hoşnutsuzluk’ duygusu vermektedir (Oğuz, 2010: 187). 
Signorielli ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmaya göre, reklamlarda gösterilen kadınların %75’i ince 
ve güzel bir şekle sahipken, erkeklerin 4’te 3’ü ise ortalama bir fiziğe sahiptir (Arslan, 2015:291). Calvin 
Klein, Victoria’s Secret gibi markaların başarısında reklamlarında kullandıkları cinsel çekiciliğin payının 
büyük olduğu söylenebilir (Elden, Bakır, 2010: 160). Kadınların erkekler tarafından seyredilen olduğunu, 
kadınların ise seyredilişlerini seyreden konumunda bulunduğunu söyleyen Berger’in (2007:47) 
görüşünden yola çıkarak kadınların daha çok dış görülüşleriyle ilgilendiği söylenebilir. Fakat günümüzde 
bu durum değişmektedir. Günümüzde artık sadece kadınlar değil, erkekler de iyi görünmeyi 
önemsemektedir. Bu durum küresel erkek bakım sektörüne de yansımakta (Lindstrom, 2012: 116) ve 
reklamlarda da bu duruma sıklıkla rastlanmaktadır. Son yıllarda kişisel bakım, kozmetik, parfüm gibi 
ürünlerin reklamlarında genç, yakışıklı, kaslı ve çekici erkek modellerinin görülme sebebi de budur 
(Arslan, 2015: 291). Kozmetik reklamları, ‘güzellik’ gibi erkekler için tabu olan bir ürünü ‘sert erkek tarzı’ 
olarak tüketiciye sunmaktadır (Lindstrom, 2012: 119). 

Medyanın hayatımızın büyük bir çoğunluğuna ulaşması ile birlikte dünya global köy haline gelmiştir. Bu 
durum da kadınların güzelleşme uğruna yaptıklarının, ertesi gün dünyanın başka bir ucunda da taklit 
edilebilir olmasını sağlamıştır (Yenilmez, 2009: 30). Özellikle güzellik sanayisinin her bütçeye hitap 
edecek biçimde ürünler üretmesi, güzellik normlarının kitle iletişim araçları vasıtasıyla aktarılması ile 
birlikte güzel olmak artık lüks olmaktan çıkıp, zorunlu bir ihtiyaç olmasına sebep olmuştur (Odabaş, 
2004: 46). Zaman içinde değişiklik gösteren güzellik kavramında, 100 yıl önce kadınlarda şişman ve toplu 
olmak, güzel ve zenginliği ifade ederken, günümüzde zayıf olmak güzel olmakla bağdaştırılmış ve 
dünyanın büyük bir çoğunluğunda da bu şekilde kabul edilmiştir (Yenilmez, 2009: 30). Reklamlar, 
bedenin daha da güzel olması yolunda modeller üretmektedir. Ve bu dayatılan normlar belli bir estetik 
anlayıştan geçmektedir (Demir, Yiğit, 2013: 470). Özellikle genç kızlar, medyada gördükleri ulaşılmaz 
ölçülere sahip kadınlar gibi ince bir bedene sahip olmak istemektedir. Fakat, ekranda gördükleri 
modellerin vücutlarına sahip olamayan izleyicinin kendisi ile ilgili memnuniyetsizliği de artmaktadır 
(Oğuz, 2005: 35). Tüketiciye güzellik vaadi sunan markaların iddialarının doğruluğu günümüzde 
tartışılmaktadır. Bu bağlamda, orta yaşın üzerindeki bir kadının göz çevresindeki kırışıklıklardan Olay adlı 
marka sayesinde kurtulduğu anlatılan reklam, halkı yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle İngiltere’de 
yasaklanmıştır. Oysa reklamda kullanılan kadının bir ödül töreninde çekilen fotoğrafında durumun hiçte 
öyle olmadığı, reklamlarda “photoshop” kullanıldığı ortaya çıkmıştır (Arslan, 2012: 88). Kırışıklık gibi 
medyada kadın bedeninin giderek daha açık şekilde sergilenmesi sonucunda, selülit, çatlaklar gibi 
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sorunlardan da kadınlar korkar olmuştur (Yenilmez, 2009: 31). Kadının yaşlanmasına, sivilcelenmesine 
daha izin vermeyen modern güzellik anlayışı, kadını kusursuz olmaya programlamış ve tüketim nesnesine 
dönüşmesine sebep olmuştur (Güzel, 2013: 40). Kusursuz güzelliği yakalamak isteyen kadın, bu uğurda 
sağlığını bile tehlikeye atmaktadır. Ekrandaki modeller gibi zayıf olmak isteyen kadınlar, yemek 
yememeye başladılar. Anorexia ve Bulimia gibi yeme bozukluklarına sahip insanların sayısı artmaktadır. 
Yapılan bir araştırmaya göre, ‘istemli yetersiz beslenme’ yaşı Türkiye’de 12’ye kadar düşmektedir (Oğuz, 
2005: 33). Bir zamanlar güzellik, zenginlik ve doğurganlığın sembolü olan şişmanlık, bugün yerini zayıflık 
ve ince bedene bırakmıştır (Odabaş, 2004: 54). Günümüzde kadınlar için zayıf ve ince olmak kendileri için 
çabalarının ilk sırasında yer almaktadır (Oğuz, 2005: 33). Sadece kilo verip, ince olmak modern güzellik 
anlayışına yetmemektedir. Dış dünyanın dayattığı güzellik kavramına ulaşmak isteyen kadın, güzel olana 
ulaşmak için sıkça estetik ameliyata başvurmaktadır (Yenilmez, 2009: 31). Kadınlar estetik operasyonlar, 
liposakşınlar ile istenilen bedene ulaşılması sağlanmaktadır. Reklamlarda sunulan tüketicinin cildinin 
yumuşaklığından ziyade, yumuşak bir cilde sahip olmanın getirdiği itibardır. Elidor Şampuan reklamlarına 
bakıldığında verilen güzel ve hacimli saçlara sahip olması ile hayata ilişkin beklentilerin de gerçekleşeceği 
mesajı aktarılmaktadır (Arslan, 2012: 89). Belirli bir marka araba kullandığımızda cazip kadınlarla ya da 
doğru bir makyajı yaptığımızda yakışıklı, güçlü erkeklerle karşılaşabileceğimiz reklamlarla tüketiciye 
söylenmektedir. Son yıllarda kozmetik ürünlere, doğal bitkisel ürünler de eklenmiştir. Doğallık iddiası 
sıkça kullanılmaya başlanmıştır (Yenilmez, 2009: 32). Böylece doğal olanın güzel olduğu ve doğal olmak 
için reklamlarda verilen ürünlerin kullanılması gerektiği anlatılmaktadır.  

Metodoloji 

Yorumcunun metni anlamaya çalışırken izlemesi gereken ölçüleri belirten Hermeneutik yorumlama 
tekniğinin, ilk kullanımı Hristiyan teolojisine yönelik çalışmalarda görülmektedir (East, 2017: 30-52). Bir 
metni, insan davranışını, kendisini anlamak, açıklamak olarak tanımlanan Hermeneutik yorumlamada 
amaç, sözel ve sıradan anlamın ötesine ulaşarak esas anlamı ortaya koymaktır (Özkan, 2011). Hans-
Georg Gadamer, Richard Rorty, Paul Ricoeur, Jürgen Habermas ve Jacques Derrida gibi düşünürler 
tarafından kuramsal hale getirilen ve uygulanan hermenutik yöntem, bir olguyu meydana getiren 
parçaların analizi aracılığıyla olgunun bütününe dair bir yorumlamada bulunmayı amaçlamaktadır 
(Gadamer 2004). Hermenutik yöntem ilk olarak bir metin analizi yöntemi olarak ortaya çıkmış olsa da 
ilerleyen süreçte daha geniş toplumsal anlatıları yorumlamak için de kullanılmıştır. Hermenutik yöntemin 
önde gelen kuramcılarından biri olan Paul Ricoeur (1976)’e göre toplumsal anlatılar bir söylem 
oluşturmakta ve bu söylemin “tanımlama”, “anlama” ve “yorumlama” seklinde üç farklı aşamada 
değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. Tanımlama ile metnin ilettiği mesaj dilsel açıdan ortaya 
konmaktadır. Anlama aşaması ise metnin ilettiği mesajın ne anlattığı ve nasıl bir söylemin üretilmesini 
sağladığını ortaya koymaktadır. Ricoeur (1976)’e göre hermeneutik analizde son aşama olan yorumlama 
ile metnin toplumsal açıdan ürettiği anlamlara dikkat çekmekte bu metnin diğer metinlerle olan ilişkisiyle 
bağlantılar kurmayı amaçlamaktadır. Reklam olgusunu bir metin ve hatta bir söylem olarak 
nitelendirmek mümkündür (Dyer, 1982). Bu açıdan değerlendirildiğinde reklamın hermeneutik analizi, 
reklam metninin tanımlanması, ne şekilde anlamlandırma süreçlerinden geçtiğinin ortaya konması ve 
daha geniş toplumsal bir perspektif kapsamında yorumlanması ile mümkün olacaktır.  

Bu çalışmada Dove markasının 1993 ve 2016 yıllarında Türkiye’de yayınlanmış olan reklam filmleri 
hermeneutik bir analiz yöntemiyle incelenmektedir. Belirtilen reklamlar Dove markasının Türkiye’de 
yayınlanmış olan ilk ve son reklam filmleri olma özelliğini taşımaktadırlar. Dove markasının, kadın 
tüketiciler üzerinde yaptığı araştırmada kadınların kendisini güzel bulmadığı sonucuna varılmıştır. Bu 
doğrultuda, marka 2004 yılından itibaren, stratejilerini değiştirmiş ve tüketicilerdeki güzellik algısını 
değiştirmeyi amaçlayan kampanyalar hazırlamıştır (Karahasan, 2010). Bu bağlamda bu araştırmada, 
Dove markasını seçerek, değişen güzellik algısını irdelemek amaçlanmaktadır. Çalışmada, Dove 
markasının 1993 ve 2016 yıllarında Türkiye’de yayınlamış olduğu reklamlar üzerinden, güzellik 
anlatısında gerçekleşen dönüşüm incelenmektedir. Söz konusu reklamlar üzerinden tüketicilere iletilen 
marka vaadi karşılaştırmalı bir üslupla incelenecek; hermeneutik bir yöntem izlenerek bu vaadin 
tanımlanması gerçekleştirilecek, ne türden anlamlar inşa edildiği ortaya konacak ve söz konusu 
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reklamların işaret ettiği geniş toplumsal anlam süreci derinlemesine yorumlanacaktır. Dove reklamlarının 
hermeneutik analiziyle güzellik olgusunun anlamlandırılma biçimlerindeki farklılaşma çözümlenerek, 
marka vaadinin 1993 yılından günümüze geçirmiş olduğu dönüşümün yorumlanması sağlanacaktır. 

Reklam Anlatılarının Tanımlanması 

Anlatı 1: Dove Farklıdır. 

Dove Cream Bar ürünü ile ilk kez 1993 yılında Türkiye pazarına giren marka, piyasaya sürdüğü sabunu 
pazardaki diğer sabun çeşitleriyle karşılaştırdığı bir reklam yayınlatmıştır. Reklam, müzik ile 
başlamaktadır. Müzikle birlikte seyirciye alkaliniteyi ölçen bir kâğıt gösterilmektedir. Alkalit kağıdının 
gösterilmesi ile başlayan reklamda kadına ait olduğunu anladığımız bir el tarafından alkalit kâğıdı alınıp, 
bir banyo sabununun üzerine değecek şekilde tutulmaktadır. Ekranda gösterilen pembe renkteki sabun, 
mermer bir zemin üzerinde durmaktadır. İzleyiciye gösterilen sabunun altında da ‘banyo sabunu’ yazısı 
gösterilmektedir. Az miktarda sabun köpüklerinin bulunduğu sabunun üzerine test amacı ile alkalit kâğıdı 
koyulduğunda, turuncu renkteki kağıdın rengi koyulaşmaya başlamaktadır. Böylece izleyici banyo 
sabunun alkalit seviyesinin yüksek olduğunu anlamaktadır. Daha sonra ekrana gelen cilt bakım sabununa 
da aynı uygulama yapılmakta ve alkalit kağıdında yoğun bir renk değişimi görülmektedir. Bu doğrultuda, 
turuncu renkteki alkaliti ölçen kâğıt, koyu maviye dönüşmektedir. Bu iki deneyin ardından üçüncü bir 
sabunda daha aynı deney yapılmaktadır. Üzerinde alkaliti kâğıdı ile deney yapılan üç sabunun da fiziksel 
şekli benzerdir ve üçüne de yapılan deneylerin sonucu değişmemiştir. Bu deneyler sırasında arka fonda 
sadece müzik sesi duyulmaya devam edilmektedir. Tüm diğer sabunlara yapılan deneyler son bulduktan 
sonra ekrana ‘Dove farklıdır’ yazısı gelmektedir. Bu yazıdaki ‘Dove’ kelimesinin yazı karakteri, markanın 
kullandığı yazı tipiyken, ‘farklıdır’ kelimesi için başka bir yazı tipi kullanılmaktadır. Ekranda, diğer 
sabunlardan daha farklı bir şekle sahip Dove sabunu görülmektedir. Reklamlarda şimdiye kadar 
gösterilen sabunların altında ne sabunu olduğu yazarken, ürünün üzerinde ‘Dove’ kelimesi yer 
almaktadır. Sabunun alt kısmında ise pH Nötr yazısı bulunmaktadır. Bu sırada arkadan bir erkek sesi 
duyulmaktadır. Reklamdaki erkek sesi, mekanik bir ses tonuyla ‘Dove nört cilt temizleyicileri ve ¼ 
nemlendiricili kremden oluşur.’ demektedir.  

Anlatı 2: Dove Miras 

Dove markasının 2016 yılında Miras adı ile gösterilen reklam, bir evin salonunda koltukta oturan, 
ortalama oranlara ve sıradan bir görünüme sahip bir kadının ‘Aslında cevap vermeden önce fazla 
düşünmeme gerek yok’ demesi ile başlamaktadır. Kadına sorulan soru bilinmemekte ama sorulan 
sorunun cevabının basit olduğu kadının çok düşünmeden cevap verebileceğini vurgulamasından 
anlaşılmaktadır. Daha sonraki görüntü de bir evin odasının zemini gösterilmek ve ekranda bir yazı 
gösterilmektedir. Ekranda çıkan yazıda ‘Annelere görünüşleri hakkında ne hissettiklerini sorduk’ cümlesi 
yazmaktadır. Bu durumda izleyici de az önce gördükleri kadının anne olduğu anlaşılmaktadır.  Bu sefer 
başka bir anne görülmektedir. İzleyiciye gösterilen kadın da daha önce gösterilen kadın gibi orta yaşlı ve 
sıradan bir güzelliğe sahiptir. Bu sırada kadın kendisine sorulan soruyu cevaplamaktadır. Ekranda görülen 
kadının az önce görülen kadından mekânsal olarak farklı bir yerde olduğu anlaşılmaktadır. Reklamın 
gösterilen anneler, görünüşü hakkında konuşmaktadır. Ekranda gösterilen anne bacaklarını sevmediğini 
anlatmaktadır. O sırada kamera kadının bacaklarına odaklanmaktadır. Kilolu olduğu anlaşılan kadın, 
bacaklarını sevmediğini söylerken, eliyle de bacaklarına dokunmaktadır. Reklamda fiziksel olarak gene 
farklı bir mekânda olan üçüncü bir anne gösterilmektedir. Dove’un reklamında kullanılan anneler gibi bu 
anne de görünüm ve boyut olarak gerçek ve sıradan bir kadın imajı oluşturmaktadır. Annenin yüzünde 
burnunun, yüzünün orantısına uymadığı ve büyük olduğu görülmektedir. Bu anne de reklamda burnunu 
sevmediğini ve rahatsızlık duyduğunu ifade etmektedir. Daha sonra ekrana başka bir annenin görüntüsü 
gelmektedir. Bu anne de gülünce gözlerinin kısıldığını bu yüzden de gözlerini sevmediğini söylemektedir. 
Bütün annelerin muhakkak vücudunda beğenmediği ve sevmediği bir bölgesi bulunmaktadır. 
Annelerinden farklı mekanlarda bulunan ve annelerinin cevaplarını duymayan 7-10 yaşları arasındaki 
kızlarına da aynı sorular sorulmuştur. Kızlardan cevaplarını bir kâğıda yazmaları istenmiştir. Vücutlarında 
sevmedikleri tarafları yazan kızların kağıtları okumaları için annelerine verilmiştir. Anneler kendilerinden 
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okunmasını istedikleri kağıtlara baktığında ise kızların soruyu annelerinden ayrı olarak cevaplamalarına 
rağmen, benzer cevaplar verdiği görülmektedir. Hatta annelerin yüz mimiklerinden annelerin bu 
cevaplar karşısında şaşırdıkları ve üzüldükleri gözlenmektedir. Reklamın başında bacaklarını 
beğenmediğini söyleyen annenin kızı da ‘vücudunuzda en beğenmediğiniz bölge neresidir?’ sorusuna 
annesi ile aynı cevabı vermiştir. Aynı şekilde güldüğü zaman gözlerinin küçülmesinden dolayı gözlerini 
sevmeyen annenin de kızı gözlerini sevmediğini belirtmiştir. Kızın gözlerini sevmeme nedeni olarak 
annesiyle aynıdır; kız, güldüğünde gözlerinin küçüldüğünü söylemektedir. Kızlarının cevaplarını annelerin 
okumasından sonra reklamda ayrı odalarda olan kız çocukları annelerinin yanına gelmektedir. Ekranda 
‘Kendi güzelliğiniz hakkında hissettikleriniz kızınızın güzellik anlayışını da etkiler’ yazısı çıkmaktadır. 
Anneler ve kızları arasında diyaloglar oluşmaya başlamaktadır. Anneler kızlarına neden vücudundaki 
bölgeleri sevmediğini sormaktadır. Bunun üzerine kızlar da annelerinin söylediği nedenleri tekrarlayarak 
sevmeme nedenlerini açıklamaktadır. Anneler de çocuklarının bu algılarının yanlış olduğunu 
anlatmaktadır. Reklamın sonlarına doğru ekranda ‘sizin güzellik mirasınız nedir?’ cümlesi çıkmaktadır. 
Reklamda Dove yazısı ve altında markanın altın sarısı kuş logosu görüntüsü ile sonlanmaktadır. Buna 
ilaveten reklamının sonunda Dove yazısının altında #BizBöyleGüzeliz hastagi gösterilmektedir. 

Reklam Anlatılarının Anlamlandırılması 

Dove markasının, ilk reklamında tüm kurgu ürünün faydası üzerine inşa edilmiş ve bunun için de akalinit 
testi kullanılmıştır. Markanın, başka ülkelerde (Amerika, İngiltere vb.) gösterilen reklamlarına 
bakıldığında benzerlerinin yayınlandığı görülmektedir. Fakat, bu ülkelerde yayınlanan reklamlarda ‘Ne 
kadar koyu o kadar çok alkali’ cümlesi geçmektedir. Böylece izleyici, alkalit kağıdının renginin 
koyulaşmasının sabunun kötü bir özelliğinden kaynaklandığını anlamaktadır. Fakat Türkiye’de yayınlanan 
reklamda böyle bir bilgi izleyici ile paylaşılmamıştır. Buna rağmen markanın ilk reklamında, ürünün 
faydaları tüketiciye anlatılmaya çalışılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda, diğer sabunlarla, Dove ürünü 
karşılaştırılmış ve diğerlerinden ‘daha iyi’, ‘daha çok fayda’ sağladığı mesajları verilmiştir. Reklam, 
dönemin güzellik söyleminin anlaşılması açısından önemli mesajlar içermektedir. Farklı olmanın önemli 
olduğu mesajının vurgulandığı reklamda, kadınların da güzel olması için farklı olması gerektiği 
anlatılmaktadır. Bu bağlamda ürünün krem içermesinin sıklıkla vurgulandığı reklamda, güzel ve farklı 
olmak için ‘nemli’ bir cilde ihtiyaç olunduğu mesajı verilmektedir. Bu bağlamda Dove’un Cream Bar 
ürününün kullanılması gerektiği söylenmektedir. Hedef kitlesi kadın olan marka, reklamında sadece 
kendisinin farklı olduğunu değil, aslında kendisini kullanan kadınların da diğerlerinden farklı olacağı 
mesajını vermektedir.  

Dove markasının 2016 yılında yayınladığı reklamda ise tüketicinin faz duygusuna seslenilmektedir. 
Dove’un kadınlar üzerine yaptığı bir araştırmada katılımcıların sadece %2’sinin kendilerini güzel 
bulduğunu sonucuna varmıştır. Bunun üzerine Dove, 2004 yılında çok kapsamlı bir iletişim kampanyası 
başlatmış ve güzellik algısı üzerine çalışmalar yapmıştır (Karahasan, 2010). 1980’lerden itibaren kadın ve 
erkek cinsiyet sosyolojisi değişmeler yaşanması, kadının reklamlarda daha özgür ve güçlü sunulmasını 
sebep olmuştur (Batı, 2013: 237). Sadece kadın ve erkeğin sunumu değil, güzellik anlayışı da değişmiştir. 
Reklamlarda gösterilen doğal olmayan ölçülere sahip kadın mankenler, olağanüstü vücut hatlarına sahip 
erkek mankenler (Lindstrom, 2013: 173) günümüzde yerini sıradan insanlara bırakmaya başlamıştır. Bu 
bağlamda değişen güzellik anlayışı reklamlara da yansımıştır. Çekici, güzel, seksi, beğenilen gibi anlamlar 
yüklenen kadın imgesi bu değişimden etkilenmiştir (Batı, 2013: 236) ve yerini sıradan görünüme sahip 
modellere bırakmıştır. Kadınlardaki bu değişimi fark eden Dove markası da stratejisini bu doğrultuda 
belirlemiş ve son reklamında, anne ve kızların zihinlerindeki güzellik algısını anlatmıştır. Toplumun kadına 
empoze ettiği güzellik algısının kadınları mağdur ettiğini gözlemleyen marka, her kadının güzel olduğunu 
öne süren çoğulcu ve kapsayıcı bir anlatıyı esas almış ve bu anlatıyı marka vaadi haline getirmiştir 
(Murray, 2013: 83-101). 

Güzellik kavramının özgüvenle ilgili olduğunu vurgulayan reklamda, güzellik algısının annelerden kızlarına 
nasıl geçtiğine değinilmektedir. Marka yapmış olduğu bu çalışmada tüketicinin farkındalığını arttırmayı 
amaçlamıştır. Dove markası, çocukların güzellik kavramını bilerek doğmadığını, öğrenilen bir şey 
olduğunu vurgulamaktadır. Güzelliğin yaratılmış bir algı olduğunu savunan marka, çocukların güzellik 
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kavramını çevresindeki insanlardan, özellikle de annelerinden öğrendiğini anlatmaktadır. Tüketicideki 
sahicilik anlayışını güçlendirmeyi amaçlayan marka, izleyiciye kendilerinde beğenmedikleri özelliklerin 
çocuklarında çıkacağını ve güzellik anlayışının nesilden nesile bu şekilde aktarıldığı mesajını vermektedir. 
Marka güzellik kavramının annelerden kızlarına geçen bir algı olduğunu ve bir noktada da özgüven ile 
alakalı bir durum olduğunu hatırlatmaktadır. Reklam kampanyasında kendisini seven ve kendisi ile 
barışık olan annelerin çocuklarına da aynı özgüveni aşılayabileceği anlatılmaktadır. Reklam izleyicinin 
zihninde bir farkındalık yaratmayı amaçlamış ve düşünülmesi gereken bir soru bırakmıştır. Güzellik 
anlayışının ailede inşa edildiğini vurgulayan reklamda, çocukların annelerin yansıması olduğunu 
anlatmaktadır. Annelerinin fiziksel özellikleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini kendilerine uyarlayan kızlar, 
aynı hisleri paylaşarak bir ayna gibi annelerini yansıtmaktadırlar. Marka, güzellik algısının temelinde 
özgüven duygusunun yattığını anlatan reklam, kendisi ile barışık olup seven annelerin kızlarının da 
kendilerini olduğu gibi seveceği mesajı vermektedir.  

Reklam Anlatılarının Yorumlanması 

Kadın, reklamlarda fiziksel görünüşü ile güzellik ölçülerine uymak mecburiyetinde bırakıldığı dönemde; 
Türkiye’de yayınlanan Dove’un ilk reklamında, kadın tüketicilere pürüzsüz, nemli bir cilde sahip olması 
gerektiği mesajı vermektedir. Kadınlara, büyük göğüslü, uzun bacaklı, ince belli gibi ölçülere sahip olursa 
güzel olacağı mesajı veren güzellik ürünü reklamlarında, pürüzsüz, kuru olmayan, nemli cilde sahip 
olmanın da önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Dove markası Türkiye pazarına girdiğinde yayınladığı ilk 
reklamında, diğer ürünlerden daha farklı olduğunu ve kadınların güzelliğine katkısını bu farkı sayesinde 
sağlayacağını anlatmaktadır.  Reklamda, güzellik kavramı ‘farklı olmak’ ile özdeştirilmekte ve bu 
durumun bir lüks değil, ihtiyaç olduğu anlatılmaktadır. Sürekli değişen ve yakalanması zor olan güzellik 
kavramı, doğal bir süreç olan yaşlanmaya, sivilcelerin çıkmasına, selülitlerin oluşmasına izin 
vermemektedir. Tüketicinin kullandığı ürünler, yaşamdaki doğal süreçlere savaş açmaktadır. Ayrıca 
reklamlarda sunulan pürüzsüz cilt, parlak saçlar, yumuşak ten gibi özellikler, tüketiciye sadece güzellik 
değil, itibar ve prestij de kazandırmaktadır. Dove’un 1993 yılında yayınlanan ilk reklamında da rasyonel 
bir yaklaşım ile tüketiciye seslenmekte ve ürünün sağladığı faydayla ‘farklı’ olabileceği izleyiciye 
anlatılmaktadır. 

Günümüzde, tüketici reklamlarda sunulan güzelli kavramından rahatsızlık duymaktadır. Kadınların 
fiziksel görüntüleriyle barışık olmadığını fark eden markalardan Dove, son yıllarda reklamlarında 
‘güzellik’ kavramını sorgulamaktadır. Bu bağlamda, reklamlarda gerçek ve sıradan kadınları 
kullanmaktadır. Kilonun, ciltteki çilin, kırışıklıkların kötü mü yoksa doğal bir süreç mi olduğunu 
sorgulayan marka, izleyiciye kendileri ile barışık olması gerektiği mesajı vermektedir. Dove markası 2016 
yılında yayınladığı son reklamında da, sıradan kadınlar kullanmış ve ‘özgüven’ konusunu işlemiştir. 
Güzellik kavramını, özgüven kelimesi ile ilişkilendirilen reklamda, özgüveni yüksek insanların kendilerini 
daha güzel ve mutlu hissettiği üzerine durulmuştur.  Marka, güzel olmak için ‘farklı olmak’ gerekmediğini 
vurgulamaktadır. Sıradan olmanın da güzel olduğu mesajı veren marka, önemli olanın kendini sevip, 
güvenmek olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte marka, güzellik kavramının, annelerden kızlarına 
adeta bir miras gibi aktarıldığı üzerine de durmaktadır. Özgüveni yüksek annelerin kendilerini güzel 
hissettiğini ve bu durumu kızlarına da yansıttığını ama bunun tam tersi bir durumda ise, annelerin ve 
kızlarının kendilerinden hoşnut olmadığı anlatılmaktadır. Yani, özgüveni yüksek anneler, kendilerinden 
hoşnut olmakta ve güzel olduklarını hissetmektedir. Bu duygularla yaşayan anneler, aynı duygu ve 
düşünceleri de kızlarına yansıtmaktadır. Bu durumun aksi bir durumda ise, kızları kendilerine örnek 
olarak aldıkları annelerini adeta bir ayna gibi yansıtarak, annelerindeki gibi benzer hoşnutsuzlukları 
göstermektedir. Dove’un yayınladığı son reklamda, bu durum açıkça gösterilmektedir.  Annelere 
duygusal açıdan yakalamak isteyen marka onların en hassas noktalarından biriyle yani kızlarını kullanarak 
sağlamıştır. Bu bağlamda daha insani ve duygusal öğeler kullanan marka, reklamında ürün 
göstermemekte veya herhangi bir markanın ürünlerinin faydası anlatılmamaktadır. Bu doğrultuda, 
tüketicinin duygularına seslenen marka reklamında sadece, kendine güvenen insanın güzel olduğu 
mesajını vermektedir. 

  



 
29 

 

 
 

SONUÇ 

Medya, yıllardır insanların duygu, düşünce ve davranışlarına şekil vermektedir. Özellikle reklamlar ile 
tüketici neye ihtiyacı olduğunu, neyi kullanması ve satın alması gerektiğini öğrenmektedir. İnsanlar 
sadece hangi ürünü kullanması gerektiğini değil, nasıl görünmesi gerektiğini de reklamlardan 
öğrenebilmektedir. Bu bağlamda reklamlarda kullanılan rol modeller gibi olmak isteyen tüketici, yoğun 
çaba harcamaktadır. Tarihsel süreçte güzel olma isteği değişmemişken, güzellik kavramında değişiklikler 
yaşanmıştır. Markaların, güzellik vaadi kalıcıyken, nasıl güzel olunacağı ile ilgili farklılaşmalar olmuştur. 
Bu doğrultuda geçmişte, güzellik kavramı ruh ile özdeştirilirken, günümüz tüketim toplumunda yerini 
beden güzelliğine bırakılmıştır. Fakat, tüketici orantılı ve düzgün bedene sahip mankenlerin oynadığı 
reklamlarda sunulan ürünleri satın aldıklarında, onlara benzeyeceğini düşünürken, son zamanlarda bu 
modellerin de görünüşlerinde değişimler yaşanmaya başlamıştır. Sanayi döneminde yerini beden 
güzelliğine bırakan güzellik kavramı, artık ‘özgüven’, ‘kendin ile barışık olma’ gibi kavramlarla 
özdeştirilmeye başlanmıştır.   

Geçmişten günümüze pek çok kez tartışılan, farklı dönemlerde farklı tanımlarla açıklanmaya çalışılan 
güzellik kavramı, sürekli değişim göstermektedir. Bu değişimi yaşarken de reklamlarla etkileşim içinde 
olmaktadır. Geçmişte gösterilen, 90-60-90 vücutlu, pürüzsüz cilde sahip, parlak saçlı ve beyaz dişli 
modeller, günümüzde eleştirilmektedir. Bunun sebebi olarak, kadından beklenen çok sayıda rolün 
yarattığı baskı denilebilir. Kadınlardan hem iyi bir anne hem başarılı bir iş kadını hem de bakımlı olması 
istenmektedir. Bu doğrultuda kadın kendisini baskı altında hissetmekte ve psikolojik sorunlar 
yaşamaktadır. Yapılan araştırmalara göre, kendisinden istenen rollere giremeyen veya girmeye çalışırken 
sorun yaşayan tüketicilerin birçoğunun mutsuz oldu anlaşılmıştır. Ekranda gördüğü ‘mükemmel kadın’ 
gibi olamayan tüketici, kendisini yetersiz ve başarısız hissetmektedir. Bu durumda, kadınların öz 
güvenlerini etkilemekte ve kendilerini sevmemelerine neden olmaktadır. Diğer bir deyişle, kadını 
zorlayan ve kendisini kötü hissetmesine sebep olan güzellik kavramı artık değişmekte ve bu durum da 
reklamlarda gösterilen modellere yansımaktadır. Artık günümüzde sokakta rastlayabileceğimiz, standart 
ölçülere sahip, sıradan insanlar reklamlarda kullanılmaya başlanmıştır. 

Tüketici, artık kendisine fayda sağlayandan ziyade duygusal açlığını tatmin eden ürünlere yönelmektedir. 
Pazarda çok sayıda artan ürünlerin hemen hemen hepsi benzer faydalar sağlarken, hepsinin tüketicinin 
zihninde yarattığı duygusal haz farklıdır. Markaları birbirinden ayıran en önemli unsur da tüketicide 
yarattıkları duygusal etkidir. Artan rekabet sonrası Dove markası da değişen pazarda varlığını 
sürdürebilmek için stratejisini tüketicinin duygularına hitap edecek şekilde sürdürmüştür. Tüketicinin 
arzu ve isteklerini fark eden marka, güzellik anlayışına farklı bir açıdan yaklaşmış ve ürünlerinin 
faydalarını anlatmak yolunu terk etmiştir. Araştırmada, Dove’un 1993 ve 2016 yıllarında yaptığı 
reklamlar hermeneutik yöntem ile analiz edilerek, bu anlayışın nasıl terk edildiği daha net görülmektedir. 
Markanın, Türkiye pazarına girdiği zaman yayınladığı ilk reklamlarda faydacı bir strateji izlerken, 2016 
yılında yayınladığı reklamda tüketicinin duygularını hedef almıştır. Bu doğrultuda marka güzellik 
kavramındaki değişimleri kullanmış ve tüketicisine olduğun gibi güzelsin mesajı vererek rakiplerinden 
ayrışmaktadır. Böylece marka reklamlarıyla, tüketicinin üzerindeki hem bakımlı hem başarılı bir iş kadını 
hem de iyi bir anne olma baskısını üzerinden atmaktadır.  
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Özet 

Çalışmanın temel amacı, Manisa-İzmir illeri Barosuna kayıtlı avukatların müvekkillerine karşı 
sergiledikleri duygusal emek davranışlarının tükenmişliklerine olan etkisini önerilen bir model yardımıyla 
araştırılmasıdır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde gizil değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri 
belirlenen bir model ile betimleme ve belirlenen modelin uyumunu test etmede kullanılan Yapısal Eşitlik 
Modelleri (YEM) kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, avukatlarda yüzeysel davranış (yu) arttıkça 
duygusal tükenmenin (dt) azalacağı ve doğal davranış (do) arttıkça da duygusal tükenmenin artacağı 
şeklinde elde edilmesine rağmen bu önsavlar istatistiksel olarak doğrulanamamıştır. Bunlara karşılık, 
avukatların müvekkillerine karşı derin davranışları arttıkça duygusal tükenmişliklerinin azalacağı sonucu 
istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Avukatlar, Duygusal Emek, Duygusal Tükenmişlik, Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM). 

The Effect of Emotional Labor Behavior on Emotional Burnout in Lawyers: A Model Proposal 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effect of the emotional labor of the lawyers registered in 
Manisa-Izmir provinces on their emotional exhaustion towards their clients by means of a proposed 
model. In order to analyze the data, Structural Equation Modeling (SEM) was used to describe the causal 
relationships between latent variables and to test the compatibility of the determined model. First, 
emotional labor sub-dimensions were determined with explanatory factor analysis (EFA). The analysis of 
the results revealed that, as the surface acting (yu) increased in the lawyers, the emotional exhaustion 
(dt) decreased and as the normal acting (do) increased, the emotional exhaustion is increased; but these 
hypotheses could not be statistically supported. On the other hand, it was statistically supported that, as 
the deep acting of the lawyers towards their clients have increased, their emotional exhaustion is 
reduced. 

Keywords: Lawyers, Emotional Labor, Emotional Exhaustion, Structural Equation Modeling (SEM). 

 

GİRİŞ 

Avukatlık mesleğinin önemi ve dinamik yapısı, mesleğin müvekkillerine karşı getirdiği görev ve 
sorumluluklar bölgeden bölgeye değişen hizmet sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ve 
dünyada avukatlık mesleği organizasyonu değişmekte ve bu değişim sonucunda bireysel odaklı olmak 
yerine daha çok ekip olarak çalışılan bir meslek kolu haline gelmektedir. Bu meslek kolunun bireyselden 
ekip olmaya yönelten hukuk yasal mevzuatların sürekli değişmesi/genişlemesi ve dinamik bir yapıya 
sahip olan toplumun demografik yapısı en önemli iki etken olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bir anlamda, avukat müşteri ilişkisi karşımıza çıkmakta ve bu ilişkide avukatın karşı tarafa bir hizmet 
sunumunu gerçekleştirmektedir. Hizmet sunumunda müvekkilinin bir müşteri olarak görülmesi 
sonucunda, avukatında hizmet sunumunda karşı tarafa çeşitli şekillerde davranış ya da davranışlar 
sergileyecek olması düşünülür. Bu aşamada, avukatların duygusal emek (emotional labour) 
davranımlarını da karşılıklı ilişkilerde kullanmaları kaçınılmaz olacaktır.  
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Genellikle, müvekkil ile hizmet sunan arasındaki etkileşimde müvekkilin mevcut sorunları (psikolojik 
sosyal ve/veya fiziksel) etrafında yoğunlaşılır ve bu nedenle müvekkil öfke utanma, korku veya ümitsizlik 
duyguları ile suçlanır. Bu sorunlara yönelik çözümler her zaman açık ve kolayca elde edilemez, böylece, 
bu duruma belirsizlik ve hayal kırıklığı da katılır. Buradaki koşullar altında, profesyonel hizmet sağlayıcılar 
için kronik stres duygusal olarak açığa çıkabilir ve beraberinde tükenmişlik riskini ortaya çıkarabilir 
(Maslach ve Jackson, 1981: 99). Tükenmişlik, bir tür hizmet sunumu yapan profesyoneller arasında sıkça 
görülen bir duygusal tükenme ve sinik tutum sendromudur. Tükenmişlik sendromu, hizmet sunanlarda 
duygusal tükenme yaşamalarını sıklıkla arttırabilir. Bu durumda, duygusal kaynaklar tükendiği için hizmet 
sunanlar kendilerini mesleki çalışmalarına daha fazla odaklanamayacaklarını hissederler (Maslach ve 
Jackson, 1981: 99-100). 

Çalışmada, duygusal emek davranışlarının alt boyutları tespit edilmekte ve bu bağlamda avukatların 
duygusal emek davranışları boyutlarının duygusal tükenmişlik boyutuyla olan ilişkisi ele alınmaktadır. 
Çalışmanın sonucunda avukatlık mesleğinde avukatların duygusal emek davranış boyutlarının duygusal 
tükenmişlik boyutuyla ilişkileri öngörülebilecektir. Öncelikle, avukatların duygusal emek ile ilgili 
tutumlarını oluşturan faktörler Açıklayıcı Faktör Analizi ile belirlenmiş ve daha sonra duygusal 
tükenmişlikleri (9 önerme) arasında nedensel bir ilişkinin varlığını bir YEM önerilerek araştırmaya 
çalışılmıştır.  

1. Literatür Taraması 

Duygusal emek, kişinin sahip olduğu iş süreçlerinin ya da mesleğinin gerekliliklerine uygun bir şekilde 
başkalarına karşı hissettiğini veya onlara ifade ettiği duygularını yönetme çabası, gayreti anlamında 
kullanılır (Hochschild, 1983:7-9). Daha spesifik olarak duygusal emek, hizmet sağlayıcı ile hizmeti talep 
eden arasında devreye girer ve karşısındakinin duygusal durumunun tespit edilmesi anlamına gelen 
aşağıdakilerin çok hızlı olarak uygulanmasını gerektirir (Guy vd., 2008: 7): 

 Duygusal algılama, hizmeti alanın duygusal durumunu belirlenmesi ve bu bilginin hizmet 
sağlayıcının alternatiflerini diğerinin davranışlarına nasıl cevap vereceği konusunda 
kullanmasıdır. 

 Analiz etme, hizmet sağlayıcının kendi duygusal durumunu ifade etme ve karşısındakinin 
duygusuyla karşılaştırma. 

 Karar verme, alternatif yanıtların hizmeti alanı nasıl etkileyeceğini öngörmek, daha sonra en iyi 
alternatif cevabı belirlemektir. 

 Davranma, hizmet sağlayıcı karşısındakinden istediği davranışı görebilmek için duygusunu ya 
gizler ya da ifade eder. 

Hochschild (1979, 1983) bir hizmet sağlayıcının duygusal emeği iki yoldan biriyle gerçekleştirdiğini 
savunmuştur. Birincisi, onun “yüzeysel davranış” yoluyla kurallara uyabilir olmasıdır. Yüzeysel davranış, 
gerçekte hissedilmeyen duyguların taklit edilmesini içerir; bunlar, yüz ifadesi, jestler ve ses tonu gibi 
sözel ve sözsüz ipuçlarının dikkatli bir şekilde sunumuyla gerçekleştirilir. Bu yolla, hizmet sağlayıcı, 
deneyimli olmayan duygular için rol yapabilir. Bir uçuş görevlisi, kendi kaygılarına rağmen, bir kriz 
sırasında uçakta paniği nasıl önleyeceğini ifade edebilmesi örnek verilebilir (Ashforth ve Humphrey, 
1993: 92-93). Rogers vd. (2014)’nin Avustralya’da asistan doktorlar üzerine yaptıkları çalışmada da, 
yüzeysel davranışın işe bağlı tükenmişlikle pozitif yönde ilişkili olduğunu belirlemişlerdir. Benzer olarak 
yine, Brotheridge ve Grandey (2002), “Emotional Labor and Burnout: Comparing Two Perspectives of 
People Work” adlı çalışmalarında, tam zamanlı Kanadalı çalışanların yüzeysel davranışları ile duygusal 
tükenme arasında anlamlı ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Benzer bir sonuç, ülkemizde yapılan bir 
çalışmada, Korkmaz vd. (2015) turizm alanında çalışanlar üzerine yaptıkları çalışmalarında, yüzeysel 
davranış ile duygusal tükenme arasında pozitif yönlü ve anlamsız bir ilişki bulmuşlardır.  

Hizmet sağlayıcının, davranışlarını gösterebilmesinin ikinci yolu “derin davranış” biçimidir; bu kişi başka 
birisine göstermek istediği duyguları gerçekte deneyimlemeye ya da hissetmeye çalışır. Aktörlerin bir 
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davranış için "kendilerini zekice" davranış olarak yaptığı gibi, bir hizmet sağlayıcısının arzulanan duyguyu 
yaşamak için kendisini ruhuyla o davranışa odaklayabilir. Duygular aktif olarak o davranışa katılabilir, 
bastırılır veya şekillendirilir. Yüzeysel davranış doğrudan kişinin dışa dönük davranışlarına odaklanırken; 
derin davranış sergilemek, doğrudan kişinin iç hislerine odaklanır (Ashforth ve Humphrey, 1993: 92-93).  

Duygusal emek anlayışında karşılaşılan sorun, bir kişinin kendiliğinden ve gerçekte beklenen duygusunu 
deneyimlemesine ve ifade etmesine izin vermemesidir. Açıkçası bir hizmet sağlayıcısı, Hochschild 
tarafından tartışılan, bu anlamda, duyguyu düzeltmek zorunda kalmadan kendiliğinden ifade etmesi 
beklenen davranış biçimini “doğal davranış” olarak hissedebilmesidir. Örneğin, yaralı bir çocuğun 
bakışına duygudaşlık kuran bir hemşirenin "rol yapmasına" gerek yoktur. Zihinsel duygu ile biliş 
arasındaki tam ilişki hakkındaki tartışmalara girilmeden buradaki bakış açısı, hizmet sağlayıcının sahip 
olduğu duygusu için hissetmek ve nispeten az çaba harcayarak davranışını gösterebilmektir. Dolayısıyla, 
bu gerçek deneyim ve doğal duyguyu ifade etme, duygusal emeği yerine getirmenin üçüncü bir aracı 
olarak görülmektedir (Ashforth ve Humphrey, 1993: 94). 

Son olarak duygusal emek tanımlamasının kendi potansiyel duygusal risklerini taşıdığına dikkat 
edilmelidir. Bu potansiyel risk tükenmeye neden olabilir. Alan araştırmaları, insani hizmet sektöründe 
çalışanlarının, ihtiyaç sahibi olan insanlara bakım ve destek sağlama çabaları nedeniyle duygusal olarak 
tükendiklerini göstermektedir. Tükenen çalışanlar, en iyi çabaları göstermelerine rağmen, kendilerini 
yaptıkları iş süreçlerine daha fazla veremeyeceklerini söylüyorlar. Maslach (1982) başta işe giriş, mesleki 
bağlılık, idealizm ve başkaları için empatiye sahip kişilerin, muhtemelen yardım rolü sahipliğine 
soyundukları için daha fazla duygu gösterdiklerinden dolayı, tükenmeye en çok duyarlı olduklarını 
saptamıştır. Bu tür kişiler şüphesiz, rolleri ile tanımlanabilecek en muhtemel kişilerdir (Ashforth ve 
Humphrey, 1993: 105-106). 

2. Yöntem 

Araştırma, avukatlarda duygusal emek ile duygusal tükenmişlik arasındaki çok değişkenli ilişkiyi 
araştırmak için tasarlanmıştır. Öncelikle duygusal emek için açıklayıcı faktör analizi uygulanarak alt 
boyutlar tespit edilmiş ve bağımsız gizil değişken olarak tanımlanmıştır. Tek boyutlu duygusal tükenmişlik 
ise gizil bağımlı değişken olarak belirlenmiş ve duygusal emek ile duygusal tükenmişlik arasındaki ilişkiyi 
betimlemek için bir model önerilmiştir. 

2.1. LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi 

Sosyal konularda meydana gelen olayların nedenlerini daha iyi anlayabilmek ve genele yansıtabilmek için 
model kurmak, araştırmacı için genelde olayları kavramak, tahmin etmek, kontrol etmek ve dolayısıyla 
belirlenen problemlere çözümler getirmek amacıyla modelin kurulması ve geliştirilebilir olması önemlidir 
(Ayyıldız ve Cengiz, 2006: 64-65). Yapısal eşitlik modeli (YEM) ekonomistlerin, pazarlamacıların ve sağlık 
araştırmacılarının yanı sıra sosyal, davranış ve eğitim bilimcilerinin de kullandıkları bir yöntem bilimidir 
(Raykov Marcoulides, 2012: 1). YEM gözlenen ve gözlenemeyen(gizil-latent) değişkenler arasındaki 
nedensellik ve karşılıklı ilişkilerin bir arada bulunduğu modellerin test edilmesi için kullanılan kapsamlı 
yöntem bilimidir. Teknik olarak YEM doğrusal yapı eşitlik setindeki bilinmeyen parametrelerin tahmin 
edilmesinde kullanılır (Çelik ve Yılmaz, 2013: 5-7;  Kline, 2011:5).  

YEM’de kullanılan çeşitli uyum iyiliği indeksleri kullanılmaktadır. Uyum indekslerinin kuramsal model ile 
gerçek veriler arasındaki uyumu değerlendirmelerinde birbirlerine göre güçlü ve zayıf yönlerinin olması 
nedeniyle modelin uyumunun ortaya konulması için birçok uyum indeksi değerinin kullanılması önerilir 
(Sümer, 2000). Söz konusu uyum indekslerinden en sık kullanılanları Ki-Kare Uyum Testi (Chi-Square 
Goodness), İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit Index, GFI), Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (Adjusted 
Goodness of Fit Index, AGFI), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fit Index, CFI), Normlaştırılmış 
Uyum İndeksi (Normed Fit Index, NFI), Ortalama Hataların Karekökü (Root Mean Square Residuals, RMR 
veya RMS) ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü’dür (Root Mean Square Error of Approximation, 
RMSEA). GFI, CFI, NFI, RFI, IFI ve AGFI indeksleri için kabul edilebilir uyum değeri 0.90 ve mükemmel 
uyum değeri 0.95 olarak kabul edilmektedir (Hox ve Bechger, 2003: 363; Bentler and Bonett, 1980). 
RMSEA için ise 0.08 kabul edilebilir uyum, ve 0.05 mükemmel uyum değeri olarak kabul edilmiştir.  Ki-
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kare/serbestlik derecesi değerinin 3’ten küçük olması kabul edilebilir uyumun olduğunu göstermektedir. 
RMSEA değerinin 0,05’ten küçük olması mükemmel uyumu, 0,05< RMSEA 0,1 değeri ise kötü uyumu 
göstermektedir. SRMR değerinin 0,05’ten küçük olması mükemmel uyumu, 0,05<SRMR0,1değeri ise 
kötü uyumu göstermektedir (Schermelleh- Engel vd., 2003: 31-33; Yılmaz vd., 2009: 5; Hox ve Bechger, 
2003: 364). 

2.2. Ölçme Aracı 

Çalışmada kullanılan duygusal emek ölçeği, Pala (2014) ve Pala-Tepeci (2014) 19 soruluk ölçeğin 
Türkçeye uyarlamasını yaparak geçerliliğini ve güvenirliğini test etmişlerdir. Çalışmada kullanılan 
tükenmişliğin alt boyutu olan 9 soruluk “duygusal tükenmişlik-Emotional Exhaustion)” boyutu Maslach 
ve Jackson(1981) tarafından geliştirilen ve Ergin(1992) tarafından Türkçe’ye çevrilen Maslach 
Tükenmişlik Ölçeğinden elde edilmiştir. Avukatların tutum ve ifadelerine katılımları 5'li Likert ölçeği 
kullanılarak ölçümü yapılmıştır. Katılımcıların ölçme aracını cevaplandırmalarında, maddelerin açıkladığı 
durumların gösterilme derecesine göre "Kesinlikle Katılmıyorum", "Katılmıyorum", "Kararsızım", 
"Katılıyorum", "Tamamen Katılıyorum" şeklinde düzenlenmiştir. 

2.3. Örneklem ve Araştırmanın Demografik Yapısı 

Araştırmanın evrenini 2017 yılında Manisa-İzmir merkezde çalışan avukatlar oluşturmaktadır. Araştırma 
örneklemi ise belirlenen zaman diliminde çalışmakta olan ve anketi web sitesi ve yüz yüze olarak 
dolduran 162 avukattan oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların %38,9’u kadın, %61,1’i erkek; 
%38,3’ünün yaşı 23-33 arasında, %28,4’nün yaşı 34-43 arasında, %27,1’nin yaşı 44-53 arasında ve %6,2’si 
ise 54 ve yukarı yaşlardadırlar.  

Aylık kazançları 1000-5000 arasında ifade edenlerin oranı %44,4, 6000-10000 arasında %34, 11000-
20000 arasında 20,4 ve 21000 üstü belirtenlerin oranı ise %1,2 dir; avukatların %57,4’ü meslekte çalışma 
süreleri 1-10 yılları arasında, %28,4’ü 11-20 yıllar arasında ve %14,2’si 21 yıl ve üstünde çalışmaktadırlar. 
Avukatlık mesleğini %6,8’i rastlantısal olarak, %72,8’i isteyerek ve %20,2’si yakınlarının etkisiyle 
seçmişlerdir. Avukatların sosyal yaşama katılımları çok az diyenlerin oranı %36,4, orta %50,1 ve sosyal 
yaşama fazla katılıyorum diyenlerin oranı ise %23,5 civarındadır.  

2.4. Araştırma Modeli ve Önsavlar 

Araştırmada, İzmir-Manisa merkezde çalışan avukatlara ait duygusal emek algılarının duygusal 
tükenmişlik hislerini etkilemesi durumunun kuramsal modeli önerisi, Şekil 1’de tanımlanmıştır. Modelde 
(dt) bağımlı gizil (latent) değişken ve (yu), (do) ve (de) ise bağımsız gizil (latent) değişkenler olarak 
tasarlanmıştır.   
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 Şekil 1. Duygusal emek ve duygusal tükenmişlik arasındaki ilişki için önerilen model  

Yapısal modelde yer alan faktörler “yu: Yüzeysel Davranış”; “do: Doğal davranış”;  “de: Derin davranış”, 
“dt: Duygusal Tükenme” olarak verilmiştir. Şekil 1’de verilen yapısal modelden yararlanarak aşağıdaki 
önsavlar oluşturulabilir H1: Avukatlarda yüzeysel davranış arttıkça duygusal tükenmişlikleri azalacaktır, 
H2: Avukatlarda doğal davranış arttıkça duygusal tükenmişlikleri artacaktır, H3: Avukatlarda, derin 
davranışlarının artması duygusal tükenmişliklerini azaltıcı yönünde etkisi vardır. 

3. Bulgular 

3.1. Duygusal Emek Ölçüm Modeli İçin AFA ve DFA 

Duygusal emek veri toplama aracı, avukatlarda duygusal emek davranışlarını ortaya çıkarmak için 
yüzeysel davranış, doğal davranış ve derin davranış boyutlarını içeren 19 tutum ifadesinden oluşmuştur. 
Çalışmada kullanılan ifadelerin 5’i AFA ve güvenirlik analizi sonuçları göz önüne alınarak analize dahil 
edilmemişlerdir. Çalışmada güvenirliği düşüren ve faktör yükleri 0,40 değerinin altında kalan kalan 
ifadeler kapsam dışı bırakılmıştır.  

Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları: Duygusal emek yapısının üç boyutluluğu önce AFA ile İzmir-Manisa 
Barosunda kayıtlı avukatlardan elde edilen veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada açıklanan 
toplam varyans değeri (61,320); güvenirlikte Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (0,822), Bartlett Testi Ki-Kare 
değeri  (781,497)/(p:0,000), Cronbach’s Alpha (0,790)  olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar 
araştırmada kullandığımız veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu bize göstermektedir. 

a) Yüzeysel davranış faktör yükleri; E2 (0,51), E4 (0,83), E5 (0,75), E8 (0,85), E9 (0,75) 

b) Doğal davranış faktör yükleri; E7 (0,75), E10 (0,67), E12 (0,52), E15 (0,68), E19 (0,57) 

c) Derin davranış faktör yükleri; E16 (0,83), E17 (0,82), E18 (0,77)  

olarak elde edilmişlerdir. 

Avukatlarda duygusal emek ve duygusal tükenmişlik arasındaki ilişkinin betimlenmesi için önerilen YEM 

sonuçları Şekil 2’de verilmiştir. LİSREL 8.8 paket programıyla bulunan modelin uyum ölçütleri  2
  

297,12 d.f = 164; ../2
ds  = 1,81; RMSEA = 0,073; NF I= 0,83; NNFI = 0,90; PNFI = 0,72; CFI = 0,92; IFI = 

0,92; RFI = 0,81; SRMR = 0,079; GFI = 0,84; AGFI = 0,80 olarak hesaplanmıştır . Uyum ölçütleri 
incelendiğinde önerilen YEM’in kabul edilebilir sınır değerleri arasında olduğu görülmüştür.  
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Şekil 2. Avukatlarda duygusal emek ve duygusal tükenmişlik arasındaki ilişkinin betimlenmesi için 
önerilen YEM tahmini sonuçları 

Önerilen modelde “yu” ya ilişkin faktör boyutları incelendiğinde, “E5: İşimin gerektirdiği olumlu duyguları 
yansıtabilmek için, sahte yüz ifadeleri takınırım ve E8: Müvekkillerimle olan ilişkilerimde aldatıcı, iyi 

tavırlar sergilerim” tutum ifadelerinin en yüksek faktör yüklerine (0,90 ve 0,81) ve 2
R değerleri ise (0,81 

ve 0,66) sahip olduğu görülür. En yüksek iki faktör yüklerindeki tutum maddelerine baktığımızda 
avukatların, müvekkillerine karşı geçici ve yüzeysel davranışlarla ilişki kurabildikleri görülür. Modelde 
“do” ya ilişkin faktör boyutları incelendiğinde, “E7: Çalışırken gerçek hislerimi yansıtmayacak şekilde 
farklı (olumlu) davranabilirim ve E15: Müvekkillerime hizmet sunarken gerçek duygularımı (daha çok 

olumsuz) gizlemeliyim” tutum ifadelerinin en yüksek faktör yüklerine (0,77 ve 0,69) ve 2
R değerleri ise 

(0,59 ve 0,48) sahip olduğu görülür. ”do” faktöründeki en yüksek iki tutum maddelerine baktığımızda 
avukatların, müvekkillerine karşı yine “yu” faktöründekine benzer bir davranış şeklini benimsedikleri 
görülmektedir. Buradaki iki tutum bize avukatların müvekkillerine karşı olumsuz hislerini yansıtmadıkları 
bir anlamda gizledikleri görülmüştür. Önerilen modeldeki diğer ”de” faktör boyutları incelendiğinde, 
“E16: Çalışmaya başlarken genelde kendime “bugün güzel bir gün olacak” derim ve E17: Çalışmaya 
başlarken işimde karşılaşacağım güzellikleri düşünürüm” tutum ifadelerinin en yüksek faktör yüklerine 

(0,69 ve 0,80) ve 2
R değerleri ise (0,48 ve 0,64) eşit olduğu görülür.  

Modeldeki bağımlı değişken olarak kabul edilen “dt” faktör boyutları incelendiğinde, “T14: İşimde çok 
fazla çalıştığımı hissediyorum ve T6: Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için çok yıpratıcıdır” tutum 

ifadelerinin en yüksek faktör yüklerine (0,96 ve 0,90) ve 2
R değerleri ise (0,92 ve 0,81) eşit olduğu 

görülür. Faktör yükündeki en yüksek iki tutumun bize gösterdiği net sonuç, İzmir ve Manisa Barosuna 
kayıtlı avukatların çok fazla çalıştıkları ve zamanlarının büyük çoğunluğunu insanların sorunlarıyla 
uğraştıklarını ve bu durum onlarda yıpratıcı bir hal aldığını gözlemek mümkündür. Yapılan analiz 
sonucunda aşağıdaki yapısal eşitlikler elde edilmiş ve yorumlanmıştır. 
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Şekil 3. Avukatlarda duygusal emek ve duygusal tükenmişlik arasındaki ilişkinin betimlenmesi için 
önerilen YEM’in t değerleri sonuçları 

H1 önsavının testi için hesaplanan test istatistiği -0,78 olarak elde edilmiştir. Elde edilen değerin mutlak 
değeri 2 den küçük olması katsayının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ve elde edilen sonuç H1 
önsavının doğrulanmadığını gösterir. Yu ve dt arasındaki regresyon katsayısı -0,12 olarak tahmin 
edilmiştir. Katsayının negatif çıkması, avukatlarda yüzeysel davranış arttıkça duygusal tükenmenin 
azalacağı anlamı taşımakta fakat bu sonuç istatistiksel olarak kanıtlanamamıştır. Aynı zamanda yu’daki 
bir birimlik azalma dt’de 0,12 lik br bir artışa neden olacaktır. H2 önsavının testi için hesaplanan test 
istatistiği 1,04 olarak elde edilmiş ve elde edilen değerin mutlak değeri 2 den küçük olması katsayının 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığını-H2 önsavının doğrulanmadığını gösterir. do ve dt arasındaki 
regresyon katsayısı 0,18 olarak tahmin edilmiştir. Katsayının pozitif çıkması, avukatlarda doğal davranış 
arttıkça duygusal tükenmenin de artacağı anlamı taşımaktadır. Avukatların müvekkillerine karşı gerçek 
duygularını gizleyip farklı davranmaları sonucu duygusal tükenmişlikleri artacak tahmini istatistiksel 
olarak yine doğrulanamamıştır. Ayrıca analizde do’daki bir birimlik artış dt’de 0,18 lik bir artışa neden 
olacaktır. H3 önsavının testi için hesaplanan test istatistiği -2,10 olarak elde edilmiştir. Elde edilen 
değerin mutlak değeri 2 den büyük olması katsayının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ve H3 
önsavının doğrulandığını gösterir. de ve dt arasındaki regresyon katsayısı -0,23 olarak tahmin edilmiştir. 
Katsayının negatif çıkması İzmir ve Manisa illerinde çalışan avukatlarda derin davranış arttıkça duygusal 
tükenmenin azalacağı anlamı taşımakta ve sonuç istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Aynı zamanda 
analizde de’deki bir birimlik azalma dt’de 0,23 lük bir artışa neden olacaktır. 

SONUÇ 
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Çalışmada, AFA ile üç boyut “yu: Yüzeysel Davranış”; “do: Doğal davranış”;  “de: Derin davranış” elde 
edilmiş ve güvenirlikleri AFA ve DFA ile belirlenmiştir; tükenmişliğin alt boyutlarından “dt: Duygusal 
Tükenmişlik” bağımlı değişken olarak çalışmaya dahil edilmiştir.  

Araştırmada formüle edilen 3 araştırma hipotezinden sadece 3. hipotez kabul edilmiş diğerleri ise kabul 
edilmemiştir. Araştırma modelinde, yüzeysel davranış (yu) ile duygusal tükenmişlik (dt) arasındaki 
ilişkinin açıklandığı 1. Hipotez doğrulanamamıştır fakat; “yu” ya ilişkin faktör boyutları incelendiğinde, 
“E5: İşimin gerektirdiği olumlu duyguları yansıtabilmek için, sahte yüz ifadeleri takınırım ve E8: 
Müvekkillerimle olan ilişkilerimde aldatıcı, iyi tavırlar sergilerim” tutum ifadelerinin en yüksek faktör 
yüklerine sahip olduğu görülür. Bu iki faktör yüklerindeki tutum maddelerine baktığımızda avukatların, 
müvekkillerine karşı ikna edici, geçici ve yüzeysel davranışlarla ilişki kurduklarını görüyoruz. Avukatların 
bu tutumları, müvekkillerini geçici bir süre için ikna etmeye yeterli olabilecek davranışlardır fakat daha 
uzun süreçte yeterli olmayabilecektir, dikkat edilmesi gerekir. Araştırmadaki 2. Hipotez de istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu hipotezde, regresyon katsayısının (0,18) pozitif çıkması avukatların 
doğal davranışları artması sonucunda onlarda duygusal tükenmişlik yaşanabilecek olmasıdır. H3 
önsavının testi için hesaplanan test istatistiği -2,10 olarak elde edilmesi istatistiksel olarak anlamlı 
olduğunu ve H3 önsavının doğrulandığını gösterir. De ve dt arasındaki regresyon katsayısı ise -0,23 olarak 
tahmin edilmiştir. Katsayının negatif çıkması İzmir ve Manisa illerinde çalışan avukatlarda derin davranış 
arttıkça duygusal tükenmenin azalacağı anlamı taşımaktadır. Bu boyutta en yüksek skora sahip soru 
“Çalışmaya başlarken işimde karşılaşacağım güzellikleri düşünürüm” şeklindedir.  

Çalışmada, yüzeysel ve doğal davranış şekillerinin avukatlarda duygusal olarak tükenmeye yol 
açmayacağı yönünde bulgulara ulaşılmıştır. İki boyutta da avukatlar genelde işlerinin gerektirdiği şekilde 
müvekkillerine davranım sergiledikleri bir anlamda gerçek duygularını gizledikleri, gerekirse sahte 
davranımlar içerisinde olabilecekleri şeklindedir. Burada, müvekkillerinin duygularını pozitif yönde 
yöneltebilmek ve bu şekilde tutabilmek için bu davranışları sergiledikleri için tükenmişlik yaşamadıkları 
öngörülebilir.  Hizmet sağlayıcılarının, davranışlarını gösterebilmesinin başka bir yolu ise “derin davranış” 
sergileme biçimidir; kişi başka birisine göstermek istediği duyguları gerçekte deneyimlemeye ya da 
hissetmeye çalışma biçimidir. Çalışmada, avukatların derin davranışlarındaki artışı, onlarda duygusal 
tükenmeye götürmemektedir. Çalışmada derin davranış ile duygusal tükenme arasındaki ilişki sonucunu 
destekleyici sonuçlar ise: Lv vd. (2012)’nin Çin'deki otel çalışanlarının, derin davranış sergilemelerinin 
duygusal tükenmeyi olumsuz yönde etkilediğini; Rogers vd. (2014)’nin Avustralya’da asistan doktorlar 
üzerine yaptıkları çalışmada da, derin davranışın işe bağlı tükenmişlikle negatif yönde ilişkili olduğunu; 
yine, ülkemizde yapılan bir çalışmada, Korkmaz vd. (2015) turizm alanında çalışanlar üzerine yaptıkları 
çalışmalarında, derin davranış ile duygusal tükenme arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. 
Müvekkillerinin içinde bulundukları olumsuz/negatif durumlarını hissedebilmek veya anlayabilmek, 
avukatlarda negatif tükenmişlik yaşamalarını engellediği söylenebilir. Bu durumu şöyle açıklamak 
mümkün olabilir; hizmet sunanın karşısındakinin sorununu anlamaya ve içselleştirerek davranım şekli 
belirlemesi onda pozitif bir duygu oluşturabilecek yönde olmasıdır. 
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Özet 

Son yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler, finansal piyasaları değiştirmiş ve geliştirmiştir. 
Özellikle sermaye hareketleri uluslararası boyuta ulaşmıştır. Bu durum firmalar için küresel bir rekabet 
ortamı oluşturmuştur. Küresel rekabet şartlarında firmaların varlıklarını devam ettirmeleri ve başarılı 
olmaları gerekmektedir. Başarılı olmanın önemli bir yolu başarısızlığa yol açabilecek unsurların ortadan 
kaldırılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında firmaların da kendilerini başarısızlığa götüren nedenleri 
belirlemeleri önem arz etmektedir. Firmaların başarısızlıklarını etkileyen birçok makro ve mikro etmen 
bulunmaktadır. Ancak firmaların değiştirebileceği etmenler daha çok içsel etmenler olmaktadır. Bu içsel 
etmenlerin başında da finansal etmenler yer almaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada 2009-2016 yılları 
arasında Borsa İstanbul 100 Endeksinde yer alan firmalar için finansal başarısızlıklarını etkileyen risk 
modeli oluşturulması amaçlanmaktadır. Ancak çalışma kapsamında mali tabloların ve muhasebe 
dönemlerinin uyuşmaması nedeni ile finansal ve sportif şirketler yer almamıştır. Bu modelin 
oluşturulması için öncelikle BİST-100 Endeksinde yer alan firmalardan elde edilen veriler kullanılarak 
literatürde yer alan değişkenler elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen değişkenler diskriminant analizine 
tabii tutularak model oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Başarısızlık, Aktif Karlılığı, Özsermaye Karlılığı, Diskriminant Analizi. 

A Study on Financial Distress: A Case of Bist-100 

Abstract 

Recent economic and political developments have changed and improved financial markets. Especially 
capital movements have reached international dimension. This created a global competitive 
environment for companies. Companies must survive and be successful under global competition 
conditions. An important way to be successful is to remove the elements that could lead to failure.  
From this point of view, it is important for companies to determine the reasons leading to their failure. 
There are many macro and micro factors that affect the failures of companies.  However, the factors 
that firms can change are mostly internal factors. Financial factors are at the forefront of these internal 
factors. In this respect, it is aimed to establish a risk model that affects the financial failures of the 
companies listed in Istanbul Stock Exchange 100 Index between 2009-2016. However, in the scope of 
the study financial and sporting companies were not included for the reason that financial statements 
and accounting periods do not correspond. In order to create this model, the variables in the literature 
were obtained by using the data obtained from firms in the BİST-100 Index. Then the obtained variables 
were modeled by discriminant analysis. 

Keywords: Financial Distress, Asset Profitability, Equity Profitability, Discriminant Analysis. 

 

GİRİŞ 

Günümüz iş dünyasında firmaların başarılı olabilmeleri için küresel rekabet şartlarına ayak uydurmaları 
gerekmektedir. Uluslararası rekabette başarılı olamayan firmalar toparlanmak ve geriye düştükleri 
yarışta tekrar yarışabilmeleri için nerelerde hata yaptıklarını tespit etmeleri gerekmektedir. Bu hataların 
bir kısmı finansal boyutta gerçekleşmektedir. Genel olarak firma başarısızlığından bahsedildiğine akla ilk 
gelen tanımlama da iflas olmaktadır. Firmaların finansal açıdan beklenen performansı gösterememeleri; 
finansal sıkıntı (Çoşkun ve Sayılgan, 2008) ve finansal başarısızlık [(İçerli ve Akkaya, 2006), (Altaş ve Giray, 
2008), (Çelik, 2010)] gibi kavramlar ile ifade edilmiştir. Ayrıca firmaların finansal yükümlülüklerini yerine 
getirememesi de finansal başarısızlık olarak tanımlanmaktadır (Beaver, 1966: 71). Bir başka tanımda ise 
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firmaların finansal yükümlülüklerini yerine getirmede zorlanmaya başlamasından iflasa kadar olan süreç 
olarak yer almaktadır (Uzun, 2005: 159). Daha genel bir tanımlamada ise firmaların finansal hedeflerine 
ulaşamamaları da finansal başarısızlık olarak tanımlanmaktadır (Okka, 2009:928). 

Firmaların finansal açıdan başarısız olmasının göstergeleri aşağıda yer almaktadır (Aktaş vd., 2003:12): 

-İflas etmek 

-Borçları ödeyememek 

-Sermayesinin yarısını kaybetmek 

-Üretimi durdurmak 

-Varlıklarının %10’unu kaybetmek 

-Üç yıl art arda zarar etmek 

-Borçları varlık toplamından fazla olmak 

Firmaların aktif yeterlilikleri olsa dahi borçlarını zamanında ödeyememesi (Akkaya ve Tükenmez, 2013: 
182) firmayı başarısız kılmaktadır (Altman ve Hotchkiss, 2006: 5). Bu durum gerek yatırımcı gerekse de 
kreditörler açısından olumsuz değerlendirme yapılmasında neden olmaktadır. Böylelikle firmalar küresel 
rekabet ortamında faaliyetlerini devam ettirememe noktasına gelmektedir.  

Firmaların finansal başarısızlıkları genellikle firma içi etmenlerden kaynaklanmaktadır. Bu konuda yapılan 
bir çalışmada firmaların başarısızlığını %60 oranında yönetim yetersizliği etkilemektedir (Çelik, 2010: 
415). Firmaların pazarlama, yönetim, üretim ve finansman gibi faaliyetlerinde alınan yanlış kararlar 
firmaları finansal başarısızlığa sürüklemektedir (Taşpınar Cengiz vd., 2015: 65). Ayrıca çalışma sermayesi 
yetersizliği ve aşırı borçlanma (Karacan ve Savcı, 2011: 45)  da firma içi finansal başarısızlık nedenleri 
olarak görülmektedir (Selimoğlu ve Orhan, 2015: 26). 

Firmaların finansal başarısızlıkları işletme içi nedenlerden kaynaklanabileceği gibi işletme dışı 
nedenlerden de kaynaklanabilmektedir. Firma dışı nedenler firmanın kontrolü dışında 
gerçekleşmektedir. Firma dışı nedenler firmanın dış çevresinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak ortaya 
çıkmaktadır. Ani sermaye hareketleri, faiz ve döviz kurlarındaki ani değişmeler, finansal krizler, 
enflasyon, küresel rekabet gibi etmenler firma dışı finansal başarısızlığa neden olmaktadır ((Taşpınar 
Cengiz vd., 2015: 66). Özellikle finansal krizler, kriz yönetimini iyi gerçekleştiremeyen firmalar için 
finansal başarısızlığa neden olan en önemli etmelerden biri olabilmektedir (Selimoğlu ve Orhan, 2015: 
28). 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Finansal başarısızlık ile ilgili olarak uzun yıllardır çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesinde 
Beaver (1966) finansal oranları diskriminant analizi ile incelemiştir. Bir diğer çalışmada Altman (1968) 
yine finansal oranları diskriminant analizi ile incelemiş ve Z Skor modelini geliştirmiştir. Aşağıda bu 
çalışmada geliştirilen Z Skor modeli yer almaktadır. 

Z = 0.012 (Çalışma sermayesi / Toplam varlıklar)+ 0.014 (Dağıtılmamış karlar / Toplam Varlıklar) + 0.033 
(FVÖK / Toplam varlıklar) + 0.006 (Özkaynaklar / Toplam borcun defter değeri) + 0.999 (Satışlar/Toplam 
varlıklar) 

Literatürde yer alan bir çalışmada ise banka iflaslarının önceden bilinmesine yönelik bir model 
oluşturulmaya çalışılmıştır (Meyer ve Pifer, 1970).  1972’de ise Deakin, Altman ve Beaver modellerini 
kıyaslamıştır (Deakin, 1972). İflas tahmini için yapılan bir diğer çalışmada ise lojistik regresyon analizi 
kullanılmıştır (Ohlson, 1980). 

90’lara gelindiğinde ise Tam ve Kiang (1992) yapısal sinir ağları, lojistik regresyon gibi farklı analiz 
teknikleri kullanarak literatüre katkıda bulunmuşlardır. 1996’da Hill ve Perry borsaya kote olmuş firma 



 
43 

 

 
 

verileri ile yaptıkları çalışmada faiz ve işsizlik oranlarının da finansal başarısızlığı etkilediğini tespit 
etmişlerdir ( Hill ve Perry, 1996).   

Atiya (2001) finansal başarısızlığı incelediği çalışmasında yapay sinir ağlarını kullanmıştır. Altaş ve Giray 
(2005) ise faktör analizi ve lojistik regresyon ile finansal başarısızlığı incelemiştir. İçerli ve Akkaya (2006) Z 
Skor modeli ile finansal başarısızlığın en büyük nedeninin yönetim hataları olduğunu tespit etmişlerdir. 
2008 yılında yapılan çalışmalarda; Gepp ve Kumar (2008) Amerikan,  Chung vd. (2008) Yeni Zelanda ve 
Liou (2008) Tayvan firma verileri kullanarak finansal başarısızlığı incelemişlerdir. Lin (2009) çalışmasında 
çoklu diskriminant, logit probit ve yapay sinir ağları teknikleri kullanarak finansal başarısızlığı 
incelemiştir. 2009’da diğer çalışmalarda ise; Yang vd. (2009) Tayvan,  Muzır ve Çağlar (2009) ile Vuran 
(2009) Türkiye, Salehi ve Abedini (2009) İran, Sori ve Jalil (2009) Singapur firma verileri kullanarak ve 
çeşitli istatiksel yöntemlerle finansal başarısızlığı incelemişlerdir. 

2010 yılında yapılan çalışmalara bakıldığında; Çelik (2010) yapay sinir ağları ve diskriminant analizi,  
Wong ve Ng (2010) ile Yap vd. (2010) çoklu diskriminant analizi yöntemlerini kullanarak finansal 
başarısızlığı incelemişlerdir. Halim vd. (2011) Malezya firma verileri kullanarak firma başarısızlığını 
ölçerken;  Ekşi (2011), Yüzbaşıoğlu vd. (2011) ile Terzi, (2011) çalışmalarında Türk firmaların verilerini 
kullanmıştır. Bunların dışında Altunöz (2013) yapay sinir ağlarını kullanarak, Taşpınar Cengiz vd. (2015) 
faktör analizi ve diskrimant analizi yöntemlerini kullanarak, Ural ve diğerleri (2015) lojistik regresyon 
yöntemini ve Selimoğlu ile Orhan (2015) ise Z Skor yöntemini kullanarak finansal başarısızlığı 
incelemişlerdir. 

3. FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı BİST-100 Endeksinde yer alan firmaların finansal başarısızlıklarına ilişkin risklerin 
belirleneceği bir model oluşturmaktır. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma kapsamında yer alan firmalar 2009-2016 yılları arasında BİST-100 Endeksinde yer almaktadır. 
Mali tablolarının farklı olması ve/ veya muhasebe dönemlerinin farklı olması sebebiyle finans sektöründe 
yer alan firmalar ve sportif firmalar araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 

3.3. Analizde Kullanılan Değişkenler  

Araştırmada kullanılan değişkenler literatürde yer alan çalışmalardan seçilmiştir. Aşağıda araştırmada 
kullanılan değişkenler yer almaktadır. 
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Tablo-1: Değişken Listesi 

Oran Oranın Hesaplanışı Oran 
Grubu 

Cari Oran Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Likidite 
Oranları Asit-Test Oran (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Yabancı Kaynak 

Nakit Oran (Dönen Varlıklar-Stoklar-Alacaklar)/Kısa Vadeli Yabancı 
Kaynak 

Toplam Borç/Özkaynak Yabancı Kaynak Toplamı/Özkaynak Mali Yapı 
Oranları KV Borç/Toplam Borç Kısa Vadeli Yabancı Kaynak/ Toplam Yabancı Kaynak 

Duran Varlık/Özkaynak Duran Varlıklar/Özkaynaklar 

Faiz Karşılama FVÖK/Faiz Giderleri 

Alacak Devir Hızı Net satışlar / Ticari Alacaklar Faaliyet 
Devir Hızı 
Oranları 

Stok Devir Hızı Satışların maliyeti / Ortalama Stoklar 

Ticari Borç Devir Hızı Satışların maliyeti / Ticari borçlar 

Brüt Kar Marjı Brüt satış karı / Net satışlar Karlılık 
Oranları Faaliyet Kar Marjı Faaliyet karı / Net satışlar 

Net Kar Marjı Net kar / Net satışlar 

Özkaynak Karlılığı Net kar / Özkaynaklar 

Aktif Karlılığı Net kar / Aktif Toplamı 

 

3.4.Araştırmanın Yöntemi  

Araştırma kapsamındaki firmaların mali tablolarına Kamu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşılarak 
yukarıdaki değişkenler elde edilmiştir. Ayrıca Altman (1968) tarafından geliştirilen Z Skor değerleri de 
aynı çalışmada verilen formül ile bulunarak araştırmaya dahil edilmiştir. Z Skor değeri<1,81 ise finansal 
açıdan başarısız Z>1,81 ise finansal açıdan başarılı sayılmıştır. Elde edilen veriler F-Testi ile finansal 
başarısızlığı etki eden değişkenlerin belirlenmesinde kullanılmıştır. Daha sonra literatürde çoğunlukla 
kullanılan diskriminant analizi yöntemi ile değişkenler analiz edilmiştir. Çünkü diskriminant analizi, bir 
grup değişkene bağlı olarak, birden fazla sayıdaki grupların farklılığını tespit etmekte kullanılmaktadır 
(Çelik, 2010, s.135-136). Diskriminant analizinde maksimum etkin ayırmayı sağlamak amacıyla genellikle 
adımsal ayırma yöntemi kullanılmaktadır (Özdamar, 1999: 382). Adımsal ayırma yönteminde, 
diskriminant fonksiyonunun Wilks’ Lambda değerini minimize eden ve F istatistik anlamlılık değeri %5’in 
altında kalan değişkenler modelde yer alır (Ünsal, 2000: 22). Araştırma kapsamında yapılan analizler IBM 
SPSS 20 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Öncelikle oluşturulacak modelde yer alacak değişkenlerin daha doğru bir şekilde tespiti için F-testi 
yapılmıştır. Böylelikle modelde yer alacak değişkenlerin hangilerinin finansal başarısızlık ile istatiksel 
olarak anlamlı ilişki içerisinde olukları tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda F-testi sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo-2:  F Testi Sonuçları 

 
Değişkenler 

 
Standart Sapma 

 
F Testi 

Harf Kodu Açılımı Başarılı Başarısız F 
Değeri 

Anlamlılık 
Değeri 

A Cari Oran 2,114 0,528 3,469 0,364 

B Asit-Test Oran 2,063 0,496 1,962 0,321 

C Nakit Oran 0,212 0,241 0,034 0,287 

D Toplam Borç/Özkaynak 0,207 0,929 5,027 0,043* 

E KV Borç/Toplam Borç 3,332 0,564 4,993 0,084 

F Duran Varlık/Özkaynak 4,733 3,736 0,047 0,093 

G Faiz Karşılama 8,613 4,862 5,967 0,012* 

H Alacak Devir Hızı 2,265 2,917 1,143 0,459 

I Stok Devir Hızı 13,624 4,731 1,538 0,418 

J Ticari Borç Devir Hızı 3,103 3,652 1,913 0,675 

K Brüt Kar Marjı 0,134 0,152 1,439 0,073 

L Faaliyet Kar Marjı 0,072 0,097 4,763 0,066 

M Net Kar Marjı 0,064 0,113 5,934 0,001* 

N Özkaynak Karlılığı 0,168 0,192 4,265 0,000* 

O Aktif Karlılığı 0,074 0,086 8,096 0,000* 

Tablo-2’de yer alan değişkenlerden Toplam Borç/Özkaynak, Faiz Karşılama, Net Kar Marjı, Özkaynak 
Karlılığı ve Aktif Karlılığı anlamlılık değerleri %0,05’ten küçük çıktığı için finansal başarısızlık ile istatiksel 
olarak anlamlı çıkmıştır. Elde edilen sonuç literatürle uyumludur (Altman, 1968; İçerli ve Akkaya, 2006; 
Chung vd., 2008; Muzır ve Çağlar, 2009; Salehi ve Abedini, 2009; Yap vd., 2010; Wong ve Ng, 2010; Terzi, 
2011).Bu durumda finansal başarısızlık için aşağıdaki model oluşturulmuştur. 

Finansal Başarısızlık= β0 + β1 D + β2 G + β3 M + β4 N + β5 O + ε 

F-Testi sonuçlarına göre beş finansal oranın, finansal başarısızlığı etkilediği anlaşılmıştır. Bulunan bu beş 
finansal oranın 86 şirketin sekiz yıllık verilerinden elde edilen değişkenler olarak kullanıldığı diskriminant 
analizi sonuçları aşağıda yer almaktadır. Diskriminant analizi gruplar arası ayrıma en fazla etki eden 
değişkenlerin tespiti için kullanılmaktadır.  

Tablo-3 Diskriminant Analizi Sonuçları 

 
Yapılan diskriminant analizi neticesinde net kar marjının, özkaynak karlılığının ve aktif karlılığının finansal 
başarısızlığı diğer oranlardan daha fazla etkiledikleri tespit edilmiştir. Adımsal yönteme göre yapılan 
diskriminant analizi sonucunda oluşan yeni model aşağıda yer almaktadır.  

Finansal Başarısızlık= β0 + β1 M + β2 N + β3 O + ε 

Değişken Wilk’ Lambda Standart 
Sapma 1 

Standart 
Sapma 2 

Anlamlılık 
Değeri 

İsim Harf Kodu 

Toplam 
Borç/Özkaynak 

D 0,651 1 688 0,216 

Faiz Karşılama G 0,963 1 688 0,078 

Net Kar Marjı M 0,949 1 688 0,023* 

Özkaynak Karlılığı N 0,928 1 688 0,001* 

Aktif Karlılığı O 0,976 1 688 0,000* 
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Analizlerde şirketlerin finansal başarısızlık değerlendirmelerinin doğru ya da yanlış yapıldığını gösteren 
doğru sınıflandırma tablosu aşağıda yer almaktadır. 

Tablo-4 Doğru Sınıflandırma Tablosu Sonuçları 

Gerçek Tahmini Toplam 

Başarılı Başarısız 

Şirket Sayısı Başarılı 413 28 441 

Başarısız 14 233 247 

Yüzde  Başarılı 93,65 6,35 100 

Başarısız 5,67 94,33 100 

 

Yukarıdaki doğru sınıflandırma tablosu sonuçlarına göre şirketlerin finansal açıdan başarısız olarak 
tahmin edilmesindeki hata yüzdesi başarılı tahmin edilmesindeki hata yüzdesinden daha düşük olarak 
gerçekleşmiştir. Araştırma finansal başarısızlığı etkileyen finansal oranların tespitine yönelik olarak 
gerçekleştirildiğinden bu sonuç araştırmaya olumlu katkı yapmıştır. 

SONUÇ 

Küresel rekabet ortamında ayakta kalmak isteyen şirketlerin kendilerini başarısızlığa götürebilecek 
etmenleri bilmesi rekabet avantajı yaratmaktadır. Şirketlerin finansal başarısızlığını etkileyen 
değişkenlerin tespit edilebilmesi ise küresel rekabet ortamında artık bir gereklilik haline gelmiştir. Bu 
doğrultuda bu araştırma kapsamında bulunan 2009-2016 yılları arasında BİST-100 Endeksinde yer alan 
şirketlerden elde edilen veriler literatürde yer alan değişkenlere dönüştürülerek analiz edilmiştir.  

Yapılan analizler neticesinde şirketlerin finansal başarısızlığını etkileyen finansal oranlar tespit edilmiştir. 
Adımsal diskriminant analizi sonuçlarına göre net kar marjı, aktif karlılık ve özkaynak karlılığı oranları 
finansal başarısızlığın tespit edilmesinde en olumlu katkıyı yapmaktadır. Diğer taraftan Z Skor ile 
belirlenen başarısız şirketlerin tespit edilmesinde hata payı %6’nın altında gerçekleşmiştir. Bu durumda 
yatırımcıların ve karar alıcıların daha doğru kararlar almaları için net kar marjı, aktif karlılık oranı ve 
özkaynak karlılığı oranına dikkat etmeleri gerektiği anlaşılmaktadır. 

Araştırmanın kapsamı genişletilerek ve gözlemlenen yıl sayısı arttırılarak çalışmanın geliştirilebileceği 
düşünülmektedir. 
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Özet 

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, finansal piyasaları etkileyerek küresel bir boyut kazanmasını 
sağlamıştır. Sermaye hareketleri ulusal sınırları aşmaya başlamıştır. Ulusal piyasalar birbirine daha fazla 
entegre olmuştur. Bu durum şirketleri global bir rekabet ortamında mücadele etmesine yol açmıştır. 
Şirketler bu küresel rekabette avantaj sağlamak amacıyla çeşitli stratejiler geliştirmeye başlamıştır.  
Geliştirilen stratejilerin bazıları yönetim boyutunu bazıları pazarlama boyutunu konu almıştır. Yaşanan 
teknolojik gelişmelerle birlikte kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmış ve sosyal pazarlama şirketlerin tercih 
ettikleri bir pazarlama stratejisi haline gelmiştir. Dikkat edildiğinde son yıllarda şirketlerin yaptıkları 
sosyal pazarlama faaliyetlerinin de giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak sosyal pazarlama 
faaliyetlerinin şirketlerin ve toplumun beklentilerini ne düzeyde gerçekleştirdikleri net değildir. Bu 
çalışmada şirketlerin sosyal pazarlama faaliyetleri yürüten şirketlerin finansal başarısına etkisinin olup 
olmadığı incelenmektedir. Bu doğrultuda BİST-100 Endeksinde 2009-2016 yılları arası yer alan şirketlerin 
mali tabloları ve faaliyet raporları incelenip lojistik regresyon analizi ile sosyal pazarlamanın şirketlerin 
finansal başarısına yaptıkları etkiler araştırılmıştır. Sonuç olarak sosyal pazarlama faaliyetlerinin 
şirketlerin finansal açıdan başarısını etkilemediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Z Skor, Aktif Karlılığı, Lojistik Regresyon 

A Study on Social Marketing's Financıal Success Impacts: Bist-100 Sample 

Abstract 

The technological developments that have lived in recent years have enabled them to gain a global 
dimension by influencing financial markets. Capital movements have begun to transcend national 
borders. National markets have become more integrated. This has led companies to struggle in a global 
competitive environment. Companies have begun to develop various strategies to take advantage of 
this global competitive advantage. Some of the strategies being developed are about the management 
dimension and some are about the marketing dimension. Along with technological advances, mass 
media have become widespread and become a marketing strategy preferred by social marketing 
companies. When attention is paid, it is seen that the social marketing activities that companies have 
done in recent years are becoming more widespread. However, it is not clear to what extent social 
marketing activities have realized the expectations of the companies and the society. This study 
examines whether companies are influencing the financial success of companies that conduct social 
marketing activities. In this direction, the financial tables and annual reports of the companies that took 
place between 2009-2016 in BİST-100 Index were examined and the effects of social marketing on the 
financial success of the companies were investigated by logistic regression analysis.  As a result, it has 
been determined that social marketing activities do not affect the financial success of the companies. 

Key Words: Social Marketing, Z Score, Active Profitability, Logistic Regresyon  

 

GİRİŞ 

Son yıllarda sermaye hareketleri uluslararası hale gelmesi finansal piyasaları küresel bir boyuta ulaştırdığı 
görülmektedir. Bu sebeple finansal piyasa unsurları da küresel ölçekte bir rekabetle mücadele etmek 
zorunda kaldıkları bilinmektedir. Küresel rekabette şirketlerin, yatırımcılarının ve müşterilerinin 
güvenlerini kazanması gerekmektedir. Şirketler bu güveni sağlamak maksadıyla kurumsal yönetim 
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faaliyetleri yürütmektedir. Bu doğrultuda şirketler, kurumsal yönetim faaliyetlerinin bir parçası olarak 
çalışanlarının ve paydaşlarının güvenini kazanmak amacıyla sosyal pazarlamayı da kullanmaktadır. 

Philip Kotler ve Gerald Zaltman’nın 1970’lerde pazarlama alanında yaptıkları çalışmalar sayesinde Sosyal 
Pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır.1 Sosyal pazarlama, sosyal amaçları topluma benimsetmek 
maksadıyla pazarlama araçlarından faydalanarak yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması 
sürecidir.2 Sosyal amaçların toplumun tarafından benimsenmesini sağlamak3 ve toplumun bu sosyal 
amaç doğrultusunda uzun vadeli faydalara göre hareket etmesini sağlamak4 maksadıyla gerçekleştirilen 
pazarlama faaliyetleri sosyal pazarlama olarak ifade edilmektedir.5 Eğitimi desteklemek, çevreyi 
korumak, kalkınma, istihdam gibi bazı toplumsal sorunların çözümüne yönelik kampanyalar sosyal 
pazarlama kapsamında değerlendirilmektedir.6Sosyal pazarlama kavramını,  sadece sosyal reklamdan 
ibaret değildir.7 Ancak çalışmalarda ölçüm yapabilmek amacıyla sosyal reklamların varlığı 
kullanılabilmektedir. 

Pazarlamanın asıl amacı kişilerin davranışını etkilemek olarak düşünüldüğünde, sosyal pazarlamanın 
amacı da toplumun davranışını etkilemek olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal pazarlama gerek nitelik 
gerekse de pazar yapısı olarak bir takım zorluklara sahiptir.  Ancak bu zorlukları azaltmak için; hedef 
grubun düşünceleri öğrenilmeli ardından hedef grubu hareket etmeye yönlendirilmeli daha sonra düşük 
maliyetle grubun hareketini kolaylaştıracak etkin mekanizmalar oluşturulmalıdır.  Özellikle hedef grup 
doğru belirlenmeli çünkü farklı gruplar sosyal pazarlamaya konu olan kavrama yönelik farklı algılar 
içerisinde olabilmektedir.    

Sosyal pazarlama şirketler tarafından çoğunlukla kampanyalar şeklinde hedef gruba ulaştırılmaktadır. 
Sosyal pazarlama kampanyaları, hedef grupta davranış değişikliği oluşturmak amacıyla organize iletişim 
faaliyetleridir.  Televizyon, internet ve sosyal medya sosyal pazarlama kampanyaları açısından olukça 
önemli dağıtım kanallarıdır.  Şirketler, sosyal pazarlama kampanyaları yürütürken; bir taraftan pazar 
paylarını ve satışlarını arttırmakta diğer taraftan da güçlü ve kurumsal marka algısı ile müşteri sadakati 
kazanmaktadır.8 

Sosyal pazarlama kavramı, muhasebenin temel kavramlarından sosyal sorumluluk kavramını 
çağrıştırmaktadır. Sosyal sorumluluk kavramı, şirket kaynaklarının sadece şirketlerin menfaatleri için 
değil toplumun da çıkarlarının da gözetilerek kullanılması olarak tanımlanmaktadır.9 Ayrıca sosyal 
sorumluluk, bir yandan şirketlerin topluma zararlı eylemlerini kısıtlarken diğer taraftan da şirketleri 
toplumun gelişimine katkı yapması için zorlamaktadır.10 Sosyal sorumluluk kavramının,  iş etiği, 
tüketicileri doğru bilgilendirme ve çevresel kaynakların ideal kullanılması gibi konularda sosyal pazarlama 
kavramı ile iç içe geçtiği düşünülmektedir.11 

Bu çalışmanın amacı, sosyal pazarlama faaliyetleri yürüten şirketlerin finansal açıdan başarılarına 
etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Ayrıca finansal açıdan başarılı ve başarısız şirketlerin sosyal 
pazarlama faaliyetlerini ne düzeyde gerçekleştirdiklerinin de tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 
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Literatürde bu konu ile ilgili olarak bir tek çalışma yapılmış olup, tüketiciye sorulan anket soruları ile 
sosyal pazarlamanın şirket performansına etkisi incelenmektedir12.  Çalışmanın neticesinde şirketlerin 
sosyal pazarlamaya önem vermesi gerektiği tespit edilmiştir. 

2.ARAŞTIRMA VE METODOLOJİSİ  

Çalışmada kullanılan veriler, Borsa İstanbul 100 Endeksinde 2009-2016 yılları arasında sürekli olarak yer 
alan şirketlerin finansal tabloları, faaliyet raporları ve internet sitelerinden elde edilmiştir. Çalışma 2009-
2016 yılları arasındaki sekiz yıllık verileri kapsamaktadır.  

2.1. Değişkenlerin Belirlenmesi 

Çalışmada sosyal pazarlama (SP) bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Şirketler sosyal pazarlama 
faaliyetleri yürütüyorlarsa “1” yürütmüyorlarsa “0” kodlanarak analize dahil edilmiştir. Dolayısıyla SP bir 
kategorik değişkendir. Çalışmada kullanılan bağımlı değişken ise finansal başarı (FB) değişkenidir. 
Finansal başarı Altman (1968) tarafından geliştirilen Z Skor ile hesaplanmıştır. Z Skor değeri 1,81’den 
küçük olarak gerçekleşirse şirket finansal açıdan başarısız büyük olarak gerçekleşirse finansal açıdan 
başarılı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla FB değişkeni başarılı şirketler “1” başarısız şirketler “0” 
olarak kodlanarak düzenlenmiştir. Bu durumda FB değişkeni de bir kategorik değişkendir. Aşağıda Z Skor 
formülü verilmiştir:  

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) 

Tablo 1: Değişkenler ve Kısaltmaları 

DEĞİŞKEN KISALTMA 

Sosyal Pazarlama SP 

Finansal Başarı FB 

Şirket Büyüklüğü BY 

Finansal Kaldıraç (toplam borç/ toplam aktif) FK 

Sektör SK 

Yukarıdaki tabloda analizde kullanılan değişkenler yer almaktadır. Şirket büyüklüğü (BY) ve finansal 
kaldıraç (FK) analizde kontrol değişkenleri olarak yer almaktadır. Diğer taraftan sektörün de sosyal 
pazarlamayı etkileyebileceği düşünüldüğünde analiz kapsamına alınmıştır. 

2.2. Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmada kullanılan bağımlı değişkenin (FB) kategorik olması ve nedensellik ilişkisinin araştırılması 
çalışmada kullanılacak yöntemin, lojistik regresyon olmasını gerektirmektedir. Lojistik regresyon, bağımlı 
değişken kategorik iken ve değişkenler normal dağılıma sahip değilken uygulanabilmektedir (Çokluk, 
2010: 1363). Bu sebeple lojistik regresyona geçmeden önce değişkenlerin normal dağılıma sahip 
olmadıkları Kolmogorov- Smirnov Testi tespit edilmiştir. Bu testte değişkenlerin anlamlılık değerleri 
0,05’ten küçük olarak gerçekleştiğinden normal dağılıma sahip olmadıkları anlaşılmaktadır (Kalaycı, 
2010: 10). Ardından  Collinearity istatistiği uygulanarak; değişkenlerin çoklu bağlantı sorunu olmadığı VIF 
değerlerinin 10’dan küçük çıkmasıyla tespit edilmiştir. Son olarak değişkenler arasında otokorelasyon 
sorununun olmadığı da Durbin-Watson testi ile anlaşılmıştır. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Gözde Mert, “Sosyal Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Davranışı Ve Firma Performansı Üzerine Etkileri: Teori Ve Bir 
Uygulama” Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4/1, 2012, s. 121. 
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Tablo 2 Kolmogorov-Smirnov Testi, Collinearity Testi ve Durbin-Watson Testi Sonuçları 

NORMALLİK TESTİ 

Durbin-Watson Değeri 1,768 

Değişkenler 
Kolmogorov-Smirnov Testi 

Anlamlılık değeri Collinearity İstatistiği 

FB ,061 Değişkenler VIF 

SP ,053 SP 1,714 

BY ,049 BY 1,538 

FK ,041 FK 1,281 

SK ,024 SK 1,492 

 

Tablo 2’ye bakıldığında Kolmogorov-Smirnov testi, Collinearity testi ve Durbin-Watson testi sonuçları 
görülmektedir. Testlerin sonuçları, değişkenlerin normal dağılıma sahip olmadıklarını,  değişkenlerin 
aralarında çoklu bağlantı sorununun olmadığını ve otokorelasyon olmadığını göstermektedir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde Borsa İstanbul 100 Endeksinde yer alan şirketlerden veriler elde edilmiştir. Daha sonra bu 
veriler ile literatüre uygun olarak değişkenler türetilmiştir. Ardından IBM SPSS 20.0 paket programı ile bu 
değişkenler ile lojistik regresyon analizi uygulanmıştır.  

3.1. Finansal Başarı-Sosyal Pazarlama Frekans Analizi 

2009-2016 yılları arasında BİST 100 Endeksinde sürekli olarak yer alan şirketlerin bu süreç içerisinde 
gerçekleştirdikleri sosyal pazarlama faaliyetleri ile aynı süreçteki finansal başarı dağılımları aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır. 

Tablo 3: Finansal Başarı Durumu ve Sosyal Pazarlama Faaliyetleri 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toplam Oran 

Finansal Başarı 29 35 37 36 37 37 32 32 276 46.62% 

Sosyal Pazarlama 35 41 44 48 53 51 54 54 380 64.19% 

 

Tablo 3’e bakıldığında sekiz yıllık süreçte sosyal pazarlama faaliyeti yürüten şirket sayısının genelde 
artığını görmekteyiz. Çalışma kapsamındaki şirketlerin sekiz yıllık durumuna bakıldığında %64 oranında 
sosyal pazarlama faaliyetlerini yürüttükleri anlaşılmaktadır. Ancak finansal başarı açısından bakıldığında 
ilk yıllarda başarılı şirket sayısı artarken son yıllarda azaldığı görülmektedir. 

Ayrıca finansal açıdan başarılı olan şirketlerin ne kadarının sosyal pazarlama faaliyeti yürüttüğünü 
gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 4: Finansal Başarıda Sosyal Pazarlama Frekansı 

  
Sosyal 
Pazarlama 

Finansal Başarı 

Başarılı 202 

Başarısız 178 

Toplam 380 

Tablo 4’e bakıldığında finansal açıdan başarılı olan şirketlerin %73’ünün sosyal pazarlama faaliyetleri 
yürüttüğü anlaşılmaktadır.  
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3.2. Lojistik Regresyon Analizinin Sonuçları 

Araştırma lojistik regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bağımlı değişken olan FB’nin kategorik olması 
ve değişkenlerin normal dağılıma sahip olmaması lojistik regresyon analizinin uygulanmasına neden 
olmuştur. Aşağıda bu çalışma için gerçekleştirilen lojistik regresyon analizinin sonuçları bulunmaktadır. 

Tablo 5 Model Özeti Tablosu 

-2 Log likelihood Cox & Snell R2 Square Nagelkerke R2 
Square 555,715a ,458 ,578 

 

Tablo 5’te model özeti tablosu yer almaktadır. -2LL  model uyumunu gösteren bir endeks olup modele 
yapılan anlamlı katkıyı gösterir (Çokluk vd., 2012: 78-79). -2LL 555,715 değeri ile  modelde yer alan 
değişkenlerin modele anlamlı katkı yaptığını göstermektedir. Ayrıca tabloda yer alan Nagelkerke R2 ve 
Cox&Snell R2 istatistikleri, lojistik regresyon modelinin açıkladığı varyans miktarını gösterir. Her iki 
istatistik için 1,00 mükemmel model uyumudur. Ancak Cox&Snell R2 değeri hiçbir zaman 1,00’e 
olamadığı için Nagelkerke R2 daha yaygın olarak kullanılmaktadır (Çokluk, 2010: 1386). Analizde 
Nagelkerke R2 0,578 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla modelde yer alan değişkenlerin modelle %57,8 
oranında uyumlu olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 6 Hosmer-Lemeshow Testi Sonuçları 

Ki-Kare 
Anlamlılık 
Değeri 

11,540 ,173 

 

Tablo 6’da yer alan Hosmer-Lemeshow testi ki-kare uyum iyiliğini ölçmek için kullanılan bir testtir. Ayrıca 
modelin bir bütün olarak uyumunu göstermektedir. Tablo 6’ya göre anlamlılık değeri 0,05’ten büyük 
çıktığı için, modelin bir bütün olarak uyumlu olduğu anlaşılmaktadır (Çokluk,vd.,2012: 85).  

Tablo 7 Lojistik Regresyon Analizi Değişkenler Tablosu 

Değişken Beta Değeri 
Anlamlılık 
Değeri Odds Değeri 

SP ,294 ,216 1,342 

BY -,121 ,151 0,886 

FK -1,605 ,000 4,975 

SK ,049 ,001 1,051 

Sabit 
Değer 

-1,335 ,000 0,263 

 

Tablo 7’de lojistik regresyon analizi sonucu modelde yer alan değişkenlerin katsayı, anlamlılık değeri ve 
Odds değerleri bulunmaktadır. Bu tabloya göre FK ve SK değişkenleri finansal başarısızlık ile istatiksel 
olarak anlamlı ilişki içerisindedir. Bu sonuca göre sosyal pazarlama faaliyetleri yürütmenin finansal 
başarıya bir katkısının olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan sektörün finansal başarıyı etkilediği 
görülmektedir.  

SONUÇ  

Bu çalışmanın amacı, BİST-100 Endeksinde yer alan şirketlerin yürüttükleri sosyal pazarlama 
faaliyetlerinin finansal başarıya etki edip etmediğini tespit etmektir. Bu amaçla çalışma kapsamında yer 
alan şirketler üzerine bir araştırma yapılmıştır. Literatürdeki çalışmalardan analizde kullanılan 
değişkenler seçilmiştir.  
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Yapılan çalışma sonucunda çalışma kapsamındaki şirketlerin sosyal pazarlama faaliyetlerinin şirketlerin 
finansal başarısını etkilemediği tespit edilmiştir. Bu sonuç beklenenin tersi bir neticedir. Ayrıca daha 
önce literatürde pek fazla kullanılmayan bir değişken olan sektör de bu çalışmada kullanılarak finansal 
başarıyı etkilediği istatistiksel olarak anlaşılmaktadır.  

Çalışmanın kapsamı ve incelenen zaman dilimi genişletilerek ve farklı değişkenler kullanılarak daha farklı 
sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir.  
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SPSS ve LISREL Uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi, 2012. 

Hatcher, Tim Ethics and HRD: A new approach to leading responsible organizations Cambridge: Perseus 
Publishing, 2002. 
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Abstract   

Hotel businesses are focused on customers. So the satisfaction of the customer is highly important. 
Hotel management begins in the front office department with reservation, followed by guest check-in 
procedures, accommodation and ends with check out and after check out processes. Communication 
with the customers is a long process that starts before the customers enter the premises and continues 
even after the customers check out. Because of this, customer satisfaction and increasing productivity 
lie within the communication abilities of the front office staff. In short, in the front office, 
communication is vital for the productivity of the facility. This is why the front office department is 
highly important in hotels. 

In the hotels which are labor intensive and which try to provide the customers with efficient service, 
productivity is highly related with front office manager detecting the communication problems related 
to the customers. In the research that was made, it was determined that there weren’t enough studies 
that contain customer communication and productivity issues in front offices. This is why this study 
carries great importance. With this trait, this study will also be informative to the upcoming academic 
works. 

The study was made in the Konaklı, Avsallar and Manavgat districts of the Mediterranean region which 
is majorly centered around tourism. It was conducted on thirty front office managers. The study was 
done using a structured interview method. Prior to the study, related literature has been reviewed and 
questions were prepared ahead. Afterwards, with face-to-face interviews, these questions were asked 
to front office managers and answers were requested. The replies were categorized. From the front 
office managers, information was acquired about who was responsible of communicating with the 
customers in the front office department, what the communication problems were and how 
productivity was affected. At the end of the study all of the front office managers have concluded that 
communication problems affect the productivity negatively. 

Keywords: Hotel Administration, Front Office, Communication with Customers, Productivity. 
 

INTRODUCTION 
Tourism is the whole of the events and relationships that arise from temporary accommodation that 
people have made while traveling away from places they live in, often demanding goods and services 
produced by tourism enterprises in places. Primarily accommodation, then food and beverage and 
partially need for entertainment are provided by hotel managements. Because of this hotel 
managements are of great importance for the tourism sector. 

Communication, which is an information exchange between people using common symbols, is an 
indispensible element of individual and organizational life. Communication is the only tool used by 
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people to understand each other. Also Communication has organizational and social functions such as, 
informing, guidance, expressing wishes, making connections and problem solving. 

Productivity is the production of resources in accordance with the needs of people by using them 
effectively. Hotels are labor-intensive managements. It is people that both serve and get served. It is 
extremely important that the customer wishes and needs are provided accurately. Because of this 
reason effective communication is required at hotels. In short, people are served at hotels so, service 
sales are carried out, not goods. In hotel managements, providing a quality service to ensure that 
customers are satisfied with the hotel in intense competition conditions is the main purpose to reach 
desired goals. This situation provides more productivity by allowing customers to keep coming back to 
the hotel or recommending it to other people. Because of this reason effective and constant 
communication with guests is required in hotel managements. 

Hotel managements that growing day by day in today have a more complicated structure in time. Within 
this evolving complex structure, various departments have come to the fore in order to provide efficient 
service of the hotels. Every department in the hotel business is important within its responsibilities. The 
front office department is very important because it has a long communication process starting from the 
reservation stage with the customers and continuing with the entrance and accommodation stage and 
ending with the checkout and post-checkout. For this reason, effective communication is the key to 
productivity in the front office department, which is the longest and most intensive department of 
communication with guests. 

In the front office, if there are communication problems with the guests, it is seen that the guests do not 
prefer the facility or they want to leave the facility upon being dissatisfied with the service. This causes 
the productivity of the facility to decrease. 

 
2- FRONT OFFICE DEPARTMENT, COMMUNICATION AND PRODUCTIVITY IN HOTELS 

Hotel managements are, ‘Economically, socially, and disciplined establishment that accepts provision of 
temporary accommodation and partly food and beverage needs for a fee as a profession, with the 
characteristics such as technical equipment, comfort, quality of service of staff as desired by a civilized 
person. (Olalı and Korzay, 1989: 25) and most dominant industry of tourism sector’(Gee, at al, 1989, 
295-299). 

According to an another definition, hotel managements are, ‘Organizations that are  structured to meet 
the needs of people who travel, especially accommodation, eating, drinking and entertainment, and all 
relationships with staff, architecture, practices and customers are connected to certain rules and 
standards’ (Akgöz, E.,2003,1). 

In short, hotel managements are generally; profit-oriented establishments that satisfy the needs of 
firstly accommodation then, food & beverage and entertainment for people who have travelled to 
places that they are not currently living in. 

Front offices in hotel managements are the first contact between the establishment and the guests. The 
first communication starts in the front office. In hotel managements sections in which the front office 
department can carry out their functions are "front office units" and "the back office units" (Szende, P., 
Reddy, P., 2017, 1-7). In front office department the front office service units consist of "reception" , 
"front cashier" (in some hotels this job is done by receptionists) and "concierge personnel" while the 
back office unit consists of "reservation" and "switchboard" (Şener, 2006,22-23). This is the department 
which is seen first by the new-coming and the last seen by the leaving guests. It is placed in the entry of 
the main building, near the stairs and the elevators, by the lobby for everyone to see and arrive at 
without effort. It is designed suitable for the management's class and it is also designed to match the 
management's class. ( Zomerdijk & Vries, 2007, 110; Kantarcı, 2004, 45). The first opinion of the lobby 
where the most activity and the business traffic happens is clearly important. This is the reason for the 
lobby and the front office to be compatible with the management. The front office which is defined as 
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the brain of the hotel management is the place where the customer is greeted, hosted and sent off. In 
accommodation facilities, front office is the first connection between the hotel and the customer 
(Demirtaş, 2010, 26). The first communication between the personnel and the guests in the process of 
renting rooms and reservation. Accepting guests upon arrival, the check-in processes, the problems of 
the customers, the check out processes and post-checkout communication are all done by front office 
department. Briefly, in accommodation facilities, the front office is the center of contact between the 
hotel and the guests and it takes part in satisfying both the customer and their needs. (Safizadeth, at al. 
2003, 557-576; Gökdeniz & Dinç, 2006: 21; Şener, 2001,2-22; Gray & Liguori,1994,101-111; Kandampully 
& Suhartanto, 2000). 

Communication, derived from the Latin word 'communis' and used as the 'communication' in most of 
the western tongues, is the common process of sharing meaning among the individuals in the shortest 
sense. Communication is the endless process in which the messages sent between inter-personal 
relationships are both taken and given and is interpreted and deduced (Mısırlı, 2004, 1). 

Productivity is the effort of people to get better by using the resources available. At the core of 
productivity are effective communication, personal integrity, unity and product, management and life 
quality. Productivity is the right thing to do in the way people expect, in the right way, for the benefit of 
people ( Toprak, 2005,  75-78). The first point of contact for guests arriving at the hotel is the front 
office. The first relationship between the front office staff and the guests begins at the reservation 
stage. The front office is one of the areas where communication with guests is most intense. The front 
office department is the most important department where not only complaints about guests' 
accommodation activities but also complaints about all staff and departments are followed and 
followed. For this reason, it plays an important role in productivity via meeting the needs and desires of 
the guests and increasing their satisfaction (Kasavana & Brooks, 1995, 113). (Rao & Sahu, 2013, 39). As a 
consequence of dealing with people and their problems,front office may face up with unpleasant 
situations. Because of this, front office personnel need to have sufficient communication skills ( 
Ünlüönen at al. 2007, 27). 

Preventing faults and mistakes in the front office department, increasing service quality, increasing 
customer satisfaction, in short: increasing productivity is related with the quality of the communication 
that the front office employees perform. Increasing communication problems in the service-producing 
front office department prevents efficient operation and thus causes the end of customer satisfaction 
over time and thus the productivity of the accommodation, causing a great damage to the 
accommodation operation. Briefly, while the success of communication increases customer satisfaction 
and productivity, miscommunication and problems in communication cause the decrease of the 
satisfaction of the guests and hence the decrease of the productivity. 

3- PRODUCTIVITY AND CUSTOMER COMMUNICATION IN FRONT OFFICE; A QUALİTATIVE STUDY ON 
HOTELS 

3.1. Aim And The Scope Of The Study 

Because the front office department is the department that has the most communication with the 
customers in the accommodation business, all the complaints of the customers are informed to the 
front office and the complaints are followed by the front office,. This makes the front office a 
communication oriented department. Since accommodation is a service prioritized industry, it is 
possible to reach the desired objectives and increase the productivity of the business only by effective 
and successful communication with the customers. 

Acquiring the satisfaction of guests in accommodation businesses is made possible via minimizing 
communication problems by the front office.  

Aim of the study is to determine by whom and by which proccesses is the customer communication 
done in front office departments and communication problems with customers and communication 
problems of the front office managers in front office and their perception of efficiency. 
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3. 2-METHODOLOGY  

The study is a descriptive study. The research findings were obtained by structured interview technique. 
Firstly, the relevant literature was searched and then the questions were prepared. Providing in-depth 
information on the subject searched by the interviewees and the difficulty of obtaining this detailed 
information by means other than interviewing method was effective in selecting the interview method. 
The managers were asked face to face, the answers received were noted, and the answers were 
evaluated by separating them into categories. At the end of the negotiations, the questions were 
handled one by one and the observations and the whole text were taken together. 

3.3. HYPOTHESIS OF THE STUDY 

It is inevitable that the research should be based on some assumptions in order to solve the general 
problem of the research. For this reason the following considerations will be taken as basis. In the front 
office department, which is evaluated in the service sector and kept on the front line of human service, 
the communication problems experienced with the customers affect both the satisfaction of the guests 
and the productivity of the business, therefore the negative effects on productivity occur. 

 
3.4. TARGET POPULATION OF THE STUDY AND SAMPLE 

Population of the study is the hotels which are widely spread in Konaklı, Avsallar, Manavgat regions 
located in the Mediterranean Region. Samples of the study are 35 of these hotels in the region. 
Interview questions were asked to the front office managers in the accommodation facilities that are in 
the population of the study and their answers were taken. 

 
3.5. APPLICATION OF THE STUDY, FINDINGS AND COMMENTS 

Interview questions were asked to the front office managers in the accommodation facilities face-to-
face. In the answer phase of the questions, the expressions and attitudes were related to each other 
and notes were taken. The answers were noted, categorized and then analyzed. The clarification of the 
studies and explanations was done by evaluating the answers to the questions asked. Front office 
personnel were asked questions and were asked to answer these questions. The answers given and 
comments about these answers are as follows: 

 
a- In your department, in which stages does the most communication with guests occur? 

Table 1 : The stage of communication with guests 

 % 

reservation phase 76 

accommodation phase 14 

check-out and after phase 10 

  

According to the answers given, 76% of the front-office respondents answered in the reservation phase, 
14% in the accommodation phase and 10% in the check-out and after phase. Within the scope of the 
answers given, although reservation stage is one of the most communicative stages, it was seen that the 
accommodation stage was also communication intensive. In accommodation facilities, the booking 
stage is the initial communication with guests. When the guest is informed about the facility at the stage 
of the reservation, the main purpose is to persuade the guest to stay at the facility. In this process, the 
most appropriate room and price conditions are conveyed to the guest, taking into consideration the 
preferences of the guest. If the guest decides to stay, the necessary information for booking is also 
taken. This initial reservation negotiation meant for guests to speak to the facility. Guests also keep the 
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communication on tracks by wanting to keep in touch with the first staff they see for booking changes 
and cancellations. For this reason, the front office department is of great importance as it is the first 
place for communication. The time spent between entry and check-out is the accommodation stage. 
During this time, guests get the information they need about the indoor and the surrounding area. 
During the stay, the guests will notify the front office about their wishes and problems. The front office 
will again receive information on whether the problems have been resolved or not (Srıyam, 2010, 77; 
Hogam, 2006). 

 
b-During the reservation stage, reservations and room sales to customers are done by whom? 

Table 2 :  Room sales 

 % 

Front Office Manager or Chief 45 

Reservation Manager or Chief 35 

Receptionists  15 

Hotel Managers 5 

 

Given responses stated that 45% of the front office managers are front office managers or chiefs, 35% 
are reservation managers or chiefs, 15% are receptionists, and 5% are hotel managers. As it is 
understood from the survey conducted, it is seen that the sales marketing department in the 
accommodation businesses performs their duty only in 35% of the accommodation enterprises, but it is 
seen that in many businesses this unit is not needed, and the duty is done by front office manager. 

 
c-What are the communication problems with customers encountered in reservation stage? 

Table 3: Communication problems in reservation stage 

 % 

Misinforming the guests, possession of imperfect 
knowledge 

40 

Personal inadequacy of the personnel 35 

Culture and language barriers 20 

Guest sourced problems   5 

 

According to the answers given, 40% were the incomplete information about guests, 35% were 
individual deficiencies, 20% were language and cultural differences, and 5% were about individual 
guests. The room sales stage for guests is an extremely important stage for the hotels. It is impossible 
for a hotel to continue their businesses with empty rooms. In the accommodation stage, “service” so 
essentially imagination is sold to the guests. For this reason, the personnel who will make the sales 
transaction should have good communication with the guests, be able to use verbal, non-verbal and 
written communication very well and have enough information to persuade the guests about the facility 
and convey the information completely. Also, personnel who sell rooms should know at least one 
foreign language well and have knowledge about other cultures.  
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d-At the reservation stage, what are the effects of communication problems with the customers 
experienced with the customers on your department's productivity? 

Table 4 : Communication problems of front desk's effect on efficiency 

 % 

Customer dissatisfaction and loss  72 

Reduce of service quality 19 

Loss of work motivation and work efficiency 9 

 

The front office personnel interviewed in the survey indicated that if there were no communication 
problems with the guests at the time of booking, the room fullness of the facility would rise to the 
highest level. Guests arrived at the facility with complete knowledge, will be able to meet their 
expectations and will be encouraged to come back and recommend the facility to others. Answers 
showed that room occupancy and operating profits will increase and the productivity of the front office 
department will reach the highest level. 72% of front office managers stated that these problems will 
cause customer dissatisfaction and loss, 19% stated that there will be a decrease in service quality, while 
9% stated that work motivation and work productivity will be decreasing. Also managers reported that 
because of these reasons, communication problems experienced during the reservation stage will affect 
the productivity of the front office. 

 
e-Who is most likely to communicate with customers in the front office department during the 
accommodation stage? 

Table 5 : Whom is communication done by during the accomomodation stage? 

 % 

Receptionists 64 

Front office managers or chiefs 23 

Uniformed personnel 13 

According to the answers given, 64% were receptionists, 23% were the front office supervisor or chief, 
and 13% were concierge personnel. The reception department is the department where all kinds of 
information that the customers need can be found and it is the place where all the complaints, wishes 
and requests of the customers are notified to. The reception unit is where the most intensive 
communication is done by both personnel and the guests. 
f- What are the problems encountered in communication with customers during the accommodation 
process? 

Tablo 6: Problems encountered with guests during accommodation stage 

 % 

inadequate information and insufficient attention 65 

Personal inadequacies of personnel 22 

language and culture differences 12 

Guests sourced problems    1 
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According to the responses to the problems encountered in the communication with the guests during 
the accommodation phase, 65% were the front office staff's insufficient information to the guests and 
personnel's insufficient attention, 22% were the individual inadequacies of the staff, 12% were the 
language and culture differences, while only 1% were because of guests themselves. 

During the stay, the receptionists should not create the impression that guests are in a foreign place and 
create an environment where they can come to without hesitation and communicate their problems for 
their guests. In the study conducted 65% of the front office personnel stated that biggest problem in 
communication with the guests was giving inadequate information to the guests and not paying 
attention to them sufficiently. In order to solve communication problems, the receptionists must listen 
carefully to the problems of the guests, try to solve them as soon as possible, and return to the guests 
and inform them. In the study conducted, 22% of the front office officials stated that individual 
inadequacies are the most communication problem. Especially in premises working with foreign 
tourists, front office personnel should have knowledge about other cultures to know guests and 
expectations from other cultures and should have enough knowledge to understand them and also 
speak at least one foreign language. 

g- What are the effects of communication problems encountered by customer in accommodation 
 process on productivity? 

The main purpose of accommodation facilities is to increase room sales, therefore increasing 
productivity. Every guest who leaves the facility in a content and happy state will want to revisit the 
facility in the following season and will recommend the facility to people around them, therefore these 
happy guests will provide the hotel with a positive outlook, which will result in the facility being fuller 
with a higher productivity (Aprillia, C., A., Astuti, E., S., Dewantara, R., Y., 2017, 111-115). In a case of 
miscommunication with the guests will result in the exact opposite of said situation and decrease 
productivity. 

During the research that was made, %100 of the front office managers agreed to this opinion and stated 
that miscommunication that happens during the accommodation process will decrease productivity in 
the front office department and therefore in the overall facility. 

h. Who should be responsible with communicating with the customers whilst they check out from the 
facility and after the check-out process? 

Table 7 : Check-out and communication during the check-out proccess 

 % 

Receptionists and bellboys 82 

Front office managers 18 

 

According to received answers, %82 of front office managers stated that the communication during the 
checkout process is made by receptionists and bellboys, and %18 stated that front office managers deal 
with communication during check out. When the guests are leaving the facility, their check out process 
is done by the receptionists and the guests are sent off with the receptionists again, along with bellboys 
and the front office manager. Bellboys take the guests’ belongings and bring it to the lobby and 
accompany them into their transportation after the check out process is completed. After the check-out 
process, the guests are sometimes contacted by the receptionists or the front office manager if any of 
the belongings were left behind and/or forgotten. Contacting the guests with information about 
forgotten belongings give off a good impression about the facility’s trustworthiness. Contacting and 
messaging the guests on special days like birthdays, new years or holidays help them to feel 
remembered and missed. 



 
62 

 

 
 

 
i. What are the communication problems with customers that may come up during the check-out 
process or after the check-out process? 

Table 8 : Check-out and communication after the check-out proccess 

 % 

Mistakes regarding calculation 49,8 

Not properly sending off the guests and creating a image 
about the end of vacation 

23,2 

Not communicating with the guests about forgotten 
items 

16,6 

Not informing the guests about the check-out hours 16,6 

Guests' demand of extra discount on prices because of 
close-relations 

10 

 

According to the received answers about what most common communication problems were, %16,6 of 
the front office personnel said not contacting the guests after their departure about their forgotten 
belongings, %49,8 said miscalculation about overall fees, %16,6 said not informing the guests about the 
proper check out time, %23,2 said not sending off the guests with well wishes results in the guests 
feeling as if the staff is happy to see them leave and %10 said guests asking them to give an extra 
amount of discount based on the staff’s sincereness. 

As seen in the research that was conducted, the leading problem during the check out process was 
miscalculation of the fees by %49,8 and that issue was followed with not informing the guests properly 
about check out time by %23,2. Guests who are fulfilled with the facility’s services during their stay 
could be affected negatively if the check out process isn’t done properly and this could lead them into 
thinking the staff is slacking on service because the guests are already leaving, thus giving off a bad 
impression and resulting in a very important loss. Not contacting the guests about their forgotten 
belongings also pave the way for negative reviews for the facility. When contacting the guests, 
boundaries should always be on point and no compromise should be made. In the research, %10 of 
front office personnel stated that even though discounts were made during the guests’ stay, because of 
the sincereness displayed during their check out, the guests’ have a tendency to request more discounts 
and with these extra discounts, the facilities often end up losing money. 

j. What are the effects of the problems that are encountered by customer during the check out 
process on productivity? 

According to the answers given, while %88 of front office personnel stated that problems that  

arise during or after the check out process affect the productivity of the front office negatively, the 
other %12 stated that guests who were happy with their stay usually rush to get on the road therefore 
the check out process is quick and easy. 

The process of accommodation in accommodation facilities’ front office departments is a process that 
includes several other processes such as: reservation, check in, accommodation, check out and after 
check out processes. In every aspect of these said processes, for the productivity of the facility, a clean 
and clear communication between the guests and the staff is mandatory (Raha, S., Ariffin, H.,F., 2017, 
249-256). Miscommunications with the guests after accommodation or during the check-out process 
affect the overall good impression of the facility and leave the guests with a lesser impression of the 
facility therefore reducing the productivity. Because of this, during and after check out, communication 
with the guests shouldn’t be neglected and should be done efficiently. 



 
63 

 

 
 

 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

According to responses from front office managers, %76 of the reservations are done by front office 
personnel. This situation brings the question of not having reservation units in the hotels and this duty is 
performed by front office personnel. 

%40 of the problems encountered during the reservation process usually consist of the guests either not 
having or not providing the required information properly, %35 of the problems are usually because of 
the staff’s personal inadequacy. 

It is deducted that during the reservation process, the receptionists are mostly on duty and do most of 
the communication and %65 of them state that misinforming the guests and not being attentive enough 
were among the most common problems encountered during the reservation process followed by the 
%22 stating dealing with inadequacy of the staff. 

During and after the check out, most of the communication is done by receptionists and bellboys, and 
%16,6 of the personnel state not communicating with the guests after their check out about belongings 
that are left behind, %49,8 state miscalculation of the fees, %16,6 state misinforming of the guests 
about the check out time are among the bigger problems. 

Despite all of the front office personnel stating that these problems affect their productivity negatively, 
in all steps along the way, most of these problems arise either when the guests are misinformed or 
when calculations are done faultily. This indicates that the personnel in charge are inadequate, and even 
though the front office supervisors are conscious, they don’t value the proper training the personnel is 
supposed to have. It is thought that front office personnel should be properly educated by inside or 
outside establishments of the sector (related organizations, universities etc.). 

The rate of employment and the high economical profit of today’s accommodation facilities has 
increased the importance of these facilities in the eyes of the leaders of the country. The competition 
created by the rising importance of the tourism and accommodation industry has resulted in many 
major facilities being established. 

The miscommunication problems that are encountered during the reservation process often result in 
the guests not preferring to accommodate in that particular facility. Problems that arise during check in, 
accommodation, check out and after check out processes lead to the guests who pay to receive proper 
service from the facility to leave the facility, not choose that facility again, speaking lowly of the facility 
and therefore leaving the premises unsatisfied (Hai-yan, K., Baum, T., 2006, 509-518).   

It should be kept in mind that the guests who have highly satisfying stays with accommodation facilities 
will want to return and will speak highly of the facility to the people around them. This will increase the 
facility’s rate in the market and will prevent the facility from getting affected negatively from the 
conditions of the competition therefore increasing productivity. This study was made in hotels in 
Konaklı, Avsallar and Manavgat districts around Mediterranean Region. The same study could be made 
around the same or different regions or countries on different dates if the results are desired to be 
compared. 
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Özet  

Örgüt çalışmalarında incelenen ve çalışan davranışlarını (olumlu ya da olumsuz) etkilediği ispatlanan 
birçok kavrama ilaveten, örgütlerde sergilenen negatif davranışlar (Ferris vd., 2008) kapsamında 
üzerinde araştırma yapılan konulardan birisi de örgütsel dışlanmadır. Mobbing kavramının bir boyutu 
olarak da incelenen örgütsel dışlanma, bir bireyin diğerleri tarafından görmezden gelindiğini veya 
dışlandığını hissettiği süreç olarak tanımlanmaktadır (Ferris vd, 2008; Gruter ve Masters, 1986).  

Robinson ve arkadaşları (2013: 206) örgütsel dışlanmayı, bir grup ya da bireyin örgütün diğer bir üyesinin 
faaliyet girişimini görmezden gelmesi olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanımda, bir bireyin olumlu 
kişilerarası ilişkiler/işle ilgili başarıları/itibar kurma ve sürdürme kabiliyetine ket vuracak şekilde, diğerleri 
tarafından dışlanması ve görmezden gelinmesi (Hitlan vd., 2006: 217) olarak tanımlanmakta ve birtakım 
psikolojik sıkıntılara yol açabilen stres faktörü olduğu vurgulanmaktadır (Williams, 2007). Yapılan 
araştırmalar sonucunda, örgütlerde yaşanan dışlanmanın, yaşam sıkıntısı, işten ayrılma niyeti ve 
duygusal tükenme gibi hem örgüt, hem de çalışanlar için arzu edilmeyen sonuçlarla güçlü bir şekilde 
ilişkili olduğu anlaşılmaktadır (Grandey ve Cropanzano, 1999; Ferris vd., 2008; Wu, vd., 2012; Zhao vd., 
2013). Fox ve Stallworth’un (2005) çalışmalarında ise; çalışanların yüzde 66'sının beş yıldan fazla süredir 
meslektaşları tarafından sistematik olarak gözardı edildiğini düşündükleri, yüzde 29'unun, diğer insanlar 
yanına geldiklerinde kasıtlı olarak oradan ayrıldıkları ortaya çıkmıştır. 

Örgütsel dışlanma davranışının örgütlerde yaygın olarak görülmesi ve öneminin uluslararası 
araştırmalarda tartışılmasına rağmen örgütsel etkilerinin incelendiği çalışmaların az olması (Ferris ve 
ark., 2008) şaşırtıcıdır. Yerli yazında ise dışlanma olgusunun “psikolojik dışlanma” araştırmaları 
kapsamında ele alınması (Güzel, 2012; Abayhan, 2014), bu konuda yapılan çalışmaların henüz istenen 
düzeyde olmadığını ve “örgütsel bağlamda dışlanma” davranışının örgütsel davranış literatürü içerisinde 
değerlendirilmesinin yerinde olacağını düşündürmektedir. Kavramın öneminin anlaşılması konusunda 
literatürdeki boşluğa katkı sağlamak adına yapılan bu çalışmada, örgütsel dışlanmanın ne olduğu, nasıl 
ölçüldüğü ve bu alanda ele alınan kritik konular açıklanmaya çalışılarak yerli yazına “Örgütsel Dışlanma” 
kavramını tanıtmak ve ihtiyaç duyulan araştırma alanlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca konunun 
ilişkili olduğu kavramlar, önleme yolları ile cevaplanması gerektiği düşünülen bazı sorular üzerinde de 
durularak, bu konuda yapılacak gelecek çalışmalara öneriler sunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütlerde Dışlanma, Yaşam Sıkıntısı, İşten Ayrılma Niyeti, Duygusal Tükenme. 

 

Giriş 
Bireyler arası ilişkiler; sosyal yaşamda olduğu kadar, çalışanların zamanlarının çoğunu geçirdikleri 
örgütsel yaşam açısından da oldukça önemlidir. Bireylerin çalıştıkları kuruma bağlılıkları, uyum düzeyleri 
ve iş motivasyonları gibi birçok pozitif davranış örgüt çalışanları arasındaki ilişkilere bağlı olmaktadır 
(Cook ve Wall, 1980; Jhen ve Shah, 1997). Örgüt çalışmalarında incelenen ve çalışan davranışlarını 
(olumlu ya da olumsuz) etkilediği ispatlanan birçok kavrama ek olarak, son yıllarda örgütlerde sergilenen 
negatif davranışlar (Ferris vd., 2008) kapsamında üzerinde araştırma yapılan konulardan birisi de 
örgütsel dışlanmadır. Örgütlerde mobbing kavramının bir boyutu olarak da incelenen örgütsel dışlanma 
en basit şekilde, bir bireyin diğerleri tarafından görmezden gelindiğini veya dışlandığını hissettiği süreç 
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olarak tanımlanmaktadır (Ferris vd, 2008; Gruter ve Masters, 1986). Örgütsel dışlanma, bir ya da daha 
fazla çalışanın bazı iş arkadaşlarına karşı soğuk davranışlar sergileyerek karşı tarafta istenmediği algısı 
oluşturması şeklinde kendini göstermektedir. Kendisi odaya girdiğinde oradan ayrılmayı tercih eden veya 
konuyu değiştiren kişilerin olması ya da kendisi orada yokmuş gibi davranılması durumunda bireyin 
hissettiği duygu dışlanma algısına bir örnektir.  

Robinson ve arkadaşları (2013: 206) örgütsel dışlanmayı, bir grup ya da bireyin örgütün diğer bir üyesinin 
faaliyet girişimini, sosyal bakımdan bunu yapmaya uygun olduğu halde, görmezden gelmesi olarak 
tanımlamaktadır. Bir başka tanımda ise örgütsel dışlanma, bir bireyin olumlu kişilerarası ilişkiler/ işle ilgili 
başarıları/ işyerinde olumlu itibar kurma ve sürdürme kabiliyetine ket vuracak şekilde, diğer bireyler 
veya bir grup tarafından dışlanması ve görmezden gelinmesi (Hitlan vd., 2006: 217) olarak 
tanımlanmaktadır.  Örgütsel dışlanmanın, birtakım psikolojik sıkıntılara yol açabilen kişilerarası bir stres 
faktörü olduğu vurgulanmıştır (Williams, 2007).  

Yapılan araştırmalarda, örgütlerde yaşanan dışlanmanın, yaşam sıkıntısı, işten ayrılma niyeti ve duygusal 
tükenme gibi hem örgüt, hem de çalışanlar için arzu edilmeyen sonuçlarla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu 
anlaşılmaktadır (Grandey ve Cropanzano, 1999; Ferris vd., 2008; Wu, vd., 2012; Zhao vd., 2013). Fox ve 
Stallworth’un (2005) çalışmalarında; çalışanların yüzde 66'sının beş yıldan fazla süredir meslektaşları 
tarafından sistematik olarak gözardı edildiğini düşündükleri, yüzde 29'unun ise, diğer insanlar yanına 
geldiklerinde kasıtlı olarak oradan ayrıldıkları ortaya çıkmıştır. 

Dışlanmanın Kavramsal Analizi 
Sosyal ve kişilerarası ilişkiler bireylerin yaşamlarının niteliği ve hayatta kalmaları açısından kritik bir önem 
taşımaktadır. Bunun için sosyal psikolojideki çok sayıda kuram, insanların diğerleriyle olumlu ve kalıcı 
ilişkiler kurma ihtiyacı ile yaşamlarını idame ettirdiklerini ileri sürmektedir (Baumeister ve Leary, 1995). 
Ait olma ihtiyacı olarak adlandırılan bu temel ihtiyaç (Baumeister ve Leary, 1995; Penhaligon vd., 2009) 
insanları bir gruba bağlanmaya, kendilerini grup üyesi olarak hissetmeye ve diğer insanlarla olumlu ve 
çatışmadan uzak ilişkiler kurmaya güdülemektedir (Twenge vd., 2001).  Bu nedenle diğer insanlar 
tarafından reddedilme ya da grup dışında tutulma gibi olumsuz tepkiler insanlarda huzursuzluk, 
gerginlik, hayal kırıklığı ve öfke gibi olumsuz duygular yaratmakta, bu durum uzun vadede çaresizlik, 
değersizlik hissi, yabancılaşma duyguları, sosyal tecritle birlikte depresyon, hatta intihar düşüncesiyle 
bile sonuçlanabilmektedir (Blackhart vd., 2009). Yapılan araştırmalar gözden geçirildiğinde, bireylerin 
grup dışında tutulma durumlarını açıklamak amacıyla dışlanma (ostracism) kavramının kullanıldığı 
görülmektedir. Bu kavramdan kimi zaman psikolojik dışlanma, kimi zaman da sosyal dışlanma veya 
reddedilme olarak söz edilmektedir. Psikolojik dışlanma bireyin başka bir birey ya da grup tarafından yok 
sayılması, görmezden gelinmesi ya da gruba dahil edilmemesidir (Williams, 2007; Williams ve Zadro, 
2001). Alan yazında, psikolojik dışlanma kavramı genellikle reddedilme (rejection) ve sosyal dışlanma 
(social exclusion) kavramları ile birlikte eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda, bu üç 
kavram arasındaki farklara dikkat çekilmeye başlanmıştır. Sosyal dışlanma bireyin her tür bağlamda 
yalnız bırakılmasını, sosyal iletişimin kurulmamasını ifade eden oldukça geniş bir kavramdır. Reddedilme 
ise bireyin bir başka birey ya da grup tarafından istenmediğinin açıkça dile getirilmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Blackhart vd., 2009; Leary, 2003; Williams, 2007). Bu üç dışlanma türünün ortak 
yönü, üçünün de temel ihtiyaç olan ait olmaya yönelik tehdit niteliği taşımalarıdır (Leary, 2003). Ancak 
diğerlerinden farklı olarak psikolojik dışlanma, yine temel güdüler olarak betimlenen benlik değeri, 
kontrol ve anlamlı varoluş güdülerine yönelik de tehdit oluşturmaktadır (Williams, 2007; Williams ve 
Zadro, 2001). Bu anlamda bu kavramların birbirinden bağımsız mı, yoksa birbirlerinin yerine kullanılabilir 
kavramlar mı olduğunu tespit etmeye yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Dışlanma, gözardı edilme ve dâhil edilmeme kavramlarının bileşiminden meydana gelen doğal bir 
oluşumdur (Williams ve Gerber, 2005). Bir bireyin başka bir bireyi kabul etmesi, ona cevap vermesi veya 
onu gruba dâhil etmesi gerektiğini öne süren normların ihlal edildiği durumlarda ortaya çıkan bir 
deneyim (Robinson vd., 2013: 207) olarak ifade edilen dışlanma, genellikle sebep gösterilmeden bireyin 
yok sayılması, dışarıda bırakılması, hariç tutulması veya gözardı edilmesi olarak tanımlanabilmektedir 
(Williams, 2007, Yang, 2012). Bireyler görmezden gelindikleri bu davranış karşısında, varolan ilişki 
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içerisinde mevcut durumlarının ilerlemeyeceğini ya da yeni ilişkiler geliştiremeyeceklerini 
düşünmektedirler. Bunun için de sosyal ilişki kurmada başarısız oldukları hissine kapılabilmekte ve acı 
hissetmektedirler (Molden vd., 2009).   

Örgütsel Dışlanma Kavramı  
Örgütsel dışlanma, özellikle son 30 yıldır araştırmacıların dikkatini çeken ve örgütsel davranış alanında 
üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri haline gelmiştir. Çalışma yaşamında dışlanma 
davranışı, işyerinde zorbalığın bir biçimi, misilleme davranışı (Miceli ve Near, 1989; Williams 2001), işyeri 
nezaketsizliği (Wasti ve Erdaş, 2015) ve tacizin bir parçası olarak kavramsallaştırılmıştır (Schneider vd., 
2000). Örgütsel dışlanma, iş ortamında belirli birey veya bireylerin diğer birey ya da bireyler tarafından 
göz ardı edilmesi (Ferris vd., 2008), çalışanların, karşılıklı ilişkileri sonucu bir tarafın diğer tarafı etkileşim 
sürecinden dışlaması, bir grup ya da bireyin örgütün diğer bir üyesinin faaliyet girişimini, sosyal 
bakımdan bunu yapmaya uygun olduğu halde, görmezden gelmesi olarak tanımlanmaktadır (Robinson 
vd., 2012). Örgütlerde dışlama, çalışanın örgüt içi ilişkilerden ve destekten yoksun bırakılması, 
yalnızlaştırılması, alınan kararlara dahil edilmemesi, önemli toplantı ve konuların ondan saklanması vb. 
şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Dışlanmaya uğrayan bireyde oluşan duygular, fiziksel acı niteliğinde bir 
tür psikolojik acı, olumsuz duygu durum, stres, üzüntü, incinmişlik ve öfkedir (Williams vd. 2005, 
Sommer ve Rubin, 2005; Williams, 2007). İşyerinde bir çalışanın yanında, onun davetli olmadığı bir 
buluşmadan söz edilmesi (Robinson vd., 2001), herhangi bir odaya girdiğinde diğerlerinin konuştukları 
konuyu değiştirmesi, bir toplantı sırasında bir ya da birkaç birey dışındaki herkesin aralarında 
mesajlaşması veya diğerlerinin bilmediği bir konu hakkında bazılarının şakalaşması vb. durumlar örgütsel 
dışlanmaya örnek olarak gösterilebilmektedir. 

Örgütsel dışlanma konusunda dikkat çeken önemli bir nokta da; dışlanmanın doğrudan göze çarpmadığı 
için pasif bir saldırganlık şekli (Zhao vd., 2013; Leung vd., 2011) olarak kabul edilmesidir. Yani dışlanan 
bireyin, kimi zaman dışlandığını farketmemesi, dışlayan bireyin farkında olmadan bu davranışı 
sergilemesi ya da gözardı ettiğini inkar etmesi gibi birçok farklı yönden ele alınması gereken bir 
kavramdır. 

Dışlanan bireyler, çalışma arkadaşlarıyla ya da üstleriyle ilişkilerindeki beklentilerinden mahrum 
bırakılmakta ve örgütsel süreçlerde gözardı edilmektedirler (Foster, 2012). Dolayısıyla birey örgüt 
içerisinde sosyal etkileşim fırsatlarından yararlanamadığı için hem psikolojik, hem de fiziksel olarak 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu etkilenme sonucunda meydana gelecek tepkiler ise, örgütün tümü 
açısından istenmeyen durumlar oluşmasına neden olabilmektedir.  Örneğin, dışlandığı ve istenmediği 
algısına kapılan birey, işinden haz duymayacak ve işe gitmek istemeyecek, bu durum da işlerin 
aksamasından devamsızlığa ve zamanla da işgücü devir oranının yükselmesine kadar birçok sorunu 
beraberinde getirecektir.  Bu nedenle örgütsel dışlanma davranışı göz ardı edilmemesi gereken, gerek 
çalışanlar gerekse örgütler açısından oldukça farklı ve olumsuz etkilere sahip bir olgudur.  

Çalışma Yaşamında Dışlanmanın Nedenleri 
Yakın tarihli çalışmalarda, örgütlerde dışlanma davranışının sonuçlarının anlaşılmasına yönelik girişimler 
olmasına rağmen (Grandey ve Cropanzano, 1999; Ferris vd., 2008; Wu, vd., 2012; Zhao vd., 2013), 
öncüllerinin incelendiği çalışmalar yok denecek kadar azdır (Williams, 1997; Sommer vd., 2001; Robinson 
vd., 2012). Örgütsel dışlanmanın öncüllerinin incelenmesi, bu davranışının görülme sıklığını en aza 
indirmek için etkin müdahaleler yapılabilmesi adına oldukça önemlidir. Bu nedenle çalışma yaşamında 
dışlanma olgusunun nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlamak için bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır (Ferris vd., 2008).  

Örgütsel dışlanma başta örgüt kültürü olmak üzere, iş rolünün anlamlılığı, grup norm ve değerleri, 
otorite, çalışma arkadaşları ile kurulan iletişim, geribildirime verilen önem, fiziksel koşullar gibi 
faktörlerden etkilenmektedir (Vega and Brennan, 2000). Örgütsel dışlanma davranışının öncülleri 
üzerine yapılan sınırlı araştırmanın odak noktası dışlanmanın nedenleri üzerinde yoğunlaşmakta 
(Sommer vd., 2001; Williams, 1997) ve bu nedenler “kasıtlı/bilinçli dışlama” veya “kasıtsız/bilinçsiz 
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dışlama” olarak ifade edilmektedir (Robinson vd., 2012). Bu başlıkta, örgütsel dışlanmanın muhtemel 
öncülleri ve gerekçelerini tartışmanın yanı sıra bazı öneriler geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Kasıtlı Dışlama ve Nedenleri  
Kasıtlı dışlama, bireyin başka bir bireyle etkileşime girmekten kaçındığının farkında olarak, maksatlı bir 
şekilde bu davranışı gerçekleştirmesidir. Kasıtlı dışlamanın iki ana örgütsel öncülü olduğuna ilişkin 
Robinson ve arkadaşları (2012); dışlamanın psikolojik etkilerinin düşük olduğu ve alternatif 
mekanizmaların sınırlı olduğu durumlarda, kasıtlı dışlanma eyleminin gerçekleşme olasılığının daha 
yüksek olacağını belirtmişlerdir (Robinson vd., 2012). Daha açık bir ifade ile, örneğin görev bağımlılığının 
düşük olduğu çalışma ortamlarında, çalışanlar arasında daha az etkileşim ve koordinasyon söz konusu 
olduğundan (Guzzo ve Shea, 1992) kasıtlı dışlama davranışı sergilemek daha olasıdır. Çünkü dışlanma, 
genellikle örgüt-birey arasındaki işbirliği ve amaç birliğinin bulunmadığı veya azaldığı zaman daha 
belirgin olmaktadır. Aynı şekilde, dışlanma eylemine alternatif olabilecek başka bir davranış sergilemenin 
mümkün olmadığı örgütlerde (hiyerarşik yapılarda, resmi politikalara ve iletişimin açık olmadığı kültüre 
sahip örgütler) çalışanlar diğerlerini dışlama davranışında bulunabilmektedir. Örneğin, çatışmayı çözmek 
için sınırlı alternatif mekanizmalara sahip örgütsel ortamlar bu yönteme başvurmaya daha yatkındır. 
Çatışmadan kaçınan kültüre sahip örgütlerde, kişilerarası gerilimi gidermek için mevcut seçenekler 
kısıtlanmış olacağından, örgüt üyeleri, herhangi bir davranışı onaylamadığını ifade etmek için daha pasif 
ve görünmeyen yöntemlere eğilimli olabilmektedirler. Benzer şekilde, saldırganlık, taciz veya zorbalık 
gibi daha açık olan olumsuz davranış biçimlerine karşı çıkan politikalara sahip örgütlerde, boşluğu 
doldurmak için dışlama eylemleri kullanılabilmektedir. Çünkü dışlamanın profesyonel, belirgin olmayan 
ve çoğu kez gözlenemeyen doğası, aktör için diğer seçeneklerden daha kolaydır (Williams, 2001). 
Bununla birlikte, yapılan araştırmalar dışlama davranışının bunu sergileyen aktör için duygusal olarak acı 
verici olduğunu, rahatsızlık, suçluluk duygusu ve stres yarattığını göstermiştir (Baumeister vd., 1993; 
Sommer vd., 2001; Williams ve Sommer, 1997). Bunun önüne geçebilmek için de aktörlerin, dışlama 
davranışının nedenlerini iş arkadaşlarıyla paylaşarak, hedef üzerindeki zararlı etkisinin sorumluluğunu 
dağıtmaya çalıştıkları düşünülmektedir (Latané ve Nida, 1981). Böylece, grup olarak bir dışlama davranışı 
gerçekleşmiş olmakta ve aktörler grubun bir parçası olma, gruba aidiyetini doğrulama gibi psikolojik 
kazanımlarla diğerlerini dışlama eğilimi gösterebilmektedir. 

4.2. Kasıtsız Dışlama ve Nedenleri  

Kasıtsız dışlama, bireyin farkında olmadan, meşguliyetinden dolayı karşıdaki bireyi görmezden 
gelmesidir. Stresli çalışma ortamları gibi ya da örgüt çalışanlarının coğrafî olarak dağınık biçimde 
yerleştirildiği, başkalarını görmezden gelmenin/gözden kaçırmanın daha kolay olduğu iş ortamlarında 
daha sık görülmektedir (Robinson vd., 2012). Örneğin, iş yükünün ya da çalışma sürelerinin fazla olduğu, 
sosyal ihtiyaçların nispeten kısıtlı olduğu örgütlerde bireyler farkında olmadan diğerlerini görmezden 
gelme eğilimi gösterebilmektedirler. Kasıtsız dışlama, aktörün kötü niyet beslememesi ve eyleminden 
habersiz olması nedeniyle en yaygın dışlama biçimidir (Sommer vd., 2001). Yoğun veya stresli olduğu için 
öğle yemeğine çıkarken arkadaşını davet etmeyi unutan bir bireyin bu davranışı karşı tarafta dışlandığına 
yönelik bir algıya neden olabilmektedir.  Bu nedenle gelecekte yapılacak çalışmaların bu algıyı bertaraf 
edebilecek şekilde, gerçek dışlanma ile algılanan dışlanma arasındaki farklılıkların sistematik bir şekilde 
incelenmesi yönünde olmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Kasıtsız dışlamanın gerçekleştiği bir diğer ortam da çalışanların fiziksel olarak birbirinden uzak olduğu, 
farklı bina ya da bölgelerde çalışılma zorunluluğu olan aidiyet duygularının daha az olduğu örgütlerdir. 
Bir birey, ofisinden veya çalışma grubundan uzaklaştıkça, izolasyon duygusu ve aidiyet eksikliği 
hissetmekte, bu durum da çalışanın performansını olumsuz yönde etkilemektedir (Golden vd., 2008). Bu 
kapsamda, bu tür duyguların dışlanmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ya da uzaktan çalışanı daha 
fazla olan örgütlerde örgütsel dışlanma davranışının olup olmadığını keşfetme yönünde çalışmalar 
yapılması yerinde olacaktır. 

 Bununla birlikte, örgüt kültürünün de kasıtsız dışlanmaya neden olabilecek bir faktör olabileceği 
değerlendirilmektedir. Zayıf bir örgüt kültürü, (örgütün değerleri, hedefleri ve inançlarının tüm üyeler 
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tarafından güçlü bir şekilde paylaşılmadığı veya anlaşılmadığı örgütler (Deal ve Kennedy, 1982)) kasıtsız 
dışlanma davranışına daha yatkındır (Robinson vd., 2012). Örneğin her seviyedeki çalışanlar arasında 
güçlü bir iletişimin desteklendiği bir örgütte, bir yöneticinin farkında olmadan temizlik görevlisini 
görmezden gelmesi dışlanma algısına yol açabilmektedir.  

Yukarıda, örgütlerde dışlanmanın potansiyel öncüllerinden bazılarına değinilmeye çalışılmıştır. Ancak, 
dışlanmanın öncülleriyle ilgili çok az araştırma olduğu dikkate alındığında, gelecekteki çalışmalarda, 
örgütlerde dışlanmanın hangi koşullarda, kimler tarafından ve ne zaman gerçekleştiğinin incelenmesi 
yönünde olması önerilmektedir.  

Örgütlerde Dışlanmaya Maruz Kalanların Ortak Özellikleri 
Örgütsel dışlanma konusunda cevaplanması gerektiği düşünülen bir başka sorun da iş ortamında 
kimlerin daha çok dışlandığının belirlenmesi ve dışlanan bireylerdeki ortak özelliklerin tespit edilmesi 
yönündedir. Bu konuda yapılan az sayıdaki çalışma, gelecekteki araştırmalara yol gösterici olabilecek 
şekildedir. Bunlardan biri, dışlanma davranışına whistleblowing (etik muhbirlik) eğilimi olan çalışanların 
daha çok maruz kalacağını belirten araştırmalardır (Faulkner, 1999; Miceli ve Near, 1992). Bu çalışmalar 
dışlanmanın whistleblowerlar üzerinde daha sık kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, 
dışlanmanın etik muhbirlik davranışına caydırıcı etkisi yaygın olarak kabul görmektedir (Gruter ve 
Masters, 1986; Williams, 1997). Faulkner’ın (1999) dışlanmanın whistleblowing üzerindeki etkisini 
incelediği araştırmada, katılımcıların hepsi muhbir davranışlarının ardından dışlanma ile karşılaştıklarını 
bildirmişlerdir. Diğer taraftan, dışlanarak psikolojik ihtiyaçlarından yoksun kalan bireylerin, bu ihtiyaçları 
yeniden kazanma girişimlerinde bulundukları da anlaşılmıştır. Bu bulgular kasıtlı ya da kasıtsız dışlamanın 
caydırıcı etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yapılan araştırmalar ayrıca, örgütte geçici olarak çalışanların sürekli çalışanlar tarafından reddedilme 
olasılığının arttığını göstermektedir (Williams, 2001). Buradan hareketle, kısa süreli örgüte katılan, part-
time çalışan ya da geçici bir görev nedeniyle örgütte bulunan çalışanların, diğerleri tarafından fazla 
benimsenmediklerini ve aralarına dahil etmediklerini söylemek mümkündür. 

Örgütsel dışlanma davranışının kişilik ile olan ilişkisine odaklanan bir çalışmada (Wu vd., 2011) nevrotik 
kişiliğe ve düşük seviyede uyumluluğa sahip bireylerin diğerlerine göre dışlanmaya daha fazla maruz 
kaldığı, dışadönük bireylerin ise dışlanma durumuyla karşılaşmadıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
yönetimin, bu çalışanlar üzerine daha çok odaklanması ve işyerinde dışlanmalarını engellemek için 
onlara eğitim, danışmanlık ve sosyal destek sağlaması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, örgütsel 
dışlanmanın iş performansı ile negatif yönde ilişkili olmasına dikkat çekilmiş ve dışlanan çalışanların iş 
performanslarının daha düşük olduğu anlaşılmıştır. Ferris ve arkadaşlarının (2008) tek kaynak ve kesitsel 
araştırma tasarımından farklı olarak, örgütsel dışlanma ve iş performansı arasındaki ilişkiyi test etmek 
için çoklu kaynaktan veri kullanarak yaptığı çalışma ile örgütsel dışlanma konusundaki araştırmaları bir 
adım öteye götürerek, dışlanmanın iş performansına etkisinde düşük benlik saygısının aracı rolü olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu bulgu da, dışlanmanın çalışan performansını neden ve ne şekilde etkilediğine yönelik 
daha geniş araştırmaların yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Örgütsel Dışlanmanın Kritik Etkileri 
Dışlanma konusundaki araştırmaların çoğu psikoloji alanında yoğunlaştığından, örgütsel anlamda 
dışlanma davranışının hem bireysel hem de örgütsel etkilerini inceleyen az sayıda araştırmaya 
rastlanmaktadır.  Örgütsel dışlanma davranışının yaygın olarak sergilenmesine ve geniş etkilere sahip 
olmasına rağmen, şaşırtıcı bir şekilde bu olgunun etkisini incelemeye yönelik sınırlı çalışma olduğu 
görülmektedir (Ferris vd., 2008). Araştırmacıların örgütsel dışlanmanın bu kritik ancak ihmal edilmiş 
yönüne birçok nedenden dolayı dikkat göstermeleri gerektiği düşünülmektedir. Çünkü işyerinde taciz, 
zorbalık, nezaketsizlik gibi davranışların pragmatik etkileri dikkate alındığında, bu davranışlara göre daha 
pasif ve belirsiz gibi görünen ancak önemli tutum ve davranışlara sebep olan örgütsel dışlanmanın 
çalışanlar üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunun araştırılmaya değer olduğu düşünülmektedir. Bu 
nedenle, dışlanmanın çalışanların iş tutum ve davranışlarına etkisinin anlaşılması örgütsel davranış 
yazınında önemli bir boşluğu doldurabilecektir. Bu başlıkta, örgütsel dışlanmanın hem bireysel, hem de 
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çalışanların iş tutum ve davranışlarına olan kritik etkilerini ortaya koymaya ve bu etkileri hafifletecek 
birtakım öneriler sunmaya çalışılmıştır. 

Williams (2001) dışlanmanın sonuçlarını ortaya çıkardığı modelde, dışlanmanın sosyal kaynakları tehdit 
edebileceğini ve dolayısıyla bir stres yaratıcı olarak görülebileceğini savunmuştur. Yakın tarihli 
araştırmalar, dışlanmanın öfkeyi (Chow vd., 2008) ve olumsuz duygulanımı da içeren bir dizi psikolojik 
reaksiyona neden olduğunu göstermiştir (Gonsalkorale ve Williams, 2007). Bununla birlikte, işyerinde 
dışlanmanın anksiyete, depresyon, iş arama davranışları ve işten ayrılma niyetinin yanı sıra düşük 
memnuniyet ve psikolojik sağlık seviyeleri ile ilişkili olduğu da ortaya konulmuştur (Ferris vd., 2008; 
Hitlan vd., 2006). Benzer şekilde, bir çalışanın iş arkadaşları tarafından kabul edilme algısı ile psikolojik 
iyilik hali arasında anlamlı ve olumlu yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır (Greenglass vd., 1996).  

Hitlan ve arkadaşları (2006) yaptıkları bir araştırmada ise, dışlanmış bireylerin örgütsel bağlılık ve 
örgütsel vatandaşlık davranışlarının diğerlerine göre daha düşük seviyelerde olduğunu tespit etmişlerdir. 
Dışlanmış katılımcıların, örgütlerine daha az duygusal olarak bağlı oldukları ve daha az örgütte kalma 
isteği hissettikleri anlaşılmıştır. Bu bulgular, kişinin çalışma grubunda dışlanmış olmasının, dışlamanın 
gerçekleştiği doğrudan bağlamın ötesine geçtiğini göstermektedir. Yani dışlanan çalışanlar davranışı 
sergileyen doğrudan sorumlu kişilere değil, davranışın gerçekleştiği örgüte karşı da olumsuz duygulara 
sahip olmaktadırlar. Bu durum, dışlanma davranışının etkilerinin ne kadar önemli boyutta olduğunun bir 
göstergesidir.  Çalışanların örgütsel bağlılık, iş performansı (Brett vd., 1995) ve örgütsel başarı gibi bazı 
diğer iş tutum ve davranışlarıyla ilişkili olduğu göz önüne alındığında, bu bulguların önemi daha belirgin 
olarak ortaya çıkmaktadır.   

Örgütsel dışlanma davranışının çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığını potansiyel olarak etkilediği 
(Heaphy ve Dutton, 2008) ve bireyler üzerinde başta olumsuz duygu durum olmak üzere stres, üzüntü ve 
öfke gibi (Williams vd., 2005) tepkilere yol açtığı bilinmektedir. Dışlanan kişinin temel ihtiyaçlarından biri 
ya da birkaçı engellenmiş olabileceğinden, kişinin kendisini hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak 
kötü hissetmesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır (Williams, 2009). Ayrıca dışlanan bireylerde yabancılaşma, 
düşük benlik saygısı, öğrenilmiş çaresizlik ve değersizlik gibi duyguların görüldüğü de savunulmaktadır 
(Faulkner, 1999). Bir başka çalışma ise, örgütsel dışlanmanın psikolojik sıkıntı (duygusal tükenme ve 
işyerinde depresif ruh hali) ile pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanında, politik becerileri 
yüksek olan çalışanların dışlandıklarında daha az psikolojik sıkıntı yaşadıkları, düşük olan çalışanların ise 
psikolojik olarak sıkıntılarının daha şiddetlendiği anlaşılmıştır (Wu vd., 2012). Politik davranış 
sergilemenin aracı rol olarak tespit edildiği bu çalışma sonucundan, bireylerin birtakım taktiklerle 
dışlanmayı engelleyebileceği ya da dışlanmadan daha az etkileneceğini anlamak mümkündür. Özellikle 
hangi politik taktiklerin dışlanmanın etkisini azalttığını keşfetmek, hem dışlanmayı önlemek açısından 
hem de dışlanan kişiler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu görmek açısından faydalı olacaktır. 

Öte yandan örgütlerde algılanan dışlanma, sosyal kaygının artması (Baumeister ve Tice, 1990), 
depresyon (Coie vd., 1995), yalnızlık (Jones, 1990), öfke (Twenge vd., 2001), duyguların incinmesi (Leary 
vd., 1998) ve daha düşük psikolojik sağlık (Schneider vd., 2000) gibi sonuçlara yol açarak bireyleri 
etkilemektedir.  Bireylerin iş ortamında öz-saygısını kaybetmesi, kendisini örgüte ait hissetmemesi ve 
örgüte yönelik pozitif tutum ve davranışlarında gözlenebilir düşüklüğün olmasıyla sonuçlanabilen 
örgütsel dışlanma, çalışanların giderek yalnızlaşmasına ve çalışma arkadaşlarıyla iletişimlerinin 
zayıflamasına yol açmaktadır (Wu, vd. 2012). Örgütsel dışlanma ve bilgi paylaşımı arasındaki ilişkinin 
incelendiği bir araştırmada, dışlanan bireylerin daha az bilgi paylaştıkları da tespit edilmiştir (Gkorezis ve 
Bellou, 2016). Bunların dışında, örgütlerde dışlanmanın bireylerin grup kararlarına uyarak ve daha fazla 
çalışarak gruba yeniden dahil olma girişimlerine neden olduğunu tespit eden araştırmalar da 
bulunmaktadır (Williams ve Zadro, 2001). Bu durum dışlanma davranışına verilen tepkilerin bireyden 
bireye değişebileceğini akıllara getirmekte ve bu tepkilerin bireysel özelliklere göre ortaya çıkarılmasının 
önemli bulgulara ulaşmayı sağlayacağı düşünülmektedir. Yani hangi kişiliğe sahip bireylerde örgütsel 
dışlanma yapıcı, hangilerinde yıkıcı etki bırakır? gibi bir araştırma sorusunun örgütsel dışlanma odaklı 
çalışmaları genişleteceği kuşkusuzdur. 
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Tüm bu sonuçlarla birlikte, elbette ki örgütlerde dışlanma davranışının önüne geçebilmenin yolları 
belirlenmeli ve olumsuz etkilerinden çalışanların, yöneticilerin ve örgüt sahiplerinin kaçınması için 
birtakım önerilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu yönde uygulanacak stratejilerin başında çalışanların 
eğitilmesi ve örgütsel dışlanma konusunda çalışanlarda farkındalık oluşturmak için bazı adımların 
atılması gelmektedir. İşyerinde dışlanmanın olumsuz etkilerini azaltmak için yönetim, örgütsel 
dışlanmayı caydırıcı bir kültür oluşturmalı ve çalışanları sorunları çözmek için açık iletişim yolunu 
kullanmaya teşvik etmelidir (Williams, 2001). Bununla beraber, sosyal faaliyetlerle çalışanlar arasındaki 
sosyal bağları güçlendirme, nezaket tabanlı davranışları ödüllendirme, işbirliği ve takım çalışmasına 
teşvik ederek birbirine bağlı çalışma grupları oluşturma gibi uygulamaların da başta dışlanma olmak 
üzere birçok olumsuz tutum ve davranışı önleyeceği düşünülmektedir.  

Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler 
Bu çalışma ile örgütlerde dışlanma davranışının daha detaylı araştırılmasına yönelik birçok problem ve 
konunun gündeme geldiği ve ihtiyaç duyulan çalışma alanlarının az da olsa ortaya çıkarıldığı 
düşünülmektedir. Bunlardan bazılarına kısaca değinilmeye çalışılacaktır. İlk olarak dışlanmanın zorbalık, 
taciz, saldırganlık ve sosyal zarar verme gibi diğer nezaketsiz örgütsel tutum ve davranış yapılarından 
tam bir ayrımının yapılması gerekmektedir. Zira, bu davranışlara kıyasla daha belirsiz ve pasif olması, 
dışlanmanın örgüt içerisinde tespit edilmesini zorlaştırabilmektedir. Ayrıca, örgütsel dışlanmada amaç 
her zaman karşıdaki bireye zarar vermek olmayabilmektedir. Dışlayan birey, zarar vermeye yönelik bir 
motivasyona sahip olmayarak bilinçsiz bir şekilde (farkında olmadan) karşıdaki bireyi görmezden 
gelebilmektedir. Dışlanma zararlı olabileceği gibi, herhangi bir kötü niyet olmadan da ortaya 
çıkabileceğinden (Williams, 1997), bu davranışın bilinçli ve bilinçsiz kullanımının net bir şekilde ayırt 
edilmesi yönünde çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, kasıtlı olarak dışlanma davranışı 
sergileyen bireylerin, yanlış anlaşılma ya da farkında olmadığı mazeretine sığınarak inkâr etmesi olasılığı 
da düşünüldüğünde, örgüte ve bireylere verilen zararın en aza indirilmesi açısından önlem alınması 
gerektiği düşünülmektedir. 

Örgütsel dışlanma ile ilgili bir diğer önemli husus da, dışlanma ile nasıl başa çıkılacağının anlaşılmasıdır; 
çünkü etkili başa çıkma stratejileri, dışlanma ve dışlanmanın olumsuz sonuçlarını hafifletebilmektedir 
(Williams, 2007). Dışlanma ile başa çıkmak için göze girme davranışının ortak bir strateji olduğu 
düşünülmektedir (Williams ve Zadro, 2005). Toplumsal etkileşim davranışının bir türü olan göze 
girme/kendini sunma, bireylerin başkalarının gözünde çekiciliklerini arttırma girişimidir (Liden ve 
Mitchell, 1988). Öte yandan örgütsel destek yoluyla (Halis ve Demirel, 2016) çalışanların bu tarz olumsuz 
davranışlar sergilemesinin önüne geçilebilmektedir. Ancak daha kapsamlı bir çalışma ile örgütlerde 
dışlanma davranışını azaltma yollarına dair yeni keşifler yapmak da mümkün olabilecektir.  

Öte yandan kültürel anlamda dışlanmanın etkilerinin araştırılması, özellikle Türkiye gibi daha fazla ilişki 
odaklı olan toplulukçu kültürlerde dışlanmanın hangi sonuçları doğurduğunu keşfetmek de örgütsel 
davranış literatürüne önemli katkılar sağlayacaktır. Çünkü dışlanma yoluyla sosyal bağlardan mahrum 
bırakılmak toplulukçu eğilime sahip bireyler için daha incitici sonuçlara yol açabilmektedir (Wasti ve 
Erdaş, 2015).  

Bunların yanında, örgütsel davranış yazınında önemli bir eksiklik olan ölçüm yollarının geliştirilmesi, 
toplumsal özelliklerin dikkate alınarak batıda geliştirilen kavramların ve ölçeklerin Türk kültürüne 
uygunluğunun sorgulanması ve güvenilir sonuçlara ulaşmak adına kültürel ve çevresel farklılıklarla 
uyumlu ölçek sorularının geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu açıdan “örgütsel dışlanma 
ölçeği”nin Türk çalışma ortamına uygun olarak geliştirilmemesi bu alanda önemli eksiklik olarak 
değerlendirilmektedir.  

Yukarıda örgütlerde dışlanmanın potansiyel öncüllerinden bazılarına değinilmeye çalışılmıştır. Ancak 
dışlanmanın öncülleriyle ilgili az sayıda araştırma olduğu dikkate alındığında, gelecekteki çalışmaların, 
örgütlerde dışlanmanın hangi koşullarda, kimler tarafından ve ne zaman gerçekleştiğini incelemeye 
yönelmesi önerilmektedir. Ayrıca ülkemizde oldukça az sayıda çalışmanın olduğu whistleblowing 
davranışı ile ilişkisinin araştırılmasının da literatüre dikkate değer bir katkı sağlayacaktır. 
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Son olarak, bireylerin dışlanma davranışına nasıl tepki verdiklerinin belirlenmesinde cinsiyet ve kişiliğin 
önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu durumda, yalnızca örgütsel dışlanma davranışını 
sergileyenlerin bireysel özelliklerini incelemekle kalmayan, aynı zamanda dışlanmaya hedef olan kişilerin 
ortak özelliklerini daha geniş çapta araştıran teorik ve ampirik çalışmalara ihtiyaç vardır. Tüm bu 
nedenlerle birlikte, örgütsel dışlanmanın doğasını daha iyi anlamak adına, öncülleri ve sonuçları da dahil 
olmak üzere daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Abayhan, Y., (2013). Sosyal Etki Kuramı Bağlamında Psikolojik Dışlanma, Doktora Tezi, Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Baumeister, R. F. ve Leary, M. R. 1995. The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a 
Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529. 

Baumeister, R. F., Tice, D. M. (1990). Point-counterpoints: Anxiety and Social Exclusion. Journal of Social 
and Clinical Psychology,  9, 2, 165-195. 

Blackhart, g. C., Nelson, B. C., Knowles, M. L., Baumeister, R. F. (2009). Rejection Elicits Emotional 
Reactions But Neither Causes Immediate Distress Nor Lowers Self-Esteem: A Meta-Analytic Review of 
192 Studies on Social Exclusion. Personality and Social Psychology Review, 13, 269-309. 

Brett, J. F., Cron, W. L., Slocum, J. W. (1995). Economic Dependency on Work: A Moderator of the 
Relationship Between Organizational Commitment and Performance. Academy of Management 
Journal, Vol. 38, 1, 261-271. 

Chow, R. M., Tiedens, L. Z., Govan, C. L. (2008). Excluded Emotions: The Role of Anger in Antisocial 
Responses to Ostracism. Journal of Experimental Social Psychology, 44, 3, 896-903. 

Chung, Y. W. (2015). The Mediating Effects of Organizational Conflict on The Relationships Between 
Workplace Ostracism With in-Role Behavior and Organizational Citizenship Behavior. International 
Journal of Conflict Management, 26, 4, 366-385. 

Coie, J., Terry, R., Lenox, K., Lochman, J., Hyman, C. (1995). Childhood Peer Rejection and Aggression as 
Predictors of Stable Patterns of Adolescent Disorder. Development and Psychopathology, 7, 4, 697-713. 

Cook, J., Toby W. (1980). New Work Attitude Measures of Trust, Organizational Commitment and 
Personal Need Non‐Fulfilment. Journal of Occupational Psychology, 53, 1, 39-52. 

Deal, T., Kennedy, A. (1982). Corporate Cultures. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Faulkner, S. L. (1999). After the Whistle is Blown: The Aversive Impact of Ostracism, The Sciences and 
Engineering, 59, 7-B, 37-70. 

Ferris, D. L., Brown, D. J., Berry, J. W., Lian, H. (2008). The Development and Validation of the Workplace 
Ostracism Scale. Journal of Applied Psychology, 93, 6, 1348-1366. 

Foster, Pamela J. (2012). Leader-Member-Exchange and The Workplace Bully, Doctoral Dissertation, 
Kansas State University. 

Fox, S., Stallworth, L. E. (2005). Racial/Ethnic Bullying: Exploring Links Between Bullying and Racism in 
the US Workplace. Journal of Vocational Behavior, 66, 3, 438-456. 

Gkorezis, P., Bellou, V. (2016). The Relationship Between Workplace Ostracism and Information 
Exchange: The Mediating Role of Self-serving Behavior. Management Decision, 54, 3, 700-713. 

Gkorezis, P., Bellou, V. (2016). The Relationship Between Workplace Ostracism and Information 
Exchange: The Mediating Role of Self-Serving Behavior. Management Decision, 54, 3, 700-713. 

Gkorezis, P., Panagiotou, M., Theodorou, M. (2016). Workplace Ostracism and Employee Silence in 
Nursing: The Mediating Role of Organizational Identification. Journal of Advanced Nursing, 72, 10, 2381-
2388. 



 
74 

 

 
 

Golden, T. D., Veiga, J. F., Dino, R. N. (2008). The Impact of Professional Isolation on Teleworker Job 
Performance and Turnover Intentions: Does Time Spent Teleworking, Interacting Face-To-Face, or 
Having Access to Communication-Enhancing Technology Matter?. Journal of Applied Psychology, 93, 6, 
1412. 

Gonsalkorale, K., Williams, K. D. (2007). The KKK Won't Let Me Play: Ostracism Even By a Despised 
Outgroup Hurts. European Journal of Social Psychology, 37, 6, p. 1176-1186. 

Grandey, A. A., Cropanzano, R. (1999). The Conservation of Resources Model Applied to Work–family 
Conflict and Strain, Journal of Vocational Behavior, Vol. 54, No. 2, 350-370. 

Greenglass, E., Fiksenbaum, L., Burke, R. J. (1996). Components of Social Support, Buffering Effects and 
Burnout: Implications for Psychological Functioning. Anxiety, Stress and Coping, 9, 3, 185-197. 

Gruter, M., R. D. Masters. (1986). Ostracism as a Social and Biological Phenomenon: An 
Introduction. Ethology and Sociobiology, 7, 3-4, 149-158. 

Guzzo, R. A., Shea, G. P. (1992). Group Performance and Intergroup Relations in 
Organizations. Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 3, 269-313. 

Güzel, H.Y., (2012). Psikolojik Dışlanma Kişisel Belirsizlik Hissine Yol Açar Mı? Psikolojik Dışlanmanın, 
Kişisel Belirsizliğin ve Ölümlülüğün Dikkat Çekici Olmasının Etkileri, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Halis, M., Demirel, Y. (2016). Sosyal Desteğin Örgütsel Soyutlama (Dışlanma) Üzerine Etkisi. Kastamonu 
University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty, 11, 318-335. 

Heaphy, E. D., Dutton, J. E. (2008). Positive Social Interactions and The Human Body At Work: Linking 
Organizations and Psychology. Academy of Management Review, 33, 1, 137-162. 

Hitlan, R. T., Cliffton, R. J., DeSoto, M. C. (2006). Perceived Exclusion in The Workplace: The Moderating 
Effects of Gender on Work-Related Attitudes and Psychological Health. North American Journal of 
Psychology, 8, 2, 217-236. 

Hitlan, R. T., Kelly, K. M., Schepman, S., Schneider, K. T., Zárate, M. A. (2006). Language Exclusion and 
the Consequences of Perceived Ostracism in the Workplace. Group Dynamics: Theory, Research, and 
Practice, 10, 1, 56. 

Jehn, K. A., Priti P. S. (1997). Interpersonal Relationships and Task Performance: An Examination of 
Mediation Processes In Friendship and Acquaintance Groups. Journal of Personality and Social 
Psychology, 72, 4, 775-790. 

Jones, W. H. (1990). Loneliness and Social Exclusion. Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 2, 214-
220. 

Latané, B., Nida, S. (1981). Ten Years of Research on Group Size and Helping. Psychological Bulletin, 89, 
308-324. 

Leary, M. R., Kowalski, R. M., Smith, L., Phillips, S. (2003). Teasing, Rejection, and Violence: Case Studies 
of The School Shootings. Aggressive Behavior, 29, 3, 202-214. 

Leary, M. R., Springer, C., Negel, L., Ansell, E., Evans, K. (1998). The Causes, Phenomenology, and 
Consequences of Hurt Feelings. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 5, 1225-1237. 

Leung, A. S. M., Wu, L., Chen, Y., Young, M. N. (2011). The Impact of Workplace Ostracism In Service 
Organizations. International Journal of Hospitality Management, 30, 836-844. 

Liden, R. C., Mitchell, T. R. (1988). Ingratiatory Behaviors In Organizational Settings. Academy Of 
Management Review, 13(4), 572-587. 

Miceli, M. P., Near, J. P. (1989). The Incidence of Wrongdoing, Whistle-blowing, and Retaliation: Results 
of a Naturally Occurring Field Experiment. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2, 2, 91-108. 



 
75 

 

 
 

Miceli, M. P., Near, J. P. (1992). Blowing The Whistle: The Organizational and Legal Implications For 
Companies and Employees. Lexington Books. 

Molden, D. C., Lucas, G. M., Gardner, W. L., Dean, K., Knowles, M. L. (2009). Motivations For Prevention 
or Promotion Following Social Exclusion: Being Rejected Versus Being Ignored. Journal of Personality and 
Social Psychology, 96, 2, 415. 

Penhaligon, N. L., Louis, W. R., Restubog, S. L. D. (2009). Emotional Anguish at Work: The Mediating Role 
of Perceived Rejection on Workgroup Mistreatment and Affective Outcomes. Journal of Occupational 
Health Psychology, 14, 1, 34. 

Robinson, S. L., O’Reilly, J., Wang, W. (2013). Invisible at Work: An Integrated Model of Workplace 
Ostracism. Journal of Management, 39, 1, 203-231. 

Schneider, K. T., Hitlan, R. T., Radhakrishnan, P. (2000). An Examination of the Nature and Correlates of 
Ethnic Harassment Experiences in Multiple Contexts. Journal of Applied Psychology, 85, 1, 3-12. 

Sommer, K. L., Rubin, Y. (2005). Role of Social Expectancies in Cognitive and Behavioral Responses to 
Social Rejection. The Social Outcast: Ostracism, Social Exclusion, Rejection, and Bullying, Psyhology Press, 
NewYork. 

Sommer, K. L., Williams, K. D., Ciarocco, N. J., & Baumeister, R. F. (2001). When Silence Speaks Louder 
Than Words: Explorations Into the Intrapsychic and Interpersonal Consequences of Social 
Ostracism. Basic and Applied Social Psychology, 23, 4, 225-243. 

Twenge, J. M., Baumeister, R. F., Tice, D. M., Stucke, T. S. (2001). If You Can’t Join Them, Beat Them: 
Effects of Social Exclusion on Aggressive Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 
1058-1069. 

Wasti, S. A., Erdaş, D. (2015). Türk Kültüründe İşyeri Nezaketsizliğinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle 
İncelenmesi. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 721-726. 

Williams, K. D. (2001). Ostracism: The power of Silence. New York: Guilford. 

Williams, K. D. (2007). Ostracism. Annual Review of Psychology, 58, 1, 425-452. 

Williams, K. D. (2009). Ostracism. A Temporal Need-threat Model. M. Zanna (Eds.), Advances in 
Experimental Social Psychology, 41, 275-314. 

Williams, K. D., Zadro, L. (2001). Ostracism: On Being Ignored, Excluded, and Rejected. (Ed.) M. R. Leary, 
Interpersonal Rejection, London: Oxford University Press. 

Williams, K. D., Gerber, J. (2005). Ostracism: The Making of the Ignored and Excluded Mind. Interaction 
studies, 6(3), 359-374. 

Williams, K. D., Sommer, K. L. (1997). Social Ostracism By Coworkers: Does Rejection Lead to Loafing or 
Compensation?. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 693-706. 

Williams, K. D., Forgas, J. P., Von Hippel, W. (Eds.). (2005). The Social Outcast: Ostracism, Social 
Exclusion, Rejection, and Bullying. Psychology Press. 

Wu, L. Z., Yim, F. H. K., Kwan, H. K., Zhang, X. (2012). Coping With Workplace Ostracism: The Roles of 
Ingratiation and Political Skill in Employee Psychological Distress. Journal of Management Studies,  49,  
1, 178-199. 

Wu, L., Wei, L., Hui, C. (2011). Dispositional Antecedents and Consequences of Workplace Ostracism: An 
Empirical Examination. Frontiers of Business Research in China, 5, 1, 23-44. 

Wu, L. Z., Yim, F. H. K., Kwan, H. K., Zhang, X. (2012). Coping With Workplace Ostracism: The Roles Of 
İngratiation and Political Skill in Employee Psychological Distress. Journal of Management Studies, 49, 1, 
178-199.  



 
76 

 

 
 

Yang, J. (2012). Workplace Ostracism and Performance Related Outcomes: A Process Model 
Incorporating Social Influence and Social Identity Theories. State University of New York at Buffalo. 

Zhao, H., Peng, Z., Sheard, G. (2013). Workplace Ostracism and Hospitality Employees’ 
Counterproductive Work Behaviors: The Joint Moderating Effects of Proactive Personality and Political 
Skill. International Journal of Hospitality Management, 33, 219-227. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
77 

 

 
 

Do Islamic Beliefs About Afterlife Protect From Fear of Death?: A Qualitative Study 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt GEDİK 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi  

Abstract  

Meaning-making through religion is a powerful symbolic process, facilitating coping with adversity such 
as death. Qualitative studies exploring the individual experience of religion in terms of coping with 
death fear are scarce. This phenomenological qualitative study investigated the ways in which Muslim 
individuals (n = 10) use religion to construct meaning related to death of self. Participants were 
randomly selected from a purposeful sample of mosque attendees in Izmir. Mean age of the participants 
was 38.3 (SD=9.3). Oral informed consent was taken prior to semi-structured interviews. Participants 
were asked what will happen when they die and how their belief in afterlife affect the way they 
think/feel about death. Verbatim transcription of the interviews was analyzed independently by two 
researchers. Three major themes which outline religious influences on the concept of death fear 
emerged: (1) “coping with death fear”, (2) “belief in afterlife”, (3) “causes of death fear”. Categories 
pertaining to these three themes were: (1) avoidance coping, religious coping, meaning-making, 
cognitive reframing, (2) acceptance of death, irrelevance of worldly life, preparation for afterlife, divine 
justice, divine judgment, (3) noncompliance with elementary tenets of Islam, distance to God, lack of 
faith, to sin, finiteness, fear of the unknown. It was determined that belief in afterlife provided comfort 
in terms of death of self. Participants exhibited positive religious coping and meaning making in relation 
to death. Only two participants reported some religious struggle and fear of annihilation. Findings 
indicate the influence of religion on coping with death fear. 

Keywords: Fear of Death, Afterlife, Islam, Qualitative. 

 

INTRODUCTION 

According to Feifel (1959), a person’s thoughts and behavior is influenced by his/her views, hopes, and 
fears related to death. Fear of death or death anxiety is a common uncomfortable experience leading to 
distress, anxiety, and depression (Berman, Weems, & Stickle, 2006). From a clinical psychological 
perspective, understanding reasons for fear of death (FoD) is important in order to address death 
attitudes (fear of death/death anxiety, death depression, death obsession) among clients and to 
determine potentially protective factors such as religious beliefs. 

Since the 1950’s, an abundance of theoretical accounts and empirical studies have addressed FoD or 
death anxiety and its reasons. On a theoretical level, it has been indicated that the components of FoD 
included fear of the process of dying, interruption of worldly goals, concerns about what happens after 
death and fear of the unknown, and fear of annihilation (Choron, 1974; Raphael, 1984; Schultz, 1979). 
Subsequent empirical studies addressed the components of and reasons for FoD, which shed light on 
age and sex differences in FoD as well as the factors or dimensions of FoD (Fortner & Neimeyer, 1999; 
Lonetto & Templer, 1986; Thorson & Powell, 1988).  

Terror management theory (TMT) posits that human behavior is oriented towards the maintenance of 
self-esteem and faith in a cultural worldview because these structures protect one from death anxiety 
(Greenberg, Pyszczynski, & Solomon, 1986; Solomon, Greenberg, & Pyszczynski, 1991). The cultural 
worldview depicted in TMT corresponds to a symbolic construction of reality and hope of either literally 
or symbolically transcending death provided that one adheres to certain standards. The hope of literally 
transcending death is found in religion and the belief in an afterlife.  



 
78 

 

 
 

Empirical and methodological studies provided some explanations for FoD such as being prone to 
anxiety in general or trait anxiety, ego integrity, self-actualization, and religiosity (Fortner & Neimeyer, 
1999; Gedik & Bahadır, 2014; Harding, Flannelly, Weaver, & Costa, 2005). Theoretical explanations 
frequently involved an existential approach, indicating that FoD is the result of an unfulfilled life. 
Religious perspectives also provided a framework for understanding protective factors or beliefs in 
terms of FoD. In this context, Berger (1967) and Becker (1973) posited that monotheistic religions 
provides comfort and meaning for the dying as it involves the concept of eternal and immortal life (the 
afterlife).  

Abdel-Khalek (2002) developed the Reasons for Fear of Death Scale in a sample of Muslim 
undergraduates, which included items related to the religious aspect of FoD such as “the terribly 
strenuous moment when the soul parts from the body”,  “fear of hell and doomsday”, “torture of the 
grave”, “fear of heavenly punishment”, “failure to perform religious duties and obligations”, “lack of 
faith”, and “too many sins”. The scale had four factors: Fear of Pain and Punishment, Fear of Losing 
Worldly Involvements, Religious Transgressions and Failures, and Parting from Loved Ones. 

Belief in afterlife is among the cornerstones of Islam. In Islam, worldly life is transient and the afterlife is 
eternal. When a person dies, his/her life deeds are questioned by two angels (Munkar and Nakir) in the 
grave and this questioning results in approaching heaven or hell. In the latter, the ordeal of the grave 
(azab al-quabr) occurs. The grave life ends with Doomsday. Every human being will resurrect on 
Doomsday and the Day of Judgment will take place. Following the final questioning, either heaven or 
hell is the eventual destiny of every human being. 

Aim and Rationale 

Results of empirical studies yielded some inconsistent findings regarding the association between 
religiosity and FoD (Fortner & Neimeyer, 1999). Studies which reported a negative correlation between 
these two variables were criticized for not considering participants’ tendency to affirm their religious 
beliefs and conserve meaning by spontaneously reporting that religion provides comfort in coping with 
adversity (Pargament, 1997). Indeed, religious beliefs and religious coping mechanisms are difficult to 
comprehend via quantitative research and self-report measures. In-depth qualitative studies are needed 
to better analyze and understand the effect of religious beliefs on distress related to death. The current 
study aimed to expand our understanding of the function of the Islamic belief of afterlife for FoD by 
reporting on interviews of mosque attendees. It was attempted to discover whether grand theories of 
religion and the afterlife played out in people’s lived experiences. 

METHOD  

This phenomenological qualitative study investigated the ways in which Muslim individuals (N = 10) use 
religion to construct meaning related to death of self. Participants were randomly selected from a 
purposeful sample of mosque attendees in Izmir. Oral informed consent was taken prior to semi-
structured interviews. Each was interviewed using the following questions: “do you believe in the 
afterlife?”, “where do you think you will go when you die?”, “does your belief in the afterlife affect the 
way you think and feel about death?”. 

An interpretative phenomenological analysis was undertaken. The analysis covered four steps: gaining 
an overall impression and identifying themes; dividing the text into meanings units; condensing meaning 
across cases; and generalizing descriptions for each theme, forming the foundation for new descriptions 
and concepts. Transcribed interviews were searched for patterns and similarities in responses. Verbatim 
transcription of the interviews was analyzed independently by two researchers. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Three major themes which outline religious influences on the concept of FoD emerged: (1) “coping with 
FoD”, (2) “belief in afterlife”, (3) “causes of FoD”. The first theme, coping with FoD, corresponded to 
different strategies of coping, namely, avoidance coping, religious coping, meaning-making, cognitive 
reframing. The second theme, belief in afterlife, had somewhat overlapping content. Participants 
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perceived death as salvation, end of striving, a gateway, a wedding, and a new beginning. Categories 
pertaining to these three themes were: (1) religious coping, meaning-making, cognitive reframing, (2) 
acceptance of death, irrelevance of worldly life, preparation for afterlife, divine justice, divine judgment, 
(3) noncompliance with elementary tenets of Islam, distance to God, lack of faith, to sin, finiteness, fear 
of the unknown. 

Religious coping 

 “I sometimes wonder how will I die but this thought causes distress so I try not to think about it 
because no one can know that other than Allah.” 

 “…believing in the afterlife makes me a good person and avoid bad deeds. This gives me strength 
against death…” 

“We have some obligations to Allah, I remember these as I think of the afterlife, that I have not fulfilled 
these obligations. And I get anxious, how will I answer to Allah? I start to think about what I do and for 
what I did that in terms of Heaven and Hell. I have a lot of sins, so it will be difficult for me. But Mercy 
will be in abundance I hope.” 

Meaning making 

 “When I perform Salah, do good deeds, this gives me so much pleasure, I understand what I have been 
created for and death and everything stop being sources of fear or sadness.”  

“I used to have a bad life, I used to drink alcohol and fornicate. But I had an accident. I repent for my 
sins, saw what I did was wrong, and apologized to people I have hurt. I may say I died once and 
accounted for what I did and I am happy for it. That accident may seem to be a bad thing, but it made 
me a much better person.” 

Cognitive reframing 

“Necip Fazıl's poem-‘Ölüm güzel şey,budur perde ardından haber/Hiç güzel olmasaydı ölür müydü 
peygamber?’… If the prophet, many of His companions, saints, Allah's beloved subjects died, then death 
is not so bad I think.” 

Acceptance of death 

“…The afterlife, saying that Allah took the deceased to His Heaven, all of that helps us accept and 
overcome death…” 

“Believing in the afterlife helps me normalize death and perceive death as birth.” 

“I have "I have no springs and summers left, I ran out of pain and discomfort, I came to you o Rasool 
Allah" engraved on my parents' tombstone…” 

“Like His Holiness Mevlana said, death is like the night of union (şebi aruz) for that person” 

Irrelevance of worldly life 

“This world is finite and unimportant and our existence cannot be limited to something so shallow.” 

“Worldly life is short, the afterlife is eternal and extensive. Worldly life is a test.” 

“Death is like exiting a prison and becoming free” 

Preparation for afterlife 

“No one would want to go on a trip without preparing for it, death is like that” 

“The best way to die is by aging I guess because one would want to live a good life, complete unfinished 
business, and collect more good deeds and do more worshipping for the afterlife.” 

“If I am prepared for the resurrection and the afterlife, then I would feel comfortable (about death).” 



 
80 

 

 
 

“I think I will be punished in the afterlife but at the end I believe I will go to heaven. I have been 
prepared for the afterlife.” 

“I avoid sins and try to do good, pray a lot and hope that I will have a good afterlife.” 

“One who is not prepared may fear death.” 

Divine justice 

“I do not fear death because I am a decent person” 

“When you do good deeds and prepare for the afterlife, the concept of death loses its gravity, becomes 
less alien and less frightening” 

“Death is like reaping what we saw in the world” 

“Our way of living in this world determines our afterlife experience” 

“When  I do something extreme or sin, I remind myself that someday I will die and answer for what I just 
did.” 

“Death helps me avoid mistakes and bad choices because I will resurrect and answer for what I did. 
Thus, death is not such a bad thing” 

“One who worships Allah and has a pure heart will reach a good afterlife and as a result, would not fear 
death… Me and a person who does not believe can't have the same ideas on death...” 

Divine judgment 

“If I knew I would go to Heaven, I would like to die this instant to receive my reward. Why suffer in this 
world?” 

“ I am not ready for death but I wouldn't feel sad if I knew I were to die, I would be sad only because I 
am not well prepared for the afterlife. I try to good deeds but I have been missing Salah lately.” 

Noncompliance with elementary tenets of Islam 

“A man who never worships Allah, who doesn't pray, fast, do good deeds would naturally fear death” 

Distance to God 

“…excessive fear of death means being distant to Allah…” 

“…death is like a countdown for those who do not believe in Allah” 

Lack of faith 

“Those who do not believe will think that they have unfinished business and will wonder why are they 
dying when others continue to live. Thus, they will never make peace with dying nor live peacefully” 

To sin 

“My sins remind me of death and eventually I may experience fear of death” 

Finiteness 

“The end of life makes me feel scared, it is a cold feeling and I don't like it, naturally.” 

Fear of the unknown 

“Death has a bit of a scary side too because we don't know how and when we will die.” 

“I know death, I witnessed it, and I don't fear it because I know it well. The unknown is scary, not 
something that you already know of.” 

In religious coping, personal mastery and control is surrendered to an omnipotent and merciful deity. 
Religion also helps one to cope with fear of death by providing a meaning system, and helping 
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restructure negative affect and reframe a situation in a positive light. The “larger purpose” of death (i.e., 
the afterlife) is some form of meaning construction (Cook & Wimberly, 1983). 

In a qualitative study by Pevey, Jones, and Yarber (2009), it was found that dying Christian patients did 
not find the concept of afterlife as comforting. Moreover most of them did not report a firm belief in the 
afterlife even though they were highly religious. It was also found that the participants were not sure 
about what would heaven would be like and that the uncertainty of where they would spend eternity 
was not comforting for them at all. 

In conclusion, it was determined that belief in the afterlife provided comfort in terms of death of self. 
Participants exhibited positive religious coping and meaning making in relation to death. Only two 
participants reported some religious struggle and fear of annihilation. Findings indicate the influence of 
religion on coping with death fear. 
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Otel İşletmelerindeki Web/Bulut Tabanlı Teknolojilere Dayalı Yönetim Sistemleri ve İşletme Başarısı 
İlişkisi 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN 

Muş Alparslan Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Özet 

Zamanın çok daha fazla önemli hale geldiği günümüzde işletmeler, karmaşık süreçlerde hızla ve güvenli 
şekilde karar alabilmek mevcut bilgilerini yayabilmek ve rakiplerinden geri kalmamak için teknolojik 
yeniliklere ihtiyaç duyarlar. Özellikle de yoğun rekabet koşullarında faaliyet gösteren otel işletmeleri ön 
büro hizmetlerini karşılayabilmek, envanterlerini kayıt altına alabilmek, iş akış prosedürü oluşturabilmek, 
online rezervasyon talebini artırabilmek ve farklı çözümler/stratejiler üretebilmek için web tabanlı 
teknolojilerden faydalanmaktadırlar. Buradan hareketle içerik analizi yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, otel işletmelerindeki web/bulut tabanlı uygulamaların işletmelere 
sağlamış olduğu faydaların ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla “otel işletmelerinde web/bulut tabanlı 
teknoloji sistemleri” ifadesi Google arama motorunda taranmış ve çalışmanın amacıyla örtüşen 68 haber 
çerçevelenmiş bulut teknolojisi kullanan otellerin ve bu otellerle işbirliği yapan online seyahat sistem 
sağlayıcılarının web siteleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda bulut teknolojisi kullanan web tabanlı 
otel yönetim sistemlerinin maliyeti düşürdüğü, yönetimi kolaylaştırdığı, sosyal medyada ve küresel 
pazarda tanıtım olanaklarını ve bilinirliği artırdığı, rezervasyon sayısını artırdığı, ön büro süreçlerini 
kolayca yönetebilme imkânı sunduğu, müşteri ilişkileri ve sadakat yönetiminde başarıyı artırdığı 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Otel İşletmeleri, Bulut Teknolojisi, Yönetim Sistemleri, İşletme Başarısı, İçerik Analizi. 

The Relationship between Management Systems and Business Success Based on Web/Cloud-Based 
Technologies in Hotel Enterprises 

Abstract 

As the time becomes more and more important, businesses need technological innovations to quickly 
and safely make decisions in complex processes, to spread their existing information, and to stay ahead 
of their competitors. In particular, hotel enterprises operating under intense competition take 
advantage of web-based technologies in order to meet the front office services, register their 
inventories, create workflow procedures, increase the demand for online services and produce different 
solutions/strategies. The aim of this study, which was carried out by using content analysis method, is to 
uncover the benefits of web/cloud-based applications in hotel enterprises. For this purpose, the phrase 
“web/cloud-based technology systems in hotel enterprises” was scanned in Google search engine and 
the websites of hotels using cloud technology and online travel system providers collaborating with 
these hotels were investigated. As a result of the research, web-based hotel management systems using 
cloud technology have been found to reduce costs, facilitate management, increase publicity 
opportunities and awareness in the social media and the global market, increase the number of 
reservations, provide the opportunity to manage front office processes easily, increase success in 
customer relations and loyalty management. 

Keywords: Hotel Enterprises, Cloud Computing, Management Systems, Business Success, Content 
Analysis.  
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Herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymayan internetteki program, uygulama ve verilerin bir bulutta (sanal 
makina) depolanarak internete bağlı bir cihaz aracılığıyla erişim sağlanabilen hizmetin geneli web tabanlı 
bulut teknolojisi (cloud) olarak adlandırılır. Bu teknoloji, çoklu sistem entegrasyonu sağlayabildiğinden, 
sürdürülebilir ve oldukça esnek ve düşük maliyetli olduğundan dolayı otel işletmelerince tercih 
edilmektedir. Otel işletmeleri internet hizmetini tüm müşterilerine toplu şekilde sunduğu için ve toplu 
sunulan hizmetin 5651 sayılı kanuna göre kayıt altına alınma zorunluluğu olduğu için hem kullanım 
kolaylığı sunması hem de tam denetim sağlayıp iş yükünü hafifletmesinden dolayı bulut teknolojiye 
dayalı log ürün kullanmaktadırlar. Aşağıdaki şekilde loglama örneği verilmiştir.  

 

Kaynak: http://ipeknet.com.tr/bulut-loglama/ 

Bulut Teknolojisi Kavramı 

Bulut teknolojisi (cloud computig) veri, yazılım, uygulama, kaynak, servis gibi çeşitli bilişim elemanlarının 
kullanıcının isteği doğrultusunda bilgisayar ve bilgisayar türevi diğer cihazlar vasıtasıyla erişilebildiği ve 
paylaşabildiği, internet tabanlı bir yapıyı ifade etmektedir (Sarıtaş ve Üner, 2013: 193). Bulut teknolojisi, 
hizmet katmanına ve servis hedefine uygun olarak yazılım (SaaS), platform (PaaS) ve altyapı (IaaS)  
hizmeti şeklinde üç kategoride hizmet sunmaktadır. 

 
 

 
 

SaaS (uygulama-yazılım) 
Google Docs, acrobat,com, salesforce.com, CRM 

PaaS (platform) 
Google App. Engine, Azure Service Platform 

IaaS (altyapı) 
Amazon Web Services, Gogrid, 3Tera 

 

Şekil: Bulut Teknoloji Hizmet Modelleri 

 

 

Bulut sunucu/istemci 
Web tarayıcı, mobil uygulamalar, ince istemci, terminal emulator… 
 

http://ipeknet.com.tr/bulut-loglama/
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 Yazılım Hizmeti/Software as a Service (SaaS): Kullanımı ekstra maliyet, işlem ve yapılandırma 
gerektirmeyen her yerden kolayca ulaşılabilen bir web tarayıcısı aracılığıyla internet hesabıyla 
bulut üzerinden erişim sağlanabilen hazır son kullanıcı platformudur. Ofis yazılımları, sanal 
masaüstü uygulamalar, e-posta sistemleri yazılım hizmetlerine örnek olarak verilebilir. 

 Platform Hizmeti/Platform as a Service (PaaS): Bulut üzerinden yazılımların ihtiyaç duyduğu 
uygulama geliştirme, test işlemleri ve hosting işlemleri için platform hizmeti sağlanır. Web 
sunucuları, veri tabanı hizmetleri platform hizmetlerine örnektir. 

 Altyapı Hizmeti/Infrastructure as a Service (IaaS): Ağ, sunucu, depolama gibi alt yapı 
hizmetlerinin bulut aracılığıyla sağlandığı modeldir. 

 
Uygulamalar          İş analizi-veri tabanı yönetimi    İşletim sistemi     Sunucular-depolama    Ağ 
güvenliği       Veri merkezi tesisi 
 

 
Kaynak: https://azure.microsoft.com/tr-tr/overview/what-is-saas/ 

Bulut teknoloji hizmet modelleri bulut sağlayıcısının donanım ve yazılım kaynaklarından kullanıcının 
ihtiyacına göre yetkilendirilmesi ve erişiminin sağlanması için geliştirilmiş modellerdir. Hangi seviyede bir 
modele ihtiyaç duyulduğu tespit edildikten sonra bulut sağlayıcıları aracılığıyla amaca en uygun şekilde 
hizmet edecek olan servis modeli seçilip kiralanabilmektedir. Bulut teknolojisi, klasik istemci 
sistemlerinden sanal ağlar ve depolama, sanal kümelemeler, sanal bulut ara yüzler, yüksek düzeyde 
güvenirlik gibi yönlerle farklılık göstermektedir (Dokuz ve Çelik, 2017: 317-318). 

Otel İşletmelerinde Bulut Teknolojilerinin Kullanım Alanları Ve Bulut Teknolojilerin İşletme Başarısına 
Etkileri 

Bilgi teknolojilerindeki ilerleme ve günümüz işletmelerince çeşitli amaçlar için kullanılan teknolojik 
imkânlar (iletişim, internet,  bilişim teknolojileri, bilgi tabanlı uygulamalar vb.) otel işletmeleri için de 
büyük önem arz etmektedir. Şöyle ki mevcut müşterilere ve potansiyel müşterilere internet üzerinden 
ulaşılmakta; otel işletmelerinin başarısı sunulan hizmet ile ilgili güncel verilerin/bilginin hızlı ve etkin 
şekilde iletilmesiyle ilişkilendirilmektedir. Gelişen teknolojik imkânlar ile birlikte işletmelerin iş yürütme 
şekilleri ve yönetim anlayışları da değişikliğe uğramıştır. Otellerde kullanılan bulut teknolojiye dayalı 
sistemler, internet üzerinden dinamik servis aracı vasıtasıyla online rezervasyon imkanından otellerin 
tanıtımına; satış ve güvenli ödeme işlemlerinden kurumsal kaynak planlamaya kadar pek çok hizmet 
sunmaktadır. Otel işletmeleri bulut teknoloji sayesinde web sitelerindeki bilgileri doğru zamanda doğru 
yerde doğru müşteriye sunarak, her yerden ulaşılabilir hale gelmişler (mekândan bağımsız olarak sisteme 
erişebilme özelliği) ve tercih edilebilirliklerini artırmışlardır. 

https://azure.microsoft.com/tr-tr/overview/what-is-saas/
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Otel işletmelerinde kullanılan bilişim teknoloji uygulamaları Tablo 1’de özetlenmiştir. Görüldüğü gibi 
çoğunlukla radyo frekans ile tanımlama (RFID), bulut teknoloji temelli olan bu akıllı uygulamalar çeşitli 
sistemlerde farklı şekillerde kullanılmaktadır. 

Tablo 1. Turizm ve Otelcilik Sektörü Yaygın- Bulut Bilişim Uygulamaları 

SİSTEM/AKILLI UYGULAMA ÖRNEKLER 

Temassız Sistemler  Anahtarsız odalara girişi 

 Parasız ödeme olanakları 

 Radyo frekans ile tanımlama (RFID) özellikli üyelik kartları 

Bilgi Sistemleri  Otellerde düzenlenen oyunlar ve yarışmalar için müşteri 
performansını izleme ve raporlama  

Tur Sistemleri  Ziyaretçilere yön vermek için geliştirilmiş kişiselleştirilmiş 
otomatik mesaj görüntüleri  

 Otomatik sosyal ağ gönderileri  

Varlıkları Takip Sistemleri  Stok kontrol ve alkol tüketimi takibi 

 Yiyecek ve içecek yönetimi  

 Havlu takibi ve stok kontrolü  

İnsan Takip ve Kontrol 
Sistemleri 

 Legoland’de çocuk takip sistemi  

 Eğlence merkezleri ve parkları  

 Kayak Merkezleri 

Akıllı Telefon Otel 
Uygulaması 

Gelişmiş ara yüz ile sunulan zengin arama seçenekleri ile 
uygun otel bulma 

Yakın alan iletişimi (NFC-Near field communicator) özelliğiyle 
akıllı telefon kimliğinin tanınması ve telefonun oda anahtarı 
olarak kullanılbilmesi 

Otel odasının ısı, ışık, mini-bar vb. kaynaklarının 
yönetilebilmesi 

Konsiyersi hizmeti olarak spa, havuz, fitness salonu gibi otelin 
farklı tesislerinin yanı sıra turistik yerlerin açıklamaları da dahil 
olmak üzere sunulan otel rehberi hizmetine erişebilme 

Otel ortamını ses ve grafikler şeklinde sanal bilgisayar 
tarafından üretilen arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile 
görüntülemek ve çevredeki yerler hakkında telefonun ekranını 
tutarak arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile bilgi alabilme 

Otelde çıkış işlemlerini yaparak, mini dolapta tükettikleri 
içkiler ve ekstra ödemelerin de eklendiği faturayı uygulama 
aracılığıyla ödeyebilme 

Personel Performans 
Yönetim Sistemi 

Gerçek zamanlı servis ve bekleme sürelerini sensörler ve 
garsonun kullandığı el cihazı aracılığı ile alınması. 

Performansı yönetilen ve ücretlendirilen personelin verimliliği 
artması ve bu veriler sayesinde sistemde sorunlu yerler kısa 
sürede tespit edilip, gerekli çözümler hemen geliştirilmesi. 
Dolayısı ile hizmet hızı artması 

Akıllı Otel Kaynakları 
Yönetimi 

Mini buzdolabında yer alan RFID okuyucularından alınan bilgi, 
ilgili otel personelinin el cihazına bu içeceğin yenisi koy şeklinde 
görev bilgisine dönüşerek verilir. 

Stoğa dair gerçek zamanlı veriler tutulması, böylece herhangi 
bir müşteri bir şeyin bitmesi sebebi ile herhangi bir problemle 
karşılaşmaması 

Kaynak: Gökalp ve Eren’in (2016) çalışmasından derlenerek hazırlanmıştır. 
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Otel işletmelerinin bulut teknoloji uygulama örnekleri aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir. 

 

Kaynak: https://www.etravelweek.com/topics/cloud-and-saas-should-hotels-use-cloud-based-hotel-
management-system 

Yöntem 

“Otel işletmelerinde web/bulut tabanlı teknoloji sistemleri” ifadesi Google arama motorunda taranmış 
ve çalışmanın amacıyla örtüşen 68 haber çerçevelenmiş bulut teknolojisi kullanan otel işletmeleri ve bu 
otellerle işbirliği yapan online seyahat sistem sağlayıcılarının web siteleri incelenmiştir. Haber 
içeriklerinde en çok tekrar eden ve bulut tabanlı teknoloji sistemlerini kullanan 10 otelin (Hotel Aqua, 
Hilton Bomonti, Ramada, 4Reasons Hotel , Elite Dragos Hotel, Gloria Hotels & Resorts, Crystal Hotel, 
Hilton Garden Inn Isparta, Sheraton Hotels,  Double  Tree By Hilton) web siteleri incelenerek içerik analizi 
yapılmıştır. Dolayısıyla bu 10 otel işletmesi, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Tabloda, internet 
taraması sonucunda otel işletmelerinde web tabanlı bulut teknoloji kullanımında sunulan hizmetler ve 
işletme başarısı/performansı kriterlerinden var olanlar “+” şeklinde belirtilmiş; gerek o otel işletmesinin 
web sayfasında gerekse de o otel işletmesiyle işbirliği yapan online seyahat sistem sağlayıcılarıyla ilgili 
haberlerde belirtilen bu özelliklere rastlanmamışsa o alan boş bırakılmıştır.  

Bulgular  

Daha önceden yapılmış olan araştırmalar ışığında ve bu çalışmanın sonucunda Bulut teknolojinin sunmuş 
olduğu hizmetler ve bu hizmetlerin işletme başarısına/performansa etkileri aşağıdaki tabloda gösterildiği 
gibi özetlenebilir. 

  

https://www.etravelweek.com/topics/cloud-and-saas-should-hotels-use-cloud-based-hotel-management-system
https://www.etravelweek.com/topics/cloud-and-saas-should-hotels-use-cloud-based-hotel-management-system
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Tablo 1: Web Tabanlı Bulut Teknoloji Kullanan Otel Yönetim Sistemlerinin Sağladığı Avantajlar 

Sunulan Hizmetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Otel Yönetimi ve Konaklama 
Hizmeti 

+ + + + + + + + + 
+ 

Yazıcı ve Tarayıcı Destek 
Hizmetleri 

   +      
 

Virüs Güvenliği Hizmetleri + + + + + + + + + + 

İşletim Sistemi ve Yazılım Destek 
Hizmeti 

+ + + + + + + + + 
+ 

İnternet Bağlantısı Destek Hizmeti + + + + + + + + + + 

Donanım Teknik Servis Hizmeti   + +       

Kablolu/Kablosuz Ağ Altyapı 
Destek Hizmeti 

+ + + + + + + + + 
+ 

Dokunmatik POS Terminali     +       

IP PBX Santral Destek Hizmetleri    +       

Hotspot Web Analizi ve Loglama    +       

Güvenlik Duvarı ve Yönlendirici   + +     +  

Veri Depolama ve Arşivleme 
Hizmeti 

  + +      
 

Arama Motoru Optimizasyonu 
(SEO) Hizmeti 

+ + + + + + + + + 
+ 

Dizayn ve Tema Hizmetleri   +        

Alan Adı ve Barındırma 
Konfigürasyon ve Destek Hizmeti 

+ + + + + + + + + 
 
+ 

Varlık Takip ve Raporlama Hizmeti   +        

Kurumsal Kaynak Planlama 
Hizmeti 

  +       
 

İş Zekâsı ve Raporlama Hizmeti   +        

Dijital Anahtar Hizmeti        +   

HotelRunner Platform Hizmeti   +    +  + + 

Kimlik Doğrulama   +   +   +  

İşletme başarısı/performans           

Maliyeti Düşürme + + + + + + + + + + 

Katma Değeri Yüksek 
Teknoloji Odaklı Bir Yapı 

+ + + + + + + + + 
+ 

Performans Artışı    +       

Esneklik ve 
Pazara Hızlı Yanıt Verebilme 

+ + + + + + + + + 
+ 

Zaman Tasarrufu Sağlama + + + + + + + + + + 

Rezervasyon Artışı Sağlama/Etkin 
Rezervasyon Yönetimi 

+ + + + + + + + + 
 
+ 

Etkin Misafir İlişkileri Yönetimi + + + + + + + + + + 

Markalaşma İmkânı Sağlama           

Güvenlik + + + + + + + + + + 

Hizmet Kalitesi + + + + + + + + + + 
1HOTEL AQUA, 2HİLTON BOMONTİ, 3RAMADA, 44REASONS HOTEL, 5ELITE DRAGOS HOTEL, 6GLORIA 
HOTELS&RESORTS, 7CRYSTAL HOTELS, 8 HILTON GARDEN INN ISPARTA, 9SHERATON HOTELS, 10 DOUBLE 
TREE BY HILTON 

Sonuç ve Öneriler 
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Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel işletmeleri, sürekli değişen yapısı ve farklı tercihleri ve istekleri 
olan müşteri potansiyeliyle yeni teknolojilere özellikle de bulut bilişime dayalı yönetim sistemlerine 
ihtiyaç duymaktadır. Bulut teknoloji sistemlerinin otel işletmelerinde kullanılmasının nedenleri arasında 
müşterilere hızlı cevap verebilmek, yenilikler yapmak, performans artırmak, otel hizmetlerine 
erişilebilirliği artırmak, daha kaliteli hizmet sunmak, sunucu-veri merkezi gibi altyapı maliyetlerini 
düşürmek, markalaşabilmek sayılabilir. Bulut teknoloji sayesinde otel müşterileri dijital check-in 
yapabilmekte, resepsiyonda zaman kaybetmeden anahtarsız olarak odasına çıkabilmektedir. Tanınmış 
otellerin neredeyse tamamının bulut sisteme entegre olduğu günümüzde, otel işletmelerinin bulut-web 
tabanlı sistemlere hızla geçiş yapması,  otel yönetimlerini ve pazarlama sistemlerini dijital ortama 
taşımaları rakiplerin gerisinde kalmamaları için ve de hizmet ve niteliklerin geliştirilmesi için 
gerekmektedir. Özetle otel işletmeleri yalnızca bir otelde internet hizmeti sunmanın yanısıra beş-altı 
cihazı da internete bağlamalı;  planlama, organizasyon, pazarlama, satış yönetimi uzaktan erişimle 
merkezden sağlanmalıdır. Aylık, haftalık ve günlük yapılan raporlamalar; müşteri istek ve şikâyetleri, 
anketler bulut teknoloji destekli programlarla izlenmeli/yönetilmelidir. 
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Özet 

Son yıllarda dünyada siyasi alanda gerçekleşen eksen kayması ve ekonomik gelişmeler sonucu dünya çok 
eksenli bir boyuta dönüşmüştür. Yaşanan bu değişmeler sonucu; ülkemizde yolcu taşımacılığı alanı 
gelişmiş ve özellikle havayolu yolcu taşımacılığı tüketici nezdinde daha cazip ve çekici bir bakış açısı 
kazanmıştır. Yolcu taşımacılığı sektöründe tercihlerin havacılıktan yana değişmesi de havayolu yolcu 
taşımacılığını kritik hale getirmiştir. Bu bağlamda havacılık sektörünün stratejik değeri ve sektörel gücü 
gelişmiştir. İlaveten yaşanan gelişmeler, sektörün ilgisini ülkemize çekmiştir.  

Hizmet sektöründe önemli rekabet unsurlarından biri şüphesiz “müşteri ilişkileri”’dir. Müşteri ilişkileri 
günümüzde birçok işletme tarafından uygulamaya konulmuş hizmet ve pazarlama yaklaşımıdır. Müşteri 
ile olan ilişkileri yönetiminde, müşterinin ne istediği net olarak bilmek önemlidir. Müşteri ilişkileri 
yönetimi alanında gerekli çalışmaların yürütülmesinin firmalara başarı sağlayacağına inanılmaktadır. 
Müşteri ilişkilerinin doğru yönetilmesi; müşteri memnuniyetini ve işletmenin hedeflerinde başarılı 
olmasını beraberinde getireceği düşünülmektedir. Müşteri ilişkilerinin aslında nihai bir çıktısı olan 
“müşteri memnuniyeti”, işletmeler açısından oldukça önemli stratejiler arasında yer almaktadır. Müşteri 
memnuniyeti, müşteri mutluluğu ve dolayısıyla müşteri sadakatini beraberinde getirmektedir. Müşteri 
memnuniyetinin bireyler için önemi, manevi olgularda gizlidir ve en büyük beklenti bu manevi olguların 
güçlü bir şekilde ön planda tutulmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Havayolu Yolcu Taşımacılığı, Müşteri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri 
Memnuniyeti. 

A Research on Customer Satisfaction in Airline Passenger Transportation 

Abstract 

In recent years, the axis of the global political scene and the world of economic development have 
become a multi-axis dimension. These changes are the result; the passenger transportation area has 
developed in our country and especially the airway passenger transportation has gained a more 
attractive and attractive point of view for the consumer. The change in preference for aviation in the 
passenger transport sector has also made airline passenger transport critical. In this context, the 
strategic value and sectoral strength of the aviation sector has developed. Further developments have 
attracted the attention of the industry to my country. 

One of the important competitive elements in the service sector is undoubtedly "customer relations". 
Customer relationships are a service and marketing approach implemented by many businesses today. 
In management of the relationship with the customer, it is important to know clearly what the customer 
wants. It is believed that conducting the necessary studies in the field of customer relationship 
management will be successful for the firm. Proper management of customer relationships; customer 
satisfaction and the success of the operator. Customer satisfaction, which is actually the final output of 
customer relations, is one of the most important strategies in terms of businesses. Customer satisfaction 
brings customer happiness and therefore customer loyalty. Customer satisfaction is important to the 
individual, hidden in spiritual situations, and the greatest expectation is that these spiritual phenomena 
are strongly held in the foreground. 
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Keywords: Airline Passenger Transport, Customer, Customer Relationship Management, Customer 
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1. Giriş 

Günümüz dünyasında bütün sektörlerde olduğu gibi, hizmet sektöründe de işletmeler zorlu rekabet 
ortamlarında ayakta kalabilmek ve pazar paylarını artırmak için müşteri beklentileri doğrultusunda 
kaliteli hizmetler sunmayı amaçlamakta ve müşterilerin memnun kalmalarını sağlamayı ve şikâyetlerini 
belirleyip iyi bir şikâyet yönetimi sürecini gerçekleştirmeyi hedeflemektedirler. İşletmeler bu sert rekabet 
ortamında ayakta durabilmek ve kârlılıklarını artırabilmek amacıyla geliştirdikleri; sadık müşteri 
kazanmak ve müşterilerin memnuniyetini sağlamak gibi stratejilerde hep müşteriye odaklanmışlardır. Bu 
doğrultuda, işletmenin müşteriye nasıl ulaşacağı, nasıl elde tutacağı ve nasıl sürdürülebilir bir ilişki 
kurabileceği yönünde müşteri odaklı bir yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. Müşteri odaklı yönetim 
anlayışlarından birisi de müşteri ilişkileri yönetimidir. Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteriler hakkında 
olabilecek en detaylı bilgilerin elde edilmesi ve bu bilgiler doğrultusunda müşterilerin istek ve 
ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmet sunulması anlamına gelmektedir. Müşteri ilişkileri yönetiminin 
gelişmesiyle birlikte işletmeler, müşteriye nasıl ulaşabileceği, nasıl elde tutacağı ve nasıl sürdürülebilir bir 
ilişki kurabileceğine yönelik stratejiler, mal ve hizmetler geliştirmişlerdir. Bu süreçte işletmeler etkin 
müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları ve bu kapsamda oluşturdukları müşteri veri tabanları sayesinde 
kişisel bilgilerin yanında satın alma davranışları ile ilgili bilgileri de bu amaçla kullanabilmektedirler. 

Bu çalışmada hava taşımacılığında müşteri ilişkileri yönetimi ve müşterilerin memnuniyetsizliğine yol 
açan unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır. Dolasıyla çalışmanın literatür bölümünde öncelikli olarak 
müşteri ilişkileri yönetimi ve müşterilerle ilgili çeşitli kavramlar açıklanmıştır. Çalışmanın ilerleyen 
aşamalarında ise müşteri memnuniyetine yönelik detaylı açıklamalara yer verilmiştir.  

2. Müşteri ve Müşteri Memnuniyeti 

Geçmişten bugüne işletmeler açısından müşteriler oldukça önemli bir faktör olarak ele alınmaktadır. 
Ürünlerini ya da hizmetlerini son kullanıcılar olan müşterilere ulaştırarak hedeflerini gerçekleştiren 
kurumların en önemli yaşam kaynağı müşterilerdir.  Özellikle de pazarlama düşüncesinde ortaya çıkan 
köklü değişimler sonucunda oluşan müşteri ilişkileri yönetimi anlayışıyla birlikte müşteri merkez konuma 
alınmış ve müşterinin kim olduğunu belirlemeye yönelik çalışmalar giderek artış göstermiştir. 

Herkes doğrudan veya dolaylı bir şekilde değişim aracı olan parasını bir ürün ya da hizmete harcamak 
için istek duymaktadır. Bu isteği duyan kişiden türeyen bir kavram olan müşteri kavramı, ürün ve 
hizmetleri satın alan kişileri kapsamaktadır (Aktepe vd. 2009: 2). Müşteri kavramı yalnız ürün veya 
hizmeti satın alanları değil, işletmelerin ürettiği tüm ürün ve hizmetlerin etkisinde olan herkesi içine alan 
bir kavramdır. Dolayısı ile kurumun bir kısmının çıktılarını kullanan ya da söz konusu çıktıların etkilediği 
kişiler, organizasyonlar, sistemler ya da süreçler de birer müşteri olarak değerlendirilmektedir (Eroğlu, 
2005: 9). En yalın hali ile müşteri bir değer mübadelesinde bulunan herkes olarak ifade edilebilecektir 
(Odabaşı, 2010: 10-11). Bunun da ötesinde müşteri, bir ürün ya da hizmeti satın alan, ancak eylemi 
sadece satın alma ile sınırlı kalmayan, satın aldığı ürün ve hizmetlerden psikolojik anlamda da etkilenerek 
satın alma eylemlerini bir tutum ya da rutin haline getiren, pazarın potansiyel hedeflerine verilen isimdir 
(Eroğlu, 2005: 9). Kotler’e (2011: 39) göre, müşteriler bir işletmenin çalışmalarının bir kesiti değil aksine 
varılmak istenen amacıdır. Bu nedenle işletmelerin müşterinin tanımını yaparken ve müşterilerine dönük 
hizmet ve uygulamalarını tanımlarken söz konusu gerçeği göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

Günümüz iş dünyasında müşteri odaklı olma, müşteriyi tatmin etme, müşteri hizmetleri, müşteri 
memnuniyeti, müşteri bağlılığı vb. pek çok kavram ile sıkça karşı karşıya gelinmektedir. Müşteri değeri 
ise tüm bu kavramlara göre çok daha derin ve kapsamlı bir anlam içermektedir. Müşteri değeri, günümüz 
işletmelerinin karlılıklarını yükseltmek adına müşteriye dönen geleneksel iş anlayışlarının yerine onlarla 
uzun süreli ilişki kurma ve mevcut olan müşterileri elde tutmaya yoğunlaşan bir anlayıştır (Onaran vd. 
2013: 38). Müşteri değeri, müşterilerin belirli olan ürün ve hizmetler karşısındaki beklentilerini ifade 
etmektedir. Müşteri değeriyle müşteriler oldukça yüksek olan değer önerisini şirketlerden satın 
almaktadırlar. Müşterilere ödediklerinden fazlasını kazandıran ya da onlarda değer meydana getiren 
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algılanan değeri belirtmektedir (Çetintürk, 2015: 822). Değer oluşturma ile birlikte yalnız müşteriyi 
cezbetmek değil bununla birlikte müşterilerle ilişkiyi geliştirmek ve onlara tatmin sağlayarak sadakatin 
de meydana getirilmesi için bir takım fırsatlar meydana getirilmiş olunmaktadır. Şirketlerin sadece 
tatmin sağlamakla ilgilendiği ancak müşteri tatminini sadakate çevirmek için stratejilerinde önemli 
değişimlerin yapılması gerektiği de ifade edilmektedir (Onaran vd. 2013: 39). 

Müşteri memnuniyeti ya da başka bir ifade ile müşteri tatmini, işletmeler açısından oldukça önemli 
stratejiler arasında yer almaktadır.  Müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın alma davranışının ardından 
ürün ve hizmetler için edindiği deneyim ile ne ölçüde memnun kalıp kalmadıkları, beklentilerini ne 
derece karşılayıp karşılamadığı ve ideal ürün ya da hizmete ne ölçüde yakın olduğu hususlarında 
gerçekleştirdikleri değerlendirmeleri içermektedir (Akarsu vd. 2013: 9).  İşletmelerin kârlılıkları, pazar 
payları ve büyüme oranlarında en önemli etkenlerden biri olan memnuniyet, temelde sadakate bağlı 
olarak değerlendirilmektedir (Eroğlu, 2005: 39). Müşteri sadakati; müşterilerin seçimlerinde meydana 
gelebilecek durumsal etkileri ve pazarlama faaliyetlerine rağmen, sürekli biçimde seçilen ürün ve 
hizmetleri tekrar tekrar satın alma hususunda derinden bir bağlılık ve bu sayede aynı marka veya marka 
grubunu satın almayı tekrarlamak manasına gelmektedir. Ancak tekrar edilen satın alma davranışı 
tamamen müşteri sadakati manasına gelmemektedir, müşteri sadakatinin bir marka, ürün, hizmet ya da 
şirkete dönük pozitif tutum ve sürekli olarak müşteri olma davranışları arasındaki ilişki olarak ele 
alınması gerekmektedir (Nasır ve İltaş, 2014: 78). Buna göre, müşteri sadakatinden söz edebilmek için 
söz konusu marka ya da ürünün devamlı olarak satın alınmasının yanı sıra, ürün veya markaya dönük 
pozitif bir tutumun ve olumlu bir yargının varlığı gerekmektedir. Müşteri sadakati ve tatmin arasında 
oldukça yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bir müşterinin beklenti düzeyi aynı zamanda tatmin olma düzeyini 
de temsil etmektedir. Söz konusu müşterinin hangi koşullarda işletmeye geri geleceği ve gelmeyi 
sürdüreceği, müşterinin işletmeye olan bağlılığını da gösterecektir. 

Müşteri sadakatinin bu derece önemli hale gelmesi, yönetim uygulamalarını pek çok açıdan etki altına 
almaktadır. Söz konusu etki sonucunda ortaya çıkan en yaygın dört girişim şu şekilde izah 
edilebilmektedir (Keiningham vd. 2006: 27);  

i. Etkileşim içeren, izlemeye dönük müşteri veri tabanının meydana getirilmesi  

ii. Büyük ölçekli müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) sistemlerinin kullanılmaya başlanması.  

iii. Müşteri sadakati uygulama ve programlarının benimsenmesi.  

iv. Müşteri çağrı merkezlerinin oluşturulması ve yetkilerle donatılması.  

Günümüz müşteri ilişkileri uygulamalarının alt yapısına söz konusu girişimlerin hâkim olduğu ve tüm bu 
uygulamaların müşteri sadakati oluşturma fikrinden hareketle meydana getirildiği görülmektedir. 
İşletmelerin müşteri sadakati oluşturma bağlamında etkin faaliyetler ortaya koyabilmesinin yolu ise söz 
konusu müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) uygulamalarına yönelmeleri olabilecektir. 

3. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) 

Piyasalarda giderek artan rekabet baskısı, birbirlerine giderek benzeyen ürünler, ürün ve hizmet 
farklılaştırmasının giderek zorlaşması ve kâr oranlarının azalması, işletmeleri pazarlama alanında yeniden 
yapılanmaya yöneltmiştir. MİY, ilk olarak ortaya çıktığı ABD’de Customer Relationship Management 
(CRM) kavramı olarak mevcut müşterileri memnun etmenin karlılığa olan olumlu katkısının 
keşfedilmesiyle gündeme gelmiş ve pazar payının yanı sıra mevcut müşterilerin firma ürününe yaptıkları 
harcama oranını ifade eden portföy payının da önem kazanması ile dikkatleri çekmiştir. Portföy payının 
artırılması konusunda ise müşterilere ait bilgi birikimine ihtiyaç duyulmuştur. Bu bilgi birikimleri 
müşterinin satın alma eğilimleri, hayat standartları, alışveriş alışkanlıkları türünden bilgilerden oluşmakla 
birlikte, saptanan bu veriler doğrultusunda doğru müşteriye doğru mal ve hizmeti, doğru zamanda, 
doğru kanaldan sunmak mümkün olmuştur (Kırım 2003: 53). 

Müşteri ilişkileri yönetimi (MİY), müşteriyle kurulan ilişkileri yöneterek, kâr getiren müşterileri 
tanımlamak, onlarla kurulan birliktelik sürelerini yükseltmek ve onları etkilemek adına şirketlere güç 
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veren bir yönetim felsefesi olarak tanımlanabilir (Baytekin, 2005: 177). MİY, işletmeye değer kazandıran 
müşterileri korumak ve onlarla uzun süreli karlı ilişkiler kurmak için, bütün etkileşim kanalları aracılığıyla, 
müşterilere kişiselleştirilmiş ürün veya hizmet sunulmasını amaçlayan, ayrıntılı süreçlerden oluşan bir 
yönetim felsefesidir. Amaç, farklı etkileşim kanallarından gelen müşteri bilgilerinin entegrasyonunu 
sağlayarak, müşteriyi her yönüyle bir bütün olarak görebilmek ve en iyi hizmeti sunabilmektir (Demirel, 
2006: 8). 

MİY, işletmenin bütününe müşteri kavramını yerleştiren müşteri odaklı olma kültürünü aşılayan bir 
strateji olarak ifade edilebilmektedir. Bunun yanı sıra, uzun süreli müşteri ilişkisi kurmayı, dolayısıyla da 
karlılığı arttırmayı hedefleyen bir kavram olarak değerlendirilmektedir (Yurdakul, 2002: 196). Bununla 
birlikte, MİY kavramına açıklama getiren birbirinden farklı yaklaşımlar mevcuttur. Söz konusu 
yaklaşımlardan ilki, müşteri ile ilişkili bilgiden yarar sağlama ya da müşteriye direkt olarak bilgi 
aktarmayla ilgilidir. Fazlasıyla yaygın olan bu düşünce, kavramın temellerine dayanan dar bir açı 
vermektedir. MİY’in bir kavram olarak gelişim göstermesiyle beraber, kavramın amaçlarına ve görece 
karmaşık olan karakterine dayanan yeni yaklaşımlar da meydana gelmiştir (Otay-Demir ve Kırdar, 2007: 
297-298). 

MİY, işletmenin pazarlama, satış gibi sadece belli birimlerine değil, tamamına müşteri odaklı olma 
kültürünü yerleştiren ve benimseten bir yönetim stratejisidir. MİY, uzun vadede devam edecek müşteri 
iletişimi sağlamayı, bu iletişim sayesinde ortaya çıkan ilişkiler sonucunda müşteri hakkında veri 
toplamayı ve bu verileri sistemli olarak değerlendirerek müşteriye hizmet sunmayı, sonucunda müşteri 
sadakati oluşturarak işletmenin karlılığını artırmayı amaçlayan bir yönetim stratejisidir. MİY kavramı 
pazarlama stratejileri ile bilgi teknolojileri arasında bir köprü görevi görmektedir (Gel, 2012: 5). 

Kısaca MİY, doğru ürünü ya da hizmeti, doğru zamanda, doğru fiyattan, doğru kanaldan müşterilere 
ulaştırmasıyla, sadık ve kârlı müşterilerin tespit edilerek, ilişkinin geliştirilmesi ve bağlılığın sağlanması 
amacıyla, işletmelerin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsar. MİY, bir iş yapma felsefesi ve stratejisidir. 
Uzun dönemde müşterilerin seçilmesi ve ilişkilerin optimize edilmesine katkıda bulunur. Yönetim 
biçiminde müşteri odaklı bir yaklaşımı beraberinde getirmektedir. Amaç, büyüyen ve şirkete değer katan 
müşterilerle ilişkileri korumak ve genişletmektedir (Arabacı, 2008, S. 211, 212). 

4. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) Literatür Taraması 

Günümüzün popüler konularından biri olan Müşteri İlişkileri Yönetimi, akademik literatürde sıklıkla ele 
alınan ve farklı disiplinlerce araştırılan bir stratejidir. 1990’dan beri birçok uzman ve araştırmacı 
tarafından ele alınan bu konu, özellikle akademik çalışmalar kapsamında farklı sektörler bazında 
incelemeye tabi tutulmuştur. Farklı sektörlerce ele alınan MİY konusu literatürde incelendiğinde 
çalışmaların ağırlıklı olarak bankacılık sektöründe ele alındığı ve ayrıca MİY’i konu edinen yayınlarda 
müşteri memnuniyet ve memnuniyetsizliği nedenlerini tespit etmeye yönelik yayınların fazlalığı dikkat 
çekmiştir. 

2016 yılında Amelie Tassembedo, “Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarının Müşteri Memnuniyeti ve 
Sadakatine Etkileri: Telekomünikasyon Sektöründe Bir Uygulama” başlıklı tez çalışmasında; müşteri 
ilişkileri yönetiminin, telekomünikasyon sektöründe yer alan işletmelerde etkin bir şekilde kullanılıp 
kullanılmadığı, söz konusu işletmelerin müşteri memnuniyeti ve sadakat düzeyleri tespit edilmeye de 
çalışılmıştır (Tassembedo, 2016:64). 

2016 yılında Hakan Kolay, “Etkin Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Memnuniyetine Yansımaları: 
Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri” başlıklı tez çalışmasında; Türkiye’de önde gelen bankalardan biri 
olan Garanti Bankası’nın, müşteri ilişkileri yönetimi çalışmalarının müşteri memnuniyeti üzerindeki 
etkisini analiz ederek aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığının tespit etmeye çalışmıştır (Kolay, 
2016:88). 

Çelikkol ve diğerleri 2012 yılında “Türkiye’de İç Hatlardaki Havayolu Taşımacılığında Müşteri Tercihi ve 
Memnuniyetini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma” başlıklı makalelerinde; Türkiye’de iç 
hatlardaki havayolu taşımacılığında müşteri tercihini ve memnuniyetini etkileyen faktörleri tespit ederek, 
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havayolu yolcularının tercih sebepleri ve onların memnuniyetlerini sağlayan çeşitli faktörler saptanmıştır 
(Çelikkol vd., 2012:74-78). 

Okumuş ve Asil 2007 yılında “Havayolu Taşımacılığında Yerli ve Yabancı Yolcuların Memnuniyet 
Düzeylerine Göre Beklentilerinin İncelenmesi” başlıklı makalelerinde, hava yolu yolcularının 
beklentilerinin memnuniyet düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır (Okumuş ve 
Asil, 2007). 

5. Araştırma Bulguları 

Müşteri ilişkileri yönetiminin ön plan çıktığı sektörlerden biri de havayolu taşımacılığıdır. Günümüzde 
gerek tüm dünya ülkelerinin genelinde gerekse Türkiye’de en gözde sektörlerden biri olan havayolu 
taşımacılığı son zamanlarda artan müşteri hacmi ile müşteri ilişkileri yönetiminin etkin ve doğru 
yapılması gereken alanlardan biridir. Müşteri memnuniyet ve memnuniyetsizliğine yol açan unsurların 
belirlenmesi mevcut müşterilerin elde tutulması ve yeni müşterilerin elde edilmesi havayolu taşımacılığı 
açısından önemlidir.  Bu doğrultuda havayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren şirketler müşteri 
ilişkileri yönetimi kapsamında müşteri memnuniyet ve memnuniyetsizliğinin tespitine dayalı çeşitli 
araştırmalar ve çalışmalar yürütmektedir. 

Havayolu müşterilerinin memnuniyet veya memnuniyetsizliğini etkileyen faktörleri ve müşterinin 
gözünden, havayolu sektöründe bulunan firmaların mevcut MİY’e yaklaşımını tespit etmeyi amaçlayan 
bu araştırma tüm havayolu taşımacılığından faydalanan bireyleri kapsamaktadır. Araştırma içeriği, ana 
kütlenin büyüklüğünden ve araştırma için ayrılan sürenin kısıtlı olması sebebiyle Sabiha Gökçen 
Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde havayolu yolcu taşımacılığından yararlanan bireyler olarak 
sınırlandırılmıştır. Ayrıca araştırmada yine bu sebeple örnekleme başvurulmuştur. Kullanılan örnekleme 
tekniği ise kolayda örneklemedir. Araştırma, söz konusu havalimanında 15 Temmuz-15 Ağustos 
arasındaki bir aylık süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem sayısı hesaplamada, Sabiha Gökçen 
Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yayınlanan 
havalimanı yolcu ve uçuş istatistiklerindeki yolcu sayısı rakamlarından faydalanılmıştır 
(http://www.sgairport.com/sabiha-gokcen-havalimani/havalimani-yolcu-ve-ucus-istatistikleri). 
Hesaplamada, 2017 yılının ilk altı aylık dönemi yolcu sayısının ortalamasına göre örneklem sayısı elde 
edilmiştir. Bu süreçte gönüllü katılım ilkesine bağlı kalınarak toplamda 384 yolcuya ulaşılmıştır. 

Kolayda örnekleme yöntemle belirlenen örneklem üzerinden gönüllülük usulüne dayanarak uygulama 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; araştırmada yer alan katılımcıların veri toplama araçlarındaki soruları 
tarafsız ve doğru bir şekilde cevapladıkları varsayılmıştır. Ayrıca veri toplama araçlarında yer alan 
soruların araştırma konusuna açıklık getirecek yeterliliğe sahip olduğu da varsayılmaktadır. Araştırma 
verileri, katılımcıların demografik özelliklerine dair veriler ve araştırmanın amacı doğrultusunda 
oluşturulan yargılardan oluşmaktadır. 

Anket toplam 56 sorudan oluşmaktadır. Araştırmada iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. 
Anketin birinci bölümünde demografik sorular (uyruk, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, iş durumu) yer 
almaktadır. Ayrıca bu bölümde; aylık ortalama gelir, seyahat amaçları, havayolu şirketini tercih etme 
nedenleri, havayolu şirketi ile uçuşlarını ne kadar sıklıkla gerçekleştirdikleri, havayolu şirketinin sunmuş 
olduğu hizmetlerden genel olarak memnun olup olmadıklarını belirlemeye yönelik sorular da yer 
almaktadır.  Anketin ikinci bölümde ise müşteri memnuniyeti ölçücü yargılar yer almaktadır. Bu bölümde 
katılımcıların, havayolu şirketinin sunduğu genel hizmetleri ve hizmet aldığı havayolu personelinin tutum 
ve davranışlarını değerlendirilmesi istenmiştir. Katılımcılara havayolu şirketinin sunduğu genel hizmetleri 
değerlendirmede 27 soru yönlendirilmiştir. Hizmet aldığı havayolu personelinin tutum ve davranışlarını 
değerlendirmede ise 19 soru yönlendirilmiştir. Anketteki sorular “1=Kesinlikle Katılmıyorum, 
2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum ve 5=Kesinlikle Katılıyorum” olmak üzere beşli likert tipi 
ölçek ile uygulanmıştır. 

Araştırmada elde edilen sonuçların aritmetik ortalaması ve standart sapması alınarak önce normallik 
testine tabi tutulmuş ve verilerin normal dağılım göstermesinden dolayı hipotezlerin testinde bağımsız t 
testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 
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Araştırmanın amaç ve kapsamı doğrultusunda yapılan literatür taramasının ardından oluşturulan 
hipotezler şunlardır: 

H1: Havayolu şirketinin sunduğu genel hizmetlerden müşteri memnuniyeti yargıları ile katılımcıların 
eğitim durumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H2: Havayolu şirketinin sunduğu genel hizmetler müşteri memnuniyeti yargıları ile havayolu şirketinin 
sunduğu hizmetlerden genel hizmetlerden memnuniyet arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. 

H3: Havayolu şirketinde çalışan personelin tutum ve davranışlarının memnuniyet değerlendirme yargıları 
ile katılımcıların demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H4: Havayolu şirketinin sunduğu genel hizmetlerden müşteri memnuniyeti yargıları ile personel tutum 
ve davranışları memnuniyeti arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır. 

Uygulanan ankete katılanlardan elde edilen veriler Excel programına işlenmiştir. İstatistiksel verilerden 
bulgulara ulaşmak için IBM SPSS.23 programı kullanılmıştır. Verilerin ölçülmesi için betimsel analizler 
(frekans, yüzde), t testi, Anova testi ile korelasyon analizi yapılmıştır. 

Araştırmanın anket bölümünde kullanılan havayolu şirketinin sunduğu genel hizmetler (Cronbach’s 
Alpha=0,89) ve hizmet aldığı havayolu personelinin tutum ve davranışlarına (Cronbach’s Alpha= 0,94) ait 
ölçeklerin tamamına ait güvenilirliği ve geçerliliği yapılan faktör analizinin sonucuna göre, anketten elde 
edilen sonuçların geçerliliği vardır. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular, %95 güven aralığındadır ve 
0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Hava taşımacılığında müşteri ilişkileri yönetiminde müşterilerin memnuniyetsizliğine yol açan unsurların 
araştırıldığı çalışmada; katılımcıların 15-35 yaş aralığında yoğunluk kazandığı görülmektedir. Büyük bir 
bölümünün üniversite ve yüksek lisans eğitimi aldıkları saptanan çalışmada katılımcıların özellikle özel 
sektörde çalışan bireyler oldukları ve genel olarak tatil amaçlı seyahat ettikleri ve yılda birkaç kez 
havayolu şirketi ile uçuş yaptıkları aynı zamanda da havayolu şirketinin sunduğu hizmetlerden genel 
olarak memnun kaldıkları belirlenmiştir. 

5.1. Hipotez Test Sonuçları 

Tablo 1. ANOVA-Genel Hizmetler Müşteri Memnuniyeti- Eğitim Durumu 

ANOVA – Genel Hizmetler Müşteri Memnuniyeti 

  
Karelerin 
Toplamı 

df 
Karelerin 

Ortalaması 
F-Anova 

Anlamlılık- 
Sig. 

Eğitim 
Durumu 

Gruplar 
Arasında 

52,24 66 0,79 1,40 0,03 

Gruplar 
İçinde 

192,57 340 0,57     

Toplam 244,80 406       

Toplam 131,75 406       

 

Tablo 2. Descriptives- Genel Hizmetler Müşteri Memnuniyeti- Eğitim Durumu 

  N Anlam Standart Sapma F-ANOVA Sig. 

İlköğretim 6 1,50 ,837 

1,400 ,030 

Lise 55 1,38 ,782 

Üniversite 237 1,38 ,753 

Yüksek Lisans 64 1,48 ,854 

Doktora 22 1,64 ,953 

Total 384 1,41 ,787 
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 Havayolu şirketinin sunduğu genel hizmetler müşteri memnuniyeti değerlendirme yargıları katılımcıların 
demografik özelliklerine göre incelendiğinde p<0.05 anlamlılık aralığında; genel hizmetler müşteri 
memnuniyeti yargıları ile eğitim durumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır (p= 0.03). H1 

hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 1. ve Tablo 2.) 

Tablo 3. ANOVA- Genel Hizmetler Müşteri Memnuniyeti- Havayolu Şirketinin Sunduğu Genel 
Hizmetlerden Genel Memnuniyet 

ANOVA – Genel Hizmetler Müşteri Memnuniyeti 

  
Karelerin 
Toplamı 

Df 
Karelerin 

Ortalaması 
F-

Anova 
Anlamlılık- 
Sig. 

Havayolu şirketinin 
sunduğu 
hizmetlerden genel 
memnuniyet 

Gruplar 
Arasında 

72,53 66 1,10 2,19 0,00 

Gruplar 
İçinde 

170,99 340 0,50     

Toplam 243,52 406       

 

 
Tablo 4. Descriptives- Genel Hizmetler Müşteri Memnuniyeti- Havayolu Şirketinin  

Sunduğu Genel Hizmetlerden Genel Memnuniyet 

 
N Anlam Standart Sapma F-Anova Sig. 

Evet 297 3,95 ,727 

2,190 0,000 
Hayır 15 2,80 1,424 

Kararsız 72 3,44 ,902 

Total 384 3,81 ,844 

 

Havayolu şirketinin sunduğu genel hizmetler müşteri memnuniyeti yargıları ile havayolu şirketinin 
sunduğu hizmetlerden genel memnuniyet arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır (p= 0.000).  H2 

kabul edilmiştir (Tablo 3. ve Tablo 4.) 

Tablo 5. Paired Sample T Testi- Genel Hizmetler Memnuniyet- Personel Tutum ve  
Davranışlar Memnuniyet 

 

Paired Samples (Eşleştirilmiş Örnekler) T Test 

  
Ortalama 

Std. 
Sapma 

t df 
Anlamlılık 

Sig. (2-
kuyruk) 

Genel Hizmetler Memnuniyet * 
Personel Tutum ve Davranışlar 
Memnuniyet 

-,288 ,379 -15,287 406 ,000 

 

Havayolu şirketinde çalışan personelin tutum ve davranışlarının memnuniyet değerlendirme yargıları 
katılımcıların demografik özellikleri arasında p <0.05 anlamlı aralığında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
H3 reddedilmiştir. 
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Havayolu şirketinin sunduğu genel hizmetlerden müşteri memnuniyeti yargıları ile personel tutum ve 
davranışları memnuniyeti arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır (p= 0.000, t=-15.287). H4 kabul 
edilmiştir (Tablo 5). 

Hava taşımacılığında müşteri ilişkileri yönetiminde müşterilerin memnuniyetsizliğine yol açan unsurların 
araştırıldığı çalışmada katılımcıların 15-35 yaş aralığında yoğunluk kazandığı görülmektedir. Büyük bir 
bölümünün üniversite ve yüksek lisans eğitimi aldıkları saptanan çalışmada katılımcıların özellikle özel 
sektörde çalışan bireyler oldukları ve genel olarak tatil amaçlı seyahat ettikleri ve yılda birkaç kez 
havayolu şirketi ile uçuş yaptıkları aynı zamanda da havayolu şirketinin sunduğu hizmetlerden genel 
olarak memnun kaldıkları belirlenmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların bilet fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ifade etmelerine 
karşın sunulan hizmete göre bilet fiyatlarının uygun olduğu da düşünülmektedir. İnternet üzerinden de 
check-in işlemlerinin yapılabildiğini belirten katılımcılara göre, check-in sırasında el bagajları ile ilgili 
bilgilendirme yapılmaktadır. Bu süreçte yer personeli tarafından bilgilendirmelerin de doğru bir şekilde 
yapıldığı görülmektedir. Check-in kuyruğunda bekleme süresinin uzun olduğunu belirten katılımcılara 
göre uçuş kartı aldıktan sonra boarding kapısında personel kendilerine bilgi vermektedir. Uçuşların ise 
genel olarak planlanan saatte gerçekleştirildiği, yolcular açısından uçak tipi, konfor ve dizaynın 
uygunluğunun da önemli olduğu, sunulan ikram ürünlerinin miktar ve çeşitliliğinin yeterli olduğu, bilet 
satış ofislerine kolay ulaşılabildiği aynı zamanda da kaliteli ve güvenli hizmet sunulduğu belirlenmiştir.  

Bağlantılı uçuşlarda çok fazla sorun yaşamadıklarını belirten katılımcılara göre, gecikmeli uçuşlar 
havayolu tercihlerini olumsuz etkilememekte, yer ve uçuş hizmetleri vaat edilen standartlar 
çerçevesinde verilmekte, koltuk seçimi ve özel yemek gibi özel isteklerin de dikkate alındığı, uçuş 
sonrasında bagajların zamanında yolcuya ulaştırıldığı tespit edilmiştir. Yolcular aynı zamanda uçakların 
temiz olmasından, kaliteli hizmetten, teknolojik yeterlilikten, çözüm odaklı çalışmadan, müşterilere 
verilen önem ve gösterilen değerden memnun kaldıklarını belirtmişlerdir.  

Havayolu şirketinin reklam tanıtım ve promosyon çalışmalarını yeterli bulan yolcular, 
memnuniyetsizlikleri ve şikayetleri ile ilgili olarak havayolu şirketinin geribildirimlerini yeterli ve hızlı 
bulmaktadır. Katılımcılara göre müşteri hizmetleri bölümü, yolcuların talep ve şikâyetlerine cevap 
verebilmek için çaba harcamakta ve müşteri hizmetleri bölümüne istendiği anda ulaşılabilmektedir.  

Hizmet alınan havayolu personelinin tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda ise, 
personelin genel olarak kibar ve yardımsever olduğu, zamanında ve hızlı bir şekilde hizmet verdikleri, 
hizmetin ne zaman sunulacağı hususunda yolcunun bilgilendirildiği, kabin ekibinin yolcuların talep ve 
ihtiyaçlarına zamanında karşılık verdikleri, uçuşla ilgili bilgilerin verildiği, personele yönelik şikayetlerin 
hızlı bir şekilde yanıtlandığı, sorunlu müşterilerin uygun bir şekilde uyarıldığı, müşterinin rutin olmayan 
isteklerinin de olabildiğince karşılandığı, kabin ekibinin yolculara güler yüzlü ve nazik davrandığı, olumsuz 
durumlarda ise soğukkanlı davranarak yolcuları bilgilendirdikleri, davranışları ile yolculara güven 
verdikleri, saygılı oldukları, müşterilere kendilerini iyi hissettirecek ek hizmetlerin sunulduğu, müşterilere 
özel ilgi gösterildiği, fiziksel görünümleri, teknik bilgileri, yetenekleri ve deneyimli oluşlarının yolculara 
güven verdiği belirlenmiştir. 

Bulgulara göre genel hizmetlerin müşteri memnuniyeti değerlendirme yargıları, katılımcıların demografik 
özelliklerine göre incelendiğinde; eğitim durumu ve havayolu şirketi hizmetleri memnuniyeti arasında 
olumlu ve pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yapılan testlerde, genel hizmetlerden memnuniyet ile 
personelin tutum ve davranışları memnuniyeti arasında anlamlı ve negatif bir ilişki söz konusudur. Bu 
bağlamda yolcuların genel hizmetlerden ve personel tutum ve davranışlarından memnun oldukları 
sonucuna ulaşılmıştır. 

6. Sonuç 

Müşteriler farklı hizmetlerden farklı duygularla beslenebilmekte ve yaralanabilmektedirler. Fakat tüm 
müşterilerin ortak noktası, mutlak olarak satın aldıkları hizmetten en yüksek düzeyde memnuniyet elde 
edebilmektir. Satın alınan hizmetin miktarı ne düzeyde olursa olsun müşteriler açısından önem arz eden 
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nokta kesin olarak, beklenen ya da beklenilenin üstünde bir memnuniyettir. Üretici şirketlerin hayatlarını 
sürdürebilmeleri bu memnuniyetin ortalama ya da üst düzeyde ve sürekli olmasıdır. 

Müşterilerin memnun olması, çok yüksek yüzde ile olacak şekilde her zaman mümkün 
olmayabilmektedir. Ancak bir ürün, hizmet ve marka konusunda sürekli memnuniyet elde 
edilebileceğine ilişkin algının yerleşmesi ile birlikte müşterilerin herhangi bir yönlendirmeye gerek 
kalmadan memnuniyetlerinin sağlanması mümkündür. Dolayısıyla şirketler, kendilerinin ne derece 
müşteri memnuniyeti üzerinde odaklandıkları konusunda belirli ölçülerde çevrelerine bir mesaj vermekle 
yükümlüdürler. Bu mesaj, onların müşteri memnuniyeti konusundaki kimliklerini oluşturmaktadır. 

Çalışma kapsamında yapılan araştırmada ise müşteri ilişkileri yönetiminde müşteri memnuniyeti 
konularının, havacılık şirketi bünyesindeki yansımaları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın belki de 
göze çarpan ilk sonucu, katılımcıların büyük ölçüde havayolu şirketinin sunulan hizmet ve müşteri 
memnuniyeti konularındaki çabalarının beğenildiği ve takdir edildiği yönündedir. Katılımcılar büyük 
ölçüde verdikleri olumlu cevaplar ile havayolu şirketinin hizmetlerinden memnun olduklarını ve bunu 
sadece bir konuda değil, birçok farklı konuda yaşadıklarını göstermişlerdir. Temel olarak, sunulan hizmet, 
uçakların kullanım konforu, havayolu şirketinin temsilci ve temsilciliklerine ulaşabilmenin kolaylığı ve 
havayolu şirketinin bu konularda süreklilik arz eden çabaları katılımcıların havayolu şirketini tercih 
etmeleri konusunda birer öncelik teşkil etmektedir. Bu öncelik esası ile birlikte de müşterilerin havayolu 
şirketi ile ilgili ilk izlenim ve algılamaları olumlu yöndedir. 

Araştırma bulgularının ortaya koyduğu sonuçlara göre öne çıkan şu noktaların önem taşıdığı 
anlaşılmaktadır; 

i. Katılımcılar içi havayolu şirketinin yaratmış olduğu güçlü bir güvenilirlik algısı vardır ve bu algı onların 
havayolu şirketini, herhangi bir olumsuz hizmet sunumu ile karşılaşsalar dahi tercih etmelerine olanak 
sağlamaktadır, 

ii. Araştırmanın gönüllü katılımcıları havayolu şirketleri için son derece önemli ve temel bir faaliyet olan 
zamanında kalkış ve bekleme süreleri konusunda havayolu şirketinin uygulamalarını son derece makul 
görmekte ve olumlu olarak karşılamaktadırlar, 

iii. Katılımcılar, havayolu şirketinin, hizmetin temel unsuru olan uçakların sunumu konusundaki temizlik 
ve titizliğinden son derece memnun olmaktadırlar ve bunu son derece yüksek düzeyli olan olumlu 
katılımları ile göstermektedirler, 

iv. Özellikle bilet ve check-in işlemlerinin sık bir şekilde internetten yapıldığı bugünün dünyasında 
katılımcılar, havayolu şirketinin bu konudaki uygulamalarının faydalı ve yeterli olduğunu 
düşünmektedirler. 

Bu bulgulara göre havayolu şirketini kullanan yolcuların genel hizmetlerden ve personel tutum ve 
davranışlarından memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Her iki memnuniyet değerlendirmelerini 
demografik özelliklerin çok belirleyici olmadığı ancak eğitim durumuna göre üniversite mezunu olanlar 
lehine genel müşteri memnuniyeti değerlendirmelerinin daha detaylı değerlendirildiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Genel olarak müşteri memnuniyeti olan bir havayolu tercih edilmiştir ve personel tutum ve 
davranışlarının da memnuniyet sağladığı sonucu bulunmuştur. Bu sonuçlardan hareketle havayolu şirketi 
ile gerçekleştirilen araştırmaya katılan müşteriler arasında bir uyumun, yeterli müşteri ilişkileri 
yönetiminin, olumlu yönlü ilişkinin ve memnuniyetin olduğunu söylemek mümkündür.  

Havayolu yolcu taşımacılığı her geçen gün büyümekte ve pazara yeni müşteriler dahil olmaktadır. Bu 
bağlamda süre ve yer kısıtından dolayı araştırma sınırlı olmuş dahi olsa ileride yapılacak olan daha geniş 
kapsamlı araştırmalar için ön ayak olmuştur. Mevcut araştırmanın devamı niteliğinde yapılacak 
araştırmalar için, “havayolu yolcu taşımacılığında müşteri ilişkileri yönetimi” konusunun daha da ayrıntılı 
olabilmesi adına bir havayolu firması baz alınarak yapılması daha kesin sonuç vermesi açısından uygun 
görülmektedir. 

 



 
99 

 

 
 

7. Kaynakça 

Akarsu, T., Erkuş, G., Güçlü, S. ve Yıldırım, A. (2013). Müşteri Memnuniyetinde Mükemmelliği Paylaşmak 
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Özet 

Günümüzde petrol ile sıklıkla bir arada kullanılan terimlerden biri de Ortadoğu’dur. Birleşik Arap 
Emirlikleri Ortadoğu’da yer alan ve artık dünyada marka olmuş Dubai, Abu Dabi gibi Emirlikleri, gösterişli 
şehir hayatı ile tanınan bir ülkedir. Bu çalışmada da, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bu ihtişamlı 
görüntünün altında yatan nedenlerden biri olarak petrol gelirleri konusu ve bu gelirlerin ülkedeki yerleşik 
hayat üzerinde sağladığı imkânlar ele alınacaktır. 

Bu çalışmanın ana problemi, ‘‘Birleşik Arap Emirlikleri’nde elde edilen petrol gelirlerinin bu ülkedeki 
yerleşimi nasıl etkilediği’’ nin araştırılmasıdır.  Ülkenin yerleşim süreci ve bugünlere gelişinde petrolün 
kaynaklarının kullanımının etkisi görsel, istatiksel ve yazılı kaynaklar kullanılarak açıklanmaya 
çalışılacaktır. Bu genel çerçevede amaç; kuruluş döneminde bir balıkçı kasabası görünümündeki ülkenin 
son 50 yıl içerisinde geçirdiği evrim süreci ve günümüzdeki konumuna gelişi ekonomik ve beşeri 
coğrafyanın temel göstergeleri kullanılarak açıklanacaktır. 

Bu araştırmada literatür çalışması ve yerinde gözlemden elde edilen veriler kullanılacaktır.  Literatür 
çalışmasında; kitaplar, tezler makaleler, ülke raporlarından yararlanılacaktır.  Ayrıca, ülkede saha 
incelemesi yapılmış olup, bu incelemenin bulgularına yer verilerek fotoğraf, harita, tablo ve grafiklerle 
çalışma zenginleştirilecektir. 

Sonuç olarak, söz konusu kaynakların elde edilmesi ve ülke gezisinin gerçekleşmesi ile birlikte toplamda 
iki senelik bir yazım sürecini kapsayan bu çalışmada; ülkenin temel gelir kaynağının balıkçılık, inci avcılığı 
ve gemi inşası gibi işler olduğu günlerden, yaklaşık 370 milyar $ GSYİH ve 45.000 $ yaklaşan kişi başına 
düşen yıllık geliri ve 9 milyonu aşan güncel nüfusu ile bugünkü haline ulaşmasında, ülkede petrol 
kaynaklarının kullanılması ve bu kaynaklardan elde edilen gelirlerin etkisi ele alınarak, ülkenin geçmişten 
günümüze doğru görüntüsünün nasıl değiştiği genel hatları ile yansıtılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Petrol, Ortadoğu, Yerleşme, Birleşik Arap Emirlikleri.  

Impact of Oil Revenue on Settlement in the United Arab Emirates 

Abstract 

One of the terms that are frequently used together with oil is ‘The Middle East’. United Arab Emirates is 
a country located in the Middle East and now known with world-famous the Emirates such as Duabi and 
Abu Dabi and their  flamboyant city life. In this study, one of the reasons underlying this magnificent 
image of the United Arab Emirates will be the oil revenues and the opportunities provided by these 
revenues on the settled life in the country. 

                                                           
13

  Bu çalışma Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencisi Nilhay Usta Pamuk’un “Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde Petrol Gelirlerinin Yerleşmeye Etkisi” başlıklı devam eden doktora tezinden üretilmiştir. 
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The main problem of this study is to investigate how oil revenues in the United Arab Emirates affect the 
settlement in this country . The impact of the use of oil resources on the settlement process until the 
present day will be explained by using visual, statistical and written sources. The purpose in this general 
framework is; the explanation of the process of evolution in the country in the last 50 years and its 
current position in the region, by using the basic indicators of economic and human geography. 

In this research, the data obtained from the literature study and on-site observation will be used. In the 
literature study; books, theses, articles, country reports will be used. In addition, a field study has been 
carried out in the country, and the study will be enriched with findings of this field and with 
photographs, maps, tables and graphics. 

As a result, in this study, which includes a two-year writing process with the acquisition of the 
mentioned resources and the realization of the country trip; , such as the days that the country's main 
income came from fishing, pearl fishing and shipbuilding to its current state, about $ 370 billion in GDP 
and $ 45,000 per capita annual income and the current population of over 9 million reached by the use 
of petroleum resources in the country and obtained revenues will be taken into consideration and how 
the view of the country will change from the past to the present will be reflected. 

Keywords: Oil, Middle East, Settlement, the United Arab Emirates. 

Giriş 

Bugün dünya siyaset sahnesine bakıldığında, devletlerin hem kendi iç işlerinde hem de birbirleri ile olan 
ilişkilerinde çok önemli yere sahip olan bazı faktörler olduğu görülmektedir. Alanının genişliği, insan 
potansiyeli, yer altı ve yer üstü zenginlikleri bir devletin hem dış ilişkilerini hem de kendi içindeki ilişkileri 
şekillendirmek bakımından önemli faktörlerdendir. Bu kapsamda, zengin petrol yataklarına sahip olup 
olmamak çok dikkat çekici bir unsurdur.   

Günümüz dünyasında ülkelerin enerji ihtiyaçları iki ana kaynaktan karşılanmaktadır. Biri birincil 
kaynaklar ya da fosil yakıtlar denilen kömür, petrol ve doğal gaz, diğeri de ikincil kaynaklar denilen 
nükleer, rüzgar, su, hidro, biomass, deniz-dalgadır ki, bunlara yenilenebilir kaynaklar olarak 
tanımlanmaktadır. Grafik 1.1. de görüleceği üzere dünya enerji ihtiyacının %90’a yakını fosil yakıtlardan 
karşılanmaktadır. Bu çalışmanın dayanak noktalarından biri, fosil yakıtlardan biri olan ‘‘petrol’’ 
oluşturmaktadır.   

Grafik 1.1. Küresel Enerji Tüketim Oranları-2015 

  

http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSekt%C3%B6r%20Raporu%2FTP_HAM_PETRO
L-DOGAL_GAZ_SEKTOR_RAPORU__2015.pdf 

Kavram olarak petrol; Latince’de taş anlamındaki çatra patra ve yağ anlamındaki olçum kelimelerinin 
birleşiminden gelir. Petrol çeşitli şartlara bağlı olarak doğada katı, sıvı, gaz halinde bulunabilen ve 
yeraltındaki kayaçların gözenekleri arasında bulunan bir tür hidrokarbondur. Petrolün tarihçesi 
incelendiğinde, kullanımın yüzlerce yıllık geçmişi olduğu ancak, asıl öneminin motorlu araçlarda ve 

PETROL 
%32,80 

KÖMÜR 
%29,00 

DOĞAL GAZ 
%24,20 

HİDRO 
%6,80 

NÜKLEER 
%4,50 

YENİLENEBİLİR 
%2,70 
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sanayide petrolün kullanılmasına bağlı olarak 19. yüzyılın sonralarına doğru petrol kuyularının açılmaya 
başlanması ile ortaya çıktığını anlaşılmaktadır.  

Eski çağlarda yarı katı ve çamurlu bir madde olarak çatlaklardan yeryüzüne çıkan petrole ‘‘bitümen’’ 
denilmekteydi (Altıokka,2008,s.3). Bugün ise petrol adını alan bu madde sadece bir enerji hammaddesi 
değildir, günlük hayatın içerisinde ulaşımın yanı sıra, sanayinin birçok dalında (plastik, demir-çelik, boya, 
eczacılık gibi) ara girdi hammaddesidir (Hamdard, 2012,  s.30).  

1859 yılında A.B.D.’ de ilk petrol kuyusunun açılması ile birlikte dünyada bugün bilinen anlamı ile petrol 
devri başlamış ve petrolcüler A.B.D. dışında başka yerlerde de aramalara girişmişlerdir. Bu çerçevede, 
Ortadoğu’da petrol ilk kuyu 1908 yılında İran’da açılmıştır ve daha sonra bölgedeki diğer ülkelerde de tek 
tek kuyular açılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde dünya genelindeki ispatlanmış petrol rezervlerine baktığımızda; yaklaşık %50’lik bir oran ile 
Ortadoğu’nun başta geldiğini, Ortadoğu içerisinde en fazla paya sahip ülkelerin Suudi Arabistan, İran, 
Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğu görülmektedir. Ortadoğu’dan sonra dünyada petrol 
rezervi fazla olan bölgeler arasında ise Orta ve Güney Amerika bölgeleri yer alır. Ayrıca Afrika’dan Libya, 
Cezayir, Nijerya ile birlikte ABD, Çin ve Rusya’nın da önemli petrol rezervlerine sahip ülkeler olduğunu 
söylenebilir.  

 

Tablo 1.1. Ülkelere Göre Kanıtlanmış Petrol Rezervleri Sıralaması - 2017 

ÜLKE 
Miktar Dünyadaki Toplam Payı 

(Milyar Varil) (%) 

Venezuela 303,2 17,9 

Suudi Arabistan 266,2 15,7 

Kanada 168,9 10,0 

İran 157,2 9,3 

Irak 148,8 8,8 

Rusya 106,2 6,3 

Kuveyt 101,5 6 

Birleşik Arap Emirlikleri 97,8 5,8 

ABD 50 2,9 

Libya 48,4 2,9 

Nijerya 37,5 2,2 

Kazakistan 30 1,8 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-
2018-oil.pdf 

Petrol rezervleri bakımından bazı ülkelerin çok önemli bir yere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Venezuela 
ve Suudi Arabistan bu konuda ilk akla gelenlerdendir. Birleşik Arap Emirlikleri 97,8 milyar variline, özetle 
dünya genelindeki rezervin yaklaşık % 6’sına sahiptir. Ülke içerisinde ise bu rezervin % 95’e yakın kısmı 
Abu Dabi Emirliği’nde, % 4 kadarı ise ise Dubai Emirliği’nde yer alır. Birleşik Arap Emirlikleri’nde şu anki 
üretim miktarları ile devam edileceği düşünüldüğünde hem petrol hem de ülke için diğer bir önemli 
enerji kaynağı olan doğal gaz rezervlerinin ömrünün 100 yıldan daha fazla olacağı tahmin edilmektedir 
(Şahin, 2006; s.67-68). 

https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-oil.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-oil.pdf
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2. Ortadoğu’da Yerleşme 

Günümüzde petrolle özdeşleşmiş olan Ortadoğu; sadece coğrafi bir bölge olmanın ötesinde içinde farklı 
kültür ve medeniyetleri barındıran bir tanımı da içerir. Üç semavi dinin doğup geliştiği, farklı kültürlerin 
bir araya geldiği, ticaret yollarının kesiştiği bir ortak mekândır.  

Ortadoğu (Middle East; Moyen Orient; eş-Şarku’l-Evsat) ifadesi ilk olarak, Kuzey Afrika ve Batı Asya’daki 
ülkeleri politik olarak tanımlayıp, sınıflamak amacıyla İngiliz istihbaratçı ve bankacı Sir Thomas Gordon 
tarafından 1900’de kullanılmıştır (Akengin, 2012: 85). Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kullanımı 
yaygınlaşan Ortadoğu ifadesi akademik anlamda ise ilk defa 1092 yılında Alfred Thayer Mahan 
tarafından kullanılmıştır. ‘Amerikan deniz tarihçisi ve stratejisti Alfred Thayer Mahan National Review’de 
yayınlanan ve Basra Körfezinin önemini ele aldığı The Persian Gulf and International Relations adlı 
makalesinde, Arabistan ile Hindistan arasındaki bölgeyi’ ifade etmek için Ortadoğu kavramını 
kullanmıştır (Dursun, 2005:  1233). 

‘Ortadoğu kuzey yarım kürede, 13-42 kuzey paralelleri ile 24-62 doğu meridyenleri arasında kalan, 
kuzeyde Türkiye, batıda Mısır, doğuda İran ve güneyde Yemen tarafından çevrili kabaca bir dikdörtgen 
alanı’ ifade etmektedir (Özey, 2012: 4). Şekil 2.1. de bahsedilen bu dikdörtgen benzeri alan 
görülmektedir. 

Şekil 2.1. Ortadoğu Ülkeleri 

 

https://www.google.com.tr/maps/place/Orta+Do%C4%9Fu/@25.4012923,22.0147465,4.5z/data=!4m5!3m4!1s0x
157ec4658142ffb7:0xa5b8320215ea72c!8m2!3d29.2985278!4d42.5509603 

Ortadoğu olarak tanımlanan bölge dönenceler çevresinde etkili olan alçalıcı hava hareketlerine bağlı 
olarak oluşan geniş çöllerle kaplıdır ve yerleşme uygun alan kısıtlıdır. Bu nedenle doğal şartlardan dolayı, 
sulamanın ve tarım faaliyetinin son derece sınırlı olduğu Arap Yarımadası’nda göçebelik yaygındır.  

Bölgede yerleşme konusunda göçebe ve yerleşik yaşam ayrımı dışında geleneksel Ortadoğu yerleşme 
düzeni ve Modern Ortadoğu’da şehir hayatı gibi bir ayrıma da gidilebilir. Buna göre; geleneksel 
Ortadoğu’da ‘kabile-köy-şehir’ sıralaması şeklinde bir yerleşim sınıflama mevcuttu. Buna göre; kabile 

https://www.google.com.tr/maps/place/Orta+Do%C4%9Fu/@25.4012923,22.0147465,4.5z/data=!4m5!3m4!1s0x157ec4658142ffb7:0xa5b8320215ea72c!8m2!3d29.2985278!4d42.5509603
https://www.google.com.tr/maps/place/Orta+Do%C4%9Fu/@25.4012923,22.0147465,4.5z/data=!4m5!3m4!1s0x157ec4658142ffb7:0xa5b8320215ea72c!8m2!3d29.2985278!4d42.5509603
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denilince Arabistan ve Suriye çöllerinin bedevileri akla gelirken, genelde küçük olan köyler ise su 
kaynağının bulunduğu veya suyun yatay tüneller ya da çarklarla elde edilebildiği yerlerde yer alan 
özellikle Akdeniz, Karadeniz Hazar Denizi kıyılarındaki ve yüksek sahadaki yerleşimlerdi. Bunların rolü 
şehir merkezi için yiyecek maddesi sağlamak, bunun karşılığında hizmet almak ve göçebe kabilelerin 
elinde bulunan et, süt, yün gibi ürünleri alıp, aracılık etmekti. Şehirlerde ise çarşı, cami, dar sokaklar ve 
konutlar bulunurdu (Timor, 2014: 88-90). 

1800’lerin başlarından itibaren hem denizde hem karada ulaşım koşullarının gelişmesi, buharlı gemiler 
ve demir yollarının kullanılmaya başlanması, Türkiye, Mısır, Suriye gibi ülkelerde ticaret hayatını 
etkilerken şehir hayatını ve yaşam koşullarını da etkiledi. Demiryolları seyahat süresini azalttı, gemilerle 
deniz taşımacılığı ticaret yapanlar için daha cazip hale geldi (Black&Brown, 1992: 89-90). 

Bölgede yerleşik hayat çok eskilere dayanmakla birlikte, bugünkü modern şehirleşmede petrol 
kaynaklarının bulunması, çıkarılarak kullanılması ile elde edilen gelirin etkisi olduğu anlaşılmaktadır.  
1950’li ve 1960’lı yıllarda Ortadoğu ülkelerinde petrolün keşfi ile petrol bulunan ülkelerde çalışacak 
nüfusa çok yoğun bir şekilde ihtiyaç oldu. Bu durum şehir hayatı konusu çekici-itici etmenlerin (pull-push 
effects) varlığını gözler önüne serdi. Kırsal hayattaki yaşam koşulların yetersizliği itici güçken, şehir 
hayatının cazibesi çekici güç haline geldi (Black&Brown, 264-266). Özellikle 1950’lerden sonra kent 
yaşamına yönelim hızla arttı. Türkiye, İran, Mısır gibi Ortadoğu’nun nüfusu fazla olan ülkelerinde bu 
durum belirgin şekilde görülürken, Yemen gibi ülkeler ise hala kırsal yaşamın ağırlıklı olduğu yerler olarak 
kalmaya devam etti.  

Gelişen ve değişen dünya şartlarında bugün artık Ortadoğu’da şehirde yaşama oranlarının hızla arttığı 
görülmektedir. Bu artışta petrol gelirlerini kullanan devletlerin, özellikle göçebe hayat sürdüren kabile ve 
aşiretleri yerleşik hayata geçirmek üzerinde şehirlerin kenar bölgelerinde oluşturdukları konut alanlarının 
etkili olduğu bilinmektedir.  Modern Ortadoğu şehirleri incelendiğinde; geniş caddeler, modern binalar 
göze çarpmaktadır (Bonine, 1997: 1-16). Ortadoğu’daki yerleşmeler bütüncül bir bakış açısı ile 
incelendiğinde petrol geliri olan ülkelerin olabildiğince modern bir yerleşme ve şehir hayatına sahip 
oldukları anlaşılmaktadır. Petrol gelirlerinden yoksun olan ülkelerin ise geleneksel şehirleşme ile doğal 
şartların belirlediği kırsal yaşam tarzını bütün açıklığı ile sergilemektedir.  

 

3. Birleşik Arap Emirlikleri 

Birleşik Arap Emirlikleri 83.600 km2 yüz ölçümüne sahip olup, Umman Körfezi ile Basra Körfezi kıyısında 
ve Umman ile Suudi Arabistan arasında yer alır. 1971 yılında birleşme kararı veren Abu Dabi, Dubai, 
Şarjah, Ras Al-Kayme, Ajman, Fuceyra, Umm El- Kuveyn adlı 7 emirlikten oluşmaktadır (Kulalı, 2010: 4). 

 

Şekil 3.1. BAE Lokasyonu 

 

http://emiratesvoyage.com/uae-maps/ 

Şekil 3.2. BAE İdari Dağılım 
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http://www.turkiye-rehberi.net/bae-haritasi.asp 

Şekil 3.1. den ülkenin Dünya üzerindeki yeri görülürken, şekil 3.2. de Emirliklerin idari görüntüsüne yer 
verilmektedir. 

Her emirliğin kendine has öne çıkan özellikleri bulunmaktadır. Örneğin Abu Dabi en büyük emirlik olup, 
yönetimsel fonksiyonu ile öne çıkmaktadır, Dubai ise ikinci büyük emirlik olup, BAE ticaretinin kalbi 
olarak adlandırılır. Şarjah, kültür ve eğitim faaliyetleri ile öne çıkarken, Ajman ise en küçük emirliktir. Um 
El- Kuveyn’de yine küçük bir emirlik olup, çok gelişmiş ulaşım ve telekomünikasyon sistemleri ile 
bilinmektedir. Ras Al Kayme, tarım faaliyetleri için kurulan çiftlikleri ile bilinen bir tarım merkezidir, 
ayrıca turistler için müzeler de barındırır. Fuceyra ise, Umman Körfezinde yer alan tek emirlik olup, 
plajları ve dalma aktiviteleri ile ünlüdür (Özey, 260-262). 

Birleşik Arap Emirlikleri topraklarında petrol bulunmadan önce daha çok ticaret ve gemi inşaa işi ile 
uğraşılmaktaydı (Keleş, 2008: 68). Bugün ise, Emirliklerde dünyanın birçok yerinden gelen insanlar 
yaşamaktadır ve petrolden elde edilen gelirlerle yapılan yüksek binalar dünyaca ünlüdür. Eski yıllarda 
mütevazi bir Arap balıkçı kasabası görünümündeki bu topraklarda, şimdi petrol gelirlerinin kullanılması 
ile çölün içerisinde yeni bir dünya kurulmuştur.    

Ülkenin temel gelir kaynağının balıkçılık, inci avcılığı ve gemi inşası gibi işler olduğu günlerden, yaklaşık 
385 milyar $ GSYİH ve 40.000 $ yaklaşan kişi başına düşen yıllık geliri ve 9 milyonu aşan güncel nüfusu ile 
bugünkü haline ulaşmasında petrol kaynaklarının bulunması ve bu kaynaklardan elde edilen gelirlerin 
daha sonra sanayi, inşaat, ticaret gibi işlerde kullanılarak ülke için yeniden bir gelir oluşturmasının payı 
yadsınamaz.   

Ülkede petrol ilk olarak Abu Dabi’de 1958 yılında, Dubai’de ise 1966 yılında keşfedilmiştir. Daha sonra 
Şarjah’ta küçük miktarlarda rezervlere rastlanmıştır. Abu Dabi, ülkedeki petrol üretiminde ve 
rezervlerinde lider konumunu sürdürmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve petrol arama çalışmasının 
devamlılığı sonucunda, son on yılda petrol rezervleri iki kat artmış ve 100 milyar varile ulaşmıştır. 
Bugünkü petrol üretim seviyesi ile bakıldığında ülke 140 yıl yetecek ölçüde rezerve sahiptir (İGEME B.A.E. 
Ülke Raporu, Nisan 2011: 8).  

  

http://www.turkiye-rehberi.net/bae-haritasi.asp
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Tablo 3.1. BAE’de Yer Alan Rezervler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bayanat.ae 

Tablo 3.1’e göre ülkede hem karasal hem de denizde bulunan petrol rezevleri yer almaktadır. En çok 
rezerv Abu Dabi’de dir. Daha sonra Dubai, Şarjah, Ajman ve Fucera petrol bulunan diğer Emirliklerdir. 
Ülkedeki rafineriler ise Abu Dabi, Al Ruwais, Jebel Ali ve Al Fucera olarak adlandırılır (www.bayanat.ae). 

 

Tablo 3.2. 1975-2017 Arası GSYİH (MİLYAR $) 

YIL GSYİH (MİLYAR $) 

1975 14,72 

1980 43,6 

1985 40,6 

1990 50,7 

1995 65,7 

2000 104,3 

2005 180,6 

2010 297,6 

2015 358,1 

2017 382,6 

               https://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates?view=chart 

 

 

 

  

EMİRLİK REZERV TİPİ REZERV SAYISI 

Abu Dabi KARASAL 13 

Dubai  KARASAL 6 

Şarjah KARASAL 7 

Ajman KARASAL 1 

Fucera KARASAL 1 

Abu Dabi DENİZ 6 

Dubai  DENİZ 2 

Şarjah DENİZ 2 

Fucera DENİZ 4 

Ajman DENİZ 1 

http://www.bayanat.ae/
https://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates?view=chart
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Grafik 3.1. 1975-2017 Arası GSYİH (MİLYAR $) 

 

Ülkenin GSYH’sindeki artışı gösterir verileri içeren Tablo 3.2.   ve Grafik 3.1. incelendiğinde, 1975’lerden 
bu yana GSYİH da 25 katı aşan bir artış olduğu görülmektedir. Ülkedeki petrolün bulunuş tarihleri ile 
GSYİH’da artışın yaşandığı tarihler incelendiğinde, ülke ekonomisinde petrolün yaşattığı değişim net bir 
şekilde görülebilir. 

Ülkenin GSYH’sindeki artışın yanı sıra ihracat verilerine ve kamu gelirleri incelendiğinde ise, şöyle bir 
durum ile karşılaşılır: 

Son yıllarda dünyada petrol fiyatlarındaki düşüş ve bunun ihracat gelirleri üzerinde oluşan negatif etkiye 
rağmen, ülkenin ham petrol ihracatı gelirlerinin yine de 45 milyar dolar düzeyinde devam etmesi 
beklenmektedir (https://www.ticaret.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/BAE).  

Tablo 3.3. BAE Genel İhracat Verileri 2014-2017 

BAE'nin İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (ilk 10 ürün)( Milyar $) 

Ürünler 2014 2015 2016 2017 

Ham Petrol 72,07 33,7 32,9 49,3 

Petrol Yağları (akaryakıt) 27,40 14 9,6 25,1 

Altın (işlenmemiş- yarı işlenmiş) 12,33 16,2 16,4 20,7 

Elmaslar 14,26 12,1 12,8 8,4 

Doğalgaz 8,3 4,4 2,8 8,3 

Alüminyum (işlenmemiş) 3,6 4,6 4,4 5,6 

Mücevherat 11,8 10,9 11,8 4,3 

Etilen Polimerleri 1,6 1,7 3,2 3,4 

Bakır Teller 1,4 0,8 1,0 1,2 

Propilen 0,53 0,3 0,9 1,0 

İlk 10 ürün toplamı           153,6 99,4 96,4 127,7 

Genel Toplam 380,3 333,3 298,6 308,5* 

     https://www.ticaret.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/BAE 

*Trade Map Data 

Tablo 3.3.’dan görüldüğü üzere, ihracatı gerçekleşen ürünler listesinde 1. sırada ham petrol ürünleri 
gelmektedir. Toplam ihracatın %30 kadarı petrol ürünlerinden oluşur. 

https://www.ticaret.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/BAE
https://www.ticaret.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/BAE
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Tablo 3.4. 2001-2017 Arası BAE Kamu Gelirleri ve Petrol-Gazın Gelirler İçindeki Yeri 

  ÜLKEDEKİ KAMU GELİRLERİ İÇİNDE PETROL ve GAZIN YERİ 

YIL TOPLAM (MİLYAR $) 

TOPLAM İÇİNDEKİ 
PETROL &GAZ   

(MİLYAR $) % 

2001 37,37 14,06 37,63 

2002 31,16 11,14 35,76 

2003 41,93 15,44 36,84 

2004 51,60 19,96 38,69 

2005 78,36 30,32 38,7 

2006 109,55 44,86 40,95 

2007 124,57 47,99 38,53 

2008 209,68 73,33 34,97 

2009 127,69 33,32 26,1 

2010 153,58 46,23 30,1 

2011 206,86 71,45 34,54 

2012 224,76 76,04 33,83 

2013 250,99 79,84 31,81 

2014 219,64 69,08 31,45 

2015 165,98 37,55 22,63 

2016 207,65 23,62 11,38 

2017 220,47 38,03 17,25 

             www.bayanat.ae 

Ülkenin ihracatındaki ağırlıklı yeri gibi yine kamu gelirleri içerisinde de petrolün seneden seneye 
değişmekle birlikte %30 lar gibi bir yere sahip olduğu Tablo 3.4’dan görülmektedir. 

Buradan hareketle, her ne kadar ülke yönetimi ekonomide hakim oldukları dalları çeşitlendirme çabası 
içerisinde olsa da bugün hala petrolün ülke ekonomisinde başat rolü oynadığı ve petrol ile bağlantı tüm 
sektörlerinde petroldeki hareketlerden etkilendiğini söylemek yanlış olmaz. 

Petrol ve ekonomi konularına değindikten sonra çalışmanın bir diğer unsurunu oluşturan ülkedeki 
yerleşimin değişimi başlığı ele alınacak olursa, burada yerleşme ile bağlantılı olarak ilk önce ülke nüfus 
özelliklerinden bahsedilmelidir.  

Ülkenin nüfus durumuna baktığımızda ise şu anki verilere göre yaklaşık 9.5 milyon kişinin bu topraklarda 
yaşadığı görülmektedir. Yerel halk dışında yabancı işçi nüfusunun fazlalığından dolayı özellikle yabancı 
erkek işçi nüfusu sebebiyle, nüfus piramidi içerisinde erkek nüfus sayısının yüksekliği dikkat çeker. Erkek 
nüfusun kadın nüfusa oranının 2 kat, bazı yaş aralıklarında 3 kat olduğu görülür. Yabancı işçiler özellikle 
Hindistanlı, Bangladeşli, Pakistanlılardır. Dini yapıya bakıldığında %96’sı Müslüman olduğu, Müslümanlar 
içerisinde de yaklaşık % 85’i Sünni,  diğerleri ise Şii olduğu görülür. Müslümanlar dışında ise Hindular ve 
Hristiyanlar yer almaktadır (Özey, 268-269). 

  

http://www.bayanat.ae/
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Tablo 3.5. BAE Nüfusu Yıllara Göre 

YIL KİŞİ SAYISI 

1960 101.078 

1970 235.499 

1980 1.042,384 

1990 1.860,174 

2000 3.154,925 

2010 8.270,684 

2017 9.400,145 

                       https://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates?view=chart 

 

Nüfus sayısını gösterir yukarıdaki Tablo 3.5’e göre; 1960’larda 100 binlerde bir nüfusa sahip olan ülke 
bugün 9 milyarı aşkın bir nüfusu barındırır. Son 60 yıl içerisindeki bu nüfus artışı doğurganlık sebebinden 
öte ülke gelen dış göçlerle olmuştur. Ülkede bulunan petrol rezervleri ülke ekonomisini geliştirince 
gelişen ekonomi daha fazla iş gücüne ihtiyaç duymuş ve yerel nüfus yetmeyince dış ülkelerden iş gücü 
sağlama yoluna gidilmiştir. 

 

Grafik 3.2. 1960-2017 Arası Nüfus Artışı 

 

Tablo 3.5. da yer alan nüfus verileri 3.2. no lu grafiğe dönüştürüldüğünde de ülkedeki nüfus artışı daha 
net görülebilmektedir. 

 

  

https://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates?view=chart
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Tablo 3.6. Etnik Yapıya Göre Ülkedeki Nüfus Dağılımı 

Etnik Köken % 

Hintliler 25 

Diğerleri (Nepalli, Çinli, Afgan,İngiliz, 
Kanadalı, A.B.D.'li vs.) 15 

B.A.E. Vatandaşları 15 

Pakistanlılar 13 

Diğer Araplar  12 

Bangladeşliler 7 

Filipinliler  6 

İranlılar 4 

Sri Lankalılar  3 

www.mfa.gov.tr 

Tablo 3.6. da yer alan verilere incelendiğinde, ülkede yerel nüfustan daha fazla  

expat denilen yurt dışından gelen nüfusun olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 3.3. Ülkedeki Nüfusun Etnik Kökene Göre Dağılımı 

 

 

Grafik 3.3. den ülkedeki nüfusun etnik kökene göre dağılımı ve ülkedeki expatların yeri 
görülebilmektedir. 

  

http://www.mfa.gov.tr/
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Grafik 3.4. 2016 Yılı Verilerine Göre BAE Nüfus Piramidi 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html 

Yine ülkedeki nüfusun diğer önemli bir özelliği de ülkedeki erkek nüfusun fazlalığıdır, bu da yine dış 
ülkelerden BAE ye çalışmaya gelen erkek işçi varlığından dolayıdır. Grafik 3.4. bu durumu 
göstermektedir. 

2017 verilerine göre toplam nüfus içerisinde iş gücü sayısı 5.34 milyon kişidir. Bunun da                                      
% 85’ini göçmenler oluşturmaktadır. Ayrıca, iş gücünün %7 si tarımda, %15 i sanayide %78 i ise hizmet 
sektöründe çalışmaktadır. (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html) 

4. BAE’de Yerleşme Hakkındaki Bulgular 

Ortadoğu’da petrol denildiğinde, Suudi Arabistan, İran, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilk akla 
gelenlerdendir. Bu çalışmada da, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki petrol kaynaklarının kullanımı ile bu 
kaynaklardan elde edilen gelirlerin ülkedeki yerleşik hayatı nasıl şekillendirdiği ele alınmaya 
çalışıldığından, ülkede bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan saha araştırması ülkede petrol 
yataklarının en fazla yer aldığı Abu Dabi, Dubai ve Şarjah üzerine yapılmış ve çalışması neticesinde hem 
ülke hakkında yazılı kaynaklar üzerinden eski dönem fotoğrafları elde edilmiş hem de ülkenin güncel hali 
yerinde görülmüş ve fotoğraflanmıştır. 

Fotoğraf 4.1. Abu Dabi 1960’lar &  2018 

  

(4.1a)                                                                                 (4.1b) 

Saha araştırması sırasında edinilen fotoğraf 4.1a.’da 1960’lı yıllarda daha ülkedeki petrol rezervleri yeni 
yeni bulunmaya başladığı  zamanlara ait Abu Dabi’den bir şehir manzarası yer almaktadır. 4.1b nolu 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html
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fotoğrafta ise saha araştırması sırasında 2018 yılında yine Abu Dabi’ye ait bir şehir manzarası yer alır. 
Evlerde beton yapılaşmaya gidilmiş, ayrıca şehri yüksek katlı binalar sarmıştır. 

Fotoğraf 4.2. B.A.E. Eski Dönemlerde Çarşı & Dubai Mall’den bir Kare 

 

(4.2a)                                                                                  (4.2b) 

Yine saha araştırması sırasında edinilen fotoğraf 4.2a’da ülke eski dönemlere ait bir çarşı görüntüsü yer 
almaktadır. 4.2b nolu fotoğrafta ise saha araştırması sırasında 2018 yılında Dubai Mall adlı Dünyaca ünlü 
alışveriş merkezinde çekilen bir görüntü yer alır. Ülke, çöl ortasında ilkel malzemelerle kurulan 
çarşılardan, bugün Dünya’nın sayılı alışveriş mekanlarına sahip hale gelmiştir. 

Fotoğraf 4.3.  Deira Yakınlarındaki Dubai Saat Kulesi 1969’daki Hali & 2000’lerdeki Hali 

  

(4.3a) 1969                                                                (4.3b) 2000’ler 

(4.3a) (SHUKLA, 2002; s. 10) 

(4.3b) https://www.gettyimages.com/detail/photo/view-of-clock-tower-in-deira-dubai-high-res-stock-
photography/535108012 

Fotoğraf 4.3a’da Dubai’deki ünlü meydanlardan bir olan Dubai Saat Kulesi Meydanı’nın 1969’daki 
görüntüsü yer alırken, 4.3b no lu fotoğrafta aynı meydanın 2000 li yıllara ait bir fotoğraf yer alır. Bina 
sayısındaki artış net bir şekilde görülebilmektedir. 

 

 

 

https://www.gettyimages.com/detail/photo/view-of-clock-tower-in-deira-dubai-high-res-stock-photography/535108012
https://www.gettyimages.com/detail/photo/view-of-clock-tower-in-deira-dubai-high-res-stock-photography/535108012
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Fotoğraf 4.4.:  Dubai Şarjah Yolu 1968’deki Hali & 2000’lerdeki Hali 

  

(4.4a) 1968                                                               (4.4b) 2000’ler 

 (4.4a) (SHUKLA, 2002; s. 12) 

(4.4b) https://www.khaleejtimes.com/news/transport/Smooth-Dubai-Sharjah-traffic-ease-motorists- 

 

Fotoğraf 4.4a’da Dubai-Şarjah arasındaki yolun 1968 yılındaki görüntüsü mevcuttur, fotoğraf 4. 4b’de ise 
aynı yolun 2000’li yıllara ait görüntüsü yer alır, ülkede 1960’lardan sonra petrol gelirlerinin günlük 
yaşama nasıl etki etki ettiği görmek açısından bu fotoğraflar önemlidir. 1960’larda ülkede petrolün ilk 
keşfedildiği dönemlerde ulaşım develer üzerinden sürdürülürken, bugün artık 6 şeritli modern otoyollara 
geçilmiştir. 

Fotoğraf 4.5.:  Abu Dabi Koyu-Volkan Çeşmesi’nin Bulunduğu Alanın 1960’daki Hali &                  
1988’deki Hali 

  

(4.5a) 1960                                                             (4.5b) 1988 

(4.5a) (SHUKLA, 2002; s. 12) 

(4.5b ) http://uaehistory.com 

Fotoğraf 4.5a’da Abu Dabi Corniche diye anılan Abu Dabi Koyu’nun 1960 yılındaki görüntüsü mevcuttur, 
fotoğraf 4. 5b’de ise aynı yerin 1980’li yıllara ait görüntüsü yer alır, 1960’dan 1990’lara kadar 30 yıl 
içerisinde ülkede yaşanan değişim süreci, yapılaşma bu iki fotoğraftan açıkça görülebilir. 

Fotoğraf  4.6.  B.A.E.’de 1970’lerde & 2018’de Otoyol Ve Trafik Görselleri 

https://www.khaleejtimes.com/news/transport/Smooth-Dubai-Sharjah-traffic-ease-motorists-
http://uaehistory.com/
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(4.6a) 1970                                                                     (4.6b) 2018                                                                                                                                                            
(4.6a) (SHUKLA, 2002; s. 46)(4.6b) https://www.thenational.ae/uae/transport/uae-traffic-accidents-on-
major-roads-cause-standstills-1.701796 

Fotoğraf 4.6a’da ülkede yeni yeni inşa edilen otoyollardan biri görülürken, fotoğraf 4. 6b’de Dubai Finans 
Merkezi denilen ve dünyaca ünlü firmaların ofislerinin yer aldığı, metro ağı ile çevirili bir şehir manzarası 
görülür. 

Fotoğraf 4.7.:  Şarjah Limanı 1960’da & 2000’ ler de 

 

(4.7a) 1960                                                                         (4.7b) 2000’ler 

( 4.7a) (Memoirs Of The Emirates,2012; s.173) 

(4.7b) https://universes.art/en/art-destinations/sharjah/tours/sharjah-creek/06/ 

 

Fotoğraf 4.7a’da Şarjah Limanı’ndan eski bir liman manzarası ve eski dönem balıkçı kayıkları görülürken, 
fotoğraf 4. 7b’de aynı mekanın 40 yıl içerisindeki değişimi göze çarpar. 

 

  

https://www.thenational.ae/uae/transport/uae-traffic-accidents-on-major-roads-cause-standstills-1.701796
https://www.thenational.ae/uae/transport/uae-traffic-accidents-on-major-roads-cause-standstills-1.701796
https://universes.art/en/art-destinations/sharjah/tours/sharjah-creek/06/
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Fotoğraf  4.8.:  1960’larda Abu Dabi’de British Petrol (BP) Ofisi & 2018’de Etihad Kuleleri 

 

(4.8a) BP Ofis 1960’lar                                     (4.8b) Etihad Kuleleri 

(4.8a)  (Memoirs Of The Emirates, 2012; s.302) 

 

Fotoğraf 4.8a’da Abu Dabi’deki British Petrolum (BP) firmasının ofisine ait 1960 lar a ait bir görüntü yer 
alırken, fotoğraf 4.8b’de yine Abu Dabi’de bulunan Dünyaca ünlü Etihad Kuleleri ve iş merkezleri yer alır. 

 

Fotoğraf 4.9.:  Al Ain Meydanı 1960’da & 2010’ lar da  

 

(4.9a) 1960                                                      (4.9b) 2010’lar 

(4.9a) (Memoirs Of The Emirates, 2012; s..175) 

(4.9b) https://gulfnews.com/guides/travel/area-guide-central-district-al-ain-1.1617813 

https://gulfnews.com/guides/travel/area-guide-central-district-al-ain-1.1617813
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Fotoğraf 4.9a’da ve 4.9b’de Abu Dabi’deki Al Ain Meydanı’nın geçirdiği değişim ve gelişim gözer önüne 
serilmektedir. 

Yukarıda yer alan şehir görselleri BAE’nin şehirleşmesi açısından ele alınacak olursa; ülkenin 1960’lardan 
itibaren güçlü bir yenilenme içine girdiği, bu değişimin sadece evlerin inşasında değil, otoyollarda, ticaret 
merkezlerinde, çarşılarda, limanlarda, kısacası hayatın içindeki tüm yerlerde yaşandığı görülmektedir. 

Şehirlerin yıllar içindeki değişimi binaların, limanların, otoyolların vb. yerlerin farklı tarihlerdeki 
görsellerine bakarak anlaşılabilmektedir. Ancak bugünün koşullarında artık hava fotoğraflarından ve 
uydu görüntülerinden de bir yerin yıllar içindeki değişimi görülebilmektedir. 

Bu çerçevede, çalışmanın bu kısmında hava fotoğraflarına ve Google Earth’den edinilen uydu 
görüntülerine yer verilecektir. 

Fotoğraf 4.10: Abu Dabi Kıyıları 1958 Yılı Havadan Görüntüsü 

 

(Memoirs Of The Emirates,2012; s.93) 

Fotoğraf 4.11: Abu Dabi 1984-2016 Arası Google Earth Uydu Görüntüleri 

  

Abu Dabi 1984                                                          Abu Dabi 1992    
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 Abu Dabi 2000                                                            Abu Dabi 2008            

                           

   

Abu Dabi 2016 

 

Fotoğraf 4.10’da yer alan Abu Dabi’nin 1950’lerin sonlarındaki şehir görüntüsüne bakıldığında yerleşme 
açısından sadece kıyı kısmında bir yoğunlaşma olduğu açıkça dikkat çekmektedir. Ayrıca o yıllarda kıyı 
kesiminde yoğunlaşan binalar ile bugünkülerin görüntüsü arasında da gelişmişlik yönünden ciddi farklar 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Fotoğraf 4.11’de yer alan Abu Dabi’nin 1984’den itibaren olan uydu görüntülerine bakıldığında ise, 
yerleşim açısından yine kıyılar ön planda olmakla birlikte, 1990’lardan itibaren iç kesimlerde de 
yerleşmeye gidilmeye başlandığı özellikle 2008 yılından itibaren bu yerleşmenin yoğunluk kazandığı ve 
2016’da bu durumun iyice belirgin hale geldiği görülmektedir. 
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Fotoğraf 4.12: Dubai Kıyıları 1984-2016 Arası Uydu Görüntüleri  

 

  

1984                                         1990                                          2000 

 

2003                                          2005                                           2009 

 

2011                                        2014                                      2016 

Fotoğraf 4.12’te görüleceği üzere, yerleşme açısından 1980’lerde ancak kıyı kesimlerde çok sınırlı bir 
yoğunluk varken, 2000 yılı ile birlikte hem kıyı kesimde yoğunluk birden artarken, iç kesimlerdeki 
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yerleşmenin de 2000’lerin sonunda iyice belirginleştiği gözüküyor. Bununla birlikte, Dubai’nin ünlü ve 
lüks yerleşim alanlarından olan Palm Adaları’nın da 2000’lerin başından itibaren inşasının başladığı ve 
2016’da artık uydu görüntülerinde bile açıkça görülür hale geldikleri anlaşılmaktadır. 

Sonuç 

Çalışmanın şu ana kadar yer alan bölümlerindeki bilgiler ve verilerden görülebileceği üzere, B.A.E. 
1970’lerden itibaren çok hızlı bir şekilde değişim geçirmiş ve gelişmiş bir ülkedir. Ancak şunu da 
belirtmek gerekli ki; 7 Emirlikten oluşan bu ülkede, tüm Emirlikler aynı derecede gelişmişlik düzeyine 
ulaşamamıştır. O nedenle, bu çalışmada yoğunlukla en çok gelişim geçirmiş olan Abu Dabi- Dubai- Şarjah 
üzerinde durulmuştur. Kalan diğer Emirliklerin petrol gelirleri de yok denecek kadar az olduğundan ve 
çalışmanın petrol gelirleri ile bağlantılı olmasından kaynaklı olarak özellikle petrol gelirine sahip 3 
Emirliğe dair görseller yoğunluktadır. 

Şu ana kadar edinilen bilgiler ışığında, ülkenin şehirleşme açısından geçmişine bakılmak istenirse, belki 
de bunu petrolden önce ve petrolden sonra olarak ikiye ayırmak gerekir.  Petrolden önce yerel halkın bir 
bölümü sadece balıkçılık ve inci avcılığı ile geçinip, kıyı kesimlerde düşük seviyeli bir yaşam 
standartlarıyla hayatlarına devam ederken, bir kısmı da çöllerle kaplı ülkede geleneksel bir çöl hayatına 
devam ediyordu.  

1971’de Emirliklerin birleşmesi ile beraber tek sesli bir yönetim tarzına geçilmiş ve bu durum ülkenin 
ilerlemesine büyük katkı sağlamıştır. Daha sonra ülkede ardı ardına açılan petrol kuyuları ve buradan 
elde edilen petrolün satışı ile kazanılan gelirler, ülkedeki şehir hayatına da yansımış, o geleneksel çöl 
yaşamı değişmiş ve yerini yüksek binalarla kaplı caddelere ve lüks yaşam standartlarına bırakmıştır. 

Gelirlerdeki artışla birlikte, artık çöllerle kaplı ve develer kullanılarak aşılan yollar, son model araçlarla 
kaplı otoyollara dönüşmüştür. Bununla beraber, ülkedeki yöneticiler tarafından vatandaşlara geleceğe 
emin adımlarla ilerlerken hiçbir zaman geçmişimizi unutmayalım çağrısı yapılmıştır. Ülkede geçmişlerine 
olan saygı inanılmaz derecede yüksektir. 

Ülkenin bu özelliklerinin yanı sıra dikkat çeken bir diğer yanı da, yerel halktan daha fazla bir expat 
nüfusuna sahip olmasıdır. Bu durum hem sayısal veriler üzerinden hem de günlük yaşam üzerinden 
açıkça görülebilmektedir. Ancak expatlar, ülkenin kurallarına öyle bir uyum sağlamışlardır ve hizmet 
isteyen işlerde hep onlar çalıştıklarından yerel halkın günlük hayatını son derece kolaylaştırmaktadırlar 
ki, sayılarının fazlalığı ülke için bir dezavantaj mı yoksa avantaj mı ayrı bir tartışma konusudur. 

Geçmişinde tek geliri balıkçılık- inci avcılığı olan çöllerle kaplı bu ülkenin, şu an dünya ticaretinin ve 
turizminin en gözde olan ülkelerinden biri olması ve bu durumu devam ettirmek için çaba harcamaya 
devam etmeleri nedeniyle hem ülke yöneticilerini hem de halkı tebrik etmek yanlış olmaz; çünkü petrole 
sahip olmak onlar için bir nimet olmakla birlikte bu nimeti çok iyi değerlendirmeyi ve en iyi şekilde 
kullanmayı bilmişlerdir. Bugün ülkenin geçmiş yıllardaki fotoğraflarına bir de bugünkü görüntüsünü 
bakarak bile bu durum kolayca görülebilmektedir. 

Geçmişse saygı ülkenin çok önemli özelliğiyken, yüzyılın teknolojik gelişmeleri de büyük bir istekle takip 
edilmektedir. İnşaat alanında son teknolojiler kullanılarak yapılan binalarla şehir hayatına yeni bir yön 
verilirken, ülkenin bir diğer dikkat çeken yönü de, uzay çalışmalarına ve uzayda yaşama dair 
araştırmalara olan ilgi ve destektir. 

Tüm bu bilgiler çerçevesinde, son sistem ulaşım ağları, devasa binaları, lüks hayat koşulları ile ülkedeki 
gelişmiş şehir hayatının varlığından söz etmek yanlış olmayacaktır. Peki tüm bunlar petrol olmasaydı 
gerçekleşebilir miydi, sorusunun cevabı da bu araştırmanın sonucunu göstermektedir. Petrol rezervleri 
bulunmamış olsaydı ve bu rezervlerin satışından elde edilen gelirler olmasaydı, bu küçük balıkçı ülkesinin 
Yemen’den ya da gelişmişlik açısından o düzeydeki başka bir ülkeden farkı olur muydu? 
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https://www.google.com.tr/maps/place/Orta+Do%C4%9Fu/@25.4012923,22.0147465,4.5z/data=!4m5!
3m4!1s0x157ec4658142ffb7:0xa5b8320215ea72c!8m2!3d29.2985278!4d42.5509603 

https://www.khaleejtimes.com/news/transport/Smooth-Dubai-Sharjah-traffic-ease-motorists- 

www.mfa.gov.tr (Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı Web Sitesi) 

https://www.thenational.ae/uae/transport/uae-traffic-accidents-on-major-roads-cause-standstills-
1.701796 

www.ticaret.gov.tr  (Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Web Sitesi) 

http://www.turkiye-rehberi.net/bae-haritasi.asp 

http://uaehistory.com 

https://universes.art/en/art-destinations/sharjah/tours/sharjah-creek/06/ 

https://uret.com.tr/tr/uret-brulor-haberler/dunya-petrol-rezervleri/ 
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Abstract 

With technological advancements, distances have shorten and people’s will of sightseeing has 
increased. As a result of this, the number of people who attend tourism activity has increased rapidly. 
Depending on this, tourists’ needs and expectations has evolved.  During this evolution, tourists has 
become more sensitive to the nature. In an intense competetion environment, countries has focused on 
product diversification strategies to have more share from the world tourism cake. One of theese 
product range is thematic parks, which has developed recently in Turkey. 

In this study, the importance of theme parks as a touristic product has been researched by scanning 
local and foreign literature about thematical parks. Tropical Butterflies Garden, one of the thematic 
parks in Konya, has been choosen as field of application. A questionnaire study has been applied to 
evaluate the quality perception of the visitors of Tropical Butterflies Garden. 386 questionnaire were 
applieed during January 2017 and June 2017 and they were analyzed through SPSS22. As a consequence 
of the research, while the quality perception of participants differs by their gender, education level and 
agents, it doesn’t differ by marital status, level of income and age.  

Keywords: Thematic Parks, Tourism, Touristic Product. 

 

INTRODUCTION 

The tourism industry has a complex structure, so it is difficult to define. The first definition of tourism 
was made by Guyer and Feuler in 1905; Tourism is a contemporary event with the desire for happiness, 
which is believed to be giving to people by nature, and by the convergence of nations and communities 
by means of perfecting of transportation means in the light of commercial developments and industry 
development (Kozak et al., 2014: 1). 

As a result of the developments in technological, political and economic fields in recent years, tourism 
has started to be seen as a phenomenon that has emerged by resting, having fun and leisure time(Çolak, 
2009:11). Developing countries, whose aim is mass tourism and offering touristic products for this, 
should market all their values in addition to traditional tourism marketing approaches in order to 
increase their share of tourism cake. In this context, in order for the developing countries to compete 
with the newly discovered touristic products, the tourism products they offer should be unique. This 
event makes it necessary to diversify the touristic product. One of the most important tourism sectors of 
our century is thematic parks. Theme parks with important inputs to the promotion and economic 
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development of the countries they are located in are one of the shining stars of the tourism industry. 
These parks, which reveal the desires, dreams and desires of people, and have great attraction areas, 
are able to keep their attention with the constantly renewed perspectives (Dalkılıç, 2007: 1). Theme 
parks; fantasy and entertainment combined with a serious planning, design and business concept that 
requires understanding of how modernity should be, consisting of reflection of dreams and with these 
reflections to strengthen the social identity of different control methods are used in the park. (Zukin, 
1991: 55; Deniz, 2002: 130; Topaloğlu,2007:1). In this study, service quality perceptions of the thematic 
park visitors, together with the demographic information, will be evaluated with the study of Konya 
tropical butterfly garden thematic park. 

1.TOURISM AND TOURIST 

The concept of tourism took place in the English language in the first half of the 19th century (Toksay, 
1983: 20). 

In order to better understand the concept of tourism, we need to investigate the origin of the word 
tourism. Tourism word is derived from Latin. Tornus word which means turn and tour word combined 
and tourism word occured. The word tour refers to the meaning of the journey performed on the 
condition that the destination is moved. The word tourism is derived from the word tour with the word 
tourist. (Bayer, 1992: 3; Hazar, 2010: 3; Küçükaslan, 2007: 1; Bal, 1995: 14; Dinçer, 1995: 5). 

Many definitions have been made about tourism from past to present. Some of those; Tourism, people 
to recognize different cultures, historical artifacts and natural beauty to see, have fun, to rest, such as 
reasons they are constantly out of places they are organized trips. (Seyidoğlu, 1992: 883). Tourism 
developed over time and was dealt with scientifically after the 19th century and early 20th century. 
Australian economist HermanVonSchullar emphasized only the economic aspect of tourism and 
described tourism as all of the activities concerning the economic aspect of the movement resulting 
from the arriving and temporary stay of foreigners from another country, city or region. (Çakır, 1999: 8).  

In the second half of the twentieth century, the tourism event has become an important industry with 
the development of mass tourism. (Hazar, 1999: 14). In order to contribute to the economy, all 
countries make policies, plans and set targets in the field of tourism. The most important goal here is to 
reach the determined targets and to contribute to the national economy at the highest level.( Ateş vd., 
2017: 1250). For these reasons, the importance of the tourism sector is increasing day by day. The 
economic impacts of the tourism sector accelerate the efforts of developing countries in the tourism 
sector. Today, tourism covers the gap in the balance of payments of developing countries, increases 
employment opportunities, diversifies the economic structure and carries a universal content by 
positively affecting the share of development. (Karaman vd., 2016: 1). 

1.1.Touristic Product Diversification 

Tourism is one of the industries where both physical goods and service type products are produced and 
sold. In the tourism industry, all goods and services offered for consumption are expressed as touristic 
products (Kozak ve Bahçe, 2012: 65). In parallel with the developments in tourism in the past time, 
researchers have defined different touristic product descriptions. Tourist product; It is expressed as the 
sum of the packages or experiences formed by the goods and services purchased or used by the tourists 
starting from their residences and starting to return to their homes (Usal ve Oral, 2001: 125). 

Touristic product by another definition; It is defined as the total of the subjective and objective values 
presented by the elements that constitute the supply of the tourists, which are obtained by the 
elements that make up the needs of the tourists until the end of their travels (Cengiz, 2012: 4). 

In order to protect and develop their market shares, all of their efforts to differentiate their supply are 
expressed as diversification (Hacıoğlu, 2000: 42). Touristic product diversification; In order to protect 
and develop the market shares of touristic enterprises and destinations, it is stated that they are 
producing new products that can create attraction and they enter into new markets and grow. Touristic 
product diversification can be considered in two ways: the development of alternative tourism products 
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and the presentation of the existing product with a different management approach and policy. It aims 
to create a quality environment by protecting natural resources in alternative tourism and to provide 
economic benefit by controlling the activities of the local people related to tourism. In addition, the 
present management approach and policy of the present product, which is another form of 
diversification of the tourism product, the direction of management of managers who have an impact 
on the presentation of the touristic product in a country, region or tourist destination, will not direct or 
direct the current and potential tourists to the destination (Cengiz, 2012: 8). There are five reasons for 
diversification of touristic product(Cengiz, 2012: 9-11). 

These: 

- Changes in international tourism movements 

- Changes in tourist profile and recent trends in tourism 

- Increasing competition 

- Development of technology 

- Brand and image changing request. 

Changes in international tourism movements, mass tourism is replaced by alternative tourism types, 
tourists are more sensitive to the environment and tourists are looking for a different searches. (Çeken 
vd. , 2009: 30). As a result of the changes in the tourist profile and the recent trends in tourism, changes 
in tourists' behaviors and preferences, the countries review tourism policies and implement their 
strategies in this direction. The increase in competition is the result of globalization that countries try to 
gain advantage over each other or to be advantageous in order to get more share from tourism. As a 
result of developments in technology, the distances have been shortened, access to information has 
been facilitated and the Internet has become a more conscious consumer with the spread of the 
Internet. As a result of this, tourism enterprises have turned to marketing via internet(Cengiz, 2012: 10). 

The desire to change the brand and image is defined as the image of the emotional and aesthetic 
impressions about the product in the consumers, while the image in tourism is the result of the 
consumers evaluating the information and data they have obtained from many different channels. The 
important thing here is how the consumer perceives the information he / she obtains. The images of the 
regions and tourism enterprises can be perceived as a tourism product, and the image of the tourism 
product or destination is also effective in the decision of the consumer (Kozak ve Bahçe, 2009: 44). 

 

2.THEMATIC PARKS AND TOURISM 

The beginning of city life has ended the existence of fantasies and adventures and even the existence of 
the deepest dreams. The reality and imagination are still preserved in our daily lives, and the recreation 
and entertainment networks with individual functions have been created to close this deficiency. It is 
defined as the Theme Park, which is isolated from the city and characterized by its surrounding nature 
and landscape. In addition, theme parks are defined as a center or amusement parks designed around a 
range of themes, shows, events and shows where different emotions ocur (www.napha.org, 2016). 

According to another definition, theme parks and gardens, fantasy and entertainment are combined, 
which requires serious planning and design understanding, reflections of dreams, with these reflections 
to strengthen the social identity of the park is used in different control methods. Theme parks is a closed 
world. The first aim is to achieve a world of illusion in which the other is to make people move away 
from their monotonous life. With the decrease in working hours, the increase in leisure time, the 
increase in people's living standards and the changes in their desire for recreation activities, the 
changing tourism demands pushed the tourism sector to the alternative of the classical sea, sand, sun 
trilogy, and the emergence of theme parks. they are centers of activity and their numbers are increasing 
day by day. The theme parks offer different activities to the visitors as they react to user requests and 
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offer visitors the choice - monitoring and participation. Visitor requests and expectations are of great 
importance in theme parks. In theme parks, visitors can explore their leisure time, helping them to 
recognize and develop their culture as well as fun (Dalkılıç, 2007: 3-4). 

If you are talking about theme parks, you must first start from America. Disneyland is the first known 
theme park and was founded in 1955 in America. After that, the theme park industry in America has 
grown dramatically. Currently, the largest 42 theme parks in the US in medium-sized parks have an 
average annual revenue of $ 4 billion, with an average of 130 million visitors. With an average annual 
increase of more than half a million visitors, 600 million dollars of revenue is generated each year. The 
total revenue of theme parks in the United States is 4.6 billion dollars and this theme is one of the 
factors that make the park industry a big industry. (Braun, 2000: 18-26). Theme parks are visited by 5.4% 
of people living all over the world in 2014-2015. In 2015, the 25 most visited theme parks were visited 
by a total of 235.6 million people. In addition, the highest number of zeriat 10 theme park group in 
2014-2015 was 7.2% growth (Themed Entertaintment Asociation, 2016: 8). Despite the global recession 
in the world economy, the world of entertainment continues to globalize. According to TEA (2015), 
theme park enterprises grew by 7,2% in 2014 and by 420 million visitors in 2015. In parallel, in 2014, 
they increased their annual revenues from $ 16.6 billion to $ 18.3 billion in 2015, increasing by 
10.4%.Walt Disney Company, one of the leading names in the industry, generated revenues of about $ 
10.9 billion in theme parks in 2015. According to TEA (2015), Asian theme parks increased the number of 
visitors by 6.9% and exceeded the other continents. Based on the theme of history and culture 
established in 2014, Song Cheng Lijiang Romance Park has increased the number of visitors with a 
record rate of 170.4%. According to Collier International, 2016 data, 4 million domestic and 130 million 
foreign tourists visited China theme parks and generated 2.5 billion annual revenue (Anonim2, 2016). 
This situation reveals the potential of the theme parks in domestic tourism as well as its contribution to 
the economy ( Bingöl, 2017 : 129-140, Dalkılıç, 2007: 3-4).   

 

3. THE IMPORTANCE OF THEMA PARKS AS A TOURISM PRODUCT; A SAMPLE STUDY IN KONYA 

As a result of the impact of globalization and the differentiation of customer expectations, customers' 
understanding of innovation has become compulsory as a result of rapid access of information to 
customers. Researches on what the visitor's preference will be, how to be satisfied and why a different 
activity is desired in the creation of activities in the theme park and gardens is effective. Research on 
identifying the types of needs is reinforced by the principles for recreation (Arslan 1998). As there is 
intense competition both nationally and internationally, the tourism industry that includes the service 
sector needs innovations to satisfy customers. One of the innovations that can be applied especially in 
the tourism industry with product, process, organization and marketing innovation is product 
innovation. In other words, in the understanding of new tourist behavior, where experience is 
considered, tourists can gain positive emotions through the high quality hedonistic experience that the 
theme park concept can provide, so that the satisfaction of the tourists and their intention to revisit the 
same destination can be positively affected. In short, it can be said that the experience of high pleasure 
with the theme park concept can affect the future visitor behaviors(EkiCi ET all., 2017 : .485-496 ) 

Tropical Butterfly Garden Konya in Turkey are the subject of the research. 630 tons of steel and 1500 
pieces of glass were used in the construction of Konya Tropical Butterfly Garden. Konya Tropical 
Butterfly Garden has a total area of 7,600 m2 with its 3,500 m2 travel area. While 1,600 m2 of this area 
is formed by butterfly flight area, 15 species of butterflies are provided with natural habitat in this area. 
In addition to butterflies, there are 20,000 plants of 98 species in the garden and butterflies can be 
observed while flying around their nectar plants. The nature guide of the Konya Tropical Butterfly 
Garden provides trekking and the opportunity to examine the butterflies' life cycles, camouflage, 
protection, nutrition and sunbathing. In addition, there is an insect village section in Konya Tropical 
Butterfly Garden and provides the opportunity to see the world of insect tools closely. 
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3.1 Purpose of Research 

The aim of the study is to measure the quality of service perception of the visitors by taking the 
questionnaire method to the visitors visiting the Tropical Butterflies Garden in Konya. 

3.2 Limıtatıons of Research 

The research covers only the visitors of the Konya Tropical Butterfly Garden in a particular period. 
Another limitation of the study is that the surveys were conducted in the six-month period between 
January 2017 and June 2017 due to limited research period despite the fact that tourism is a year. Time 
limitation of the research and the financial means were effective in limiting the application. 

3.3 Research Method 

In order to obtain primary data, a questionnaire was used as a data collection method. The scales used 
by Frochot and Hughes (2000), Yücelt (2000) and Nowacki (2005) were mainly adapted to the purpose of 
the study in the preparation of the scale questions. In addition, the preliminary preparation of the scale 
was completed in line with the opinions and suggestions of academicians. The questionnaire consists of 
two main parts. In the first part, there are 6 suggestions to measure the demographic characteristics of 
the participants. These propositions; gender, marital status, age, monthly income level, educational 
status, with whom it comes to learn. In the second part, in order to measure the service quality 
perceptions of the visitors, it consists of a total of 20 propositions, 6 of which are related to Service, 4 
for Exhibitions, 4 for Empathy, 6 for Price and 4 for Other Service Elements. Five-point Likert scale was 
preferred in the study. The visitors were asked to make their assessments on the service quality on the 
scale listed in (1) Strongly Disagree, (2) Disagree, (3) Undecided, (4) Agree and (5) Strongly Agree. The 
research was carried out in the Tropical Butterflies Garden. With the easy-to-use sampling method, 386 
questionnaires, which were filled in by visitors who visited the park between January 2017 and June 
2017. 

The hypotheses we prepared before our research are stated below. 

• There is a significant difference between the perception levels of the participants regarding their 
service quality according to their gender. 

• There is a significant difference between the perception levels of service quality according to marital 
status of participants. 

• There is a significant difference between the perception levels of the service quality of the participants 
according to their age groups. 

• There is a significant difference between the perception levels of service quality according to the 
monthly income of the participants. 

• There is a significant difference between the perception levels of service quality according to the 
educational level of the participants. 

• There is a significant difference between the perception levels of service quality according to the 
situation of the participants. 
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3.4 Research Findings 

Reliability Analysis: 

                                       

Table 1. Criteria and Cronbach's Alpha Values 

 Cronbach’s Alpha 

Physical Aspects of Service 0,706 

Factors  related to exhibitions 0,763 

Empathy 0,779 

Price and Other Service Elements 0,721 

Total Cronbach’s Alpha 0,825 

 

If Cronbach's Alpha value is between 0.80 and 1.00 according to Table 1, the scale is highly reliable. And 
between 0.60 and 0.80, Arıkan (2011). As a result of the reliability test, it was determined that there is 
no reliability problem regarding the analysis and investigation of the research. 

Demographic Findings: When the age ranges of 386 participants were examined, 30.1% of the 
participants were under 25 and 25 years of age, 27.5% of them were between 26-35 years old, and 7.8% 
of them were between 36 and 45 years of age %34, 7 of them were between 46-55 years of age. 

When the income levels of 386 participants were examined, 10.1% of the participants had income level 
between 846TL-1692TL, 6.2% income level between 1692TL-2538TL, 48.2% income level between 
2538TL -3384TL, 15.8% reported that they had income levels of 3384TL -4230TL and 19.7% of them had 
income levels of 4230 TL and above. 

When the educational status of the 386 participants was examined, 14.2% of the participants stated that 
they received education at the graduate level, 44.8% at the undergraduate / undergraduate level, 23.3% 
at the high school level and 17.6% at the level of primary education. 

Who did you come to the Tropical Butterfly Garden with 386 participants? examining their answers to 
the question; 9,3% of the participants stated that they came with my family, 68,7% with my family, 
21,2% with my friends and 0,8% with the tour. 

Kolmogorov-Smirnov Normality Test Results for Service Quality Perception Variables: Since the 
Kolmogorov-Smirnov test results for all service quality perception variables are less than 0.05, it is 
observed that the variable distributions do not conform to normal distribution. For this reason, Mann-
Whitney U test was applied for nonparametric distributions. 

Perception levels of service quality according to gender of participants: The Mann-Whitney U test was 
used to measure the perception levels of service quality according to the gender of the participants. 
Total service quality level of significance is 0.000 and since this value is less than 0.05, the participants' 
perceptions about total service quality vary according to gender. 

H1 There is a significant difference between the perception levels of service quality according to the 
gender of the participants and the hypothesis has been accepted. Male participants have higher 
perceptions of total service quality than female participants (Male: 218.78; Female: 164.27). 

Perception levels of service quality according to marital status of participants: Mann-Whitney U test 
was applied to measure the perception levels of service quality according to marital status of the 
participants. Total service quality level of significance increased from 0,640 and since this value is 
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greater than 0,05, the participants' perceptions about total service quality do not change according to 
their marital status. H2 There is a significant difference between the perception levels of service quality 
according to the marital status of the participants and the hypothesis has been rejected (Male: 197.43; 
Female: 191.71). 

Perception levels of service quality according to age groups of participants: The Kruskal-Wallis H test 
was applied to measure the perception levels of service quality of the participants according to age 
groups. Total service quality level of significance level was 0,121 and since this value is greater than 
0,05, the participants' perceptions about total service quality do not differ according to age groups. H3 
There is a significant difference between the perception levels of service quality according to age groups 
and the hypothesis has been rejected. 

Perception levels of service quality according to monthly income level of participants: Kruskal-Wallis H 
test was applied to measure the perception levels of service quality according to monthly income level 
of the participants. Total service quality level of significance was 0.090 and since this value is greater 
than 0.05, the participants' perceptions about total service quality do not differ according to their 
monthly income levels. H4 There is a significant difference between the level of perceptions of service 
quality according to the monthly income levels of the participants and the hypothesis has been rejected. 

Perception levels of service quality according to educational status of participants: Kruskal-Wallis H 
test was applied to measure the perception level of service quality according to the educational status 
of the participants. Total service quality significance level is 0.001 and this value is less than 0.05, 
therefore the participants' perceptions about total service quality vary according to their educational 
level. The participants' perceptions vary from primary education to associate / undergraduate, primary 
education and high school students. H5 In this case, according to the education level of the participants, 
there is a significant difference between the perception levels of service quality and hypothesis has been 
accepted. 

Perception levels of service quality according to the situation of the participants: Kruskal-Wallis H test 
was applied to measure the perception level of service quality according to the status of the 
participants. Total service quality level of significance is 0.000 and since this value is less than 0.05, the 
participants' perceptions about the total service quality vary according to the situation. Only those who 
come alone and with friends, and the participants coming through the tour differ in their perceptions 
according to the participants who have other situations. H6 In this case, there is a significant difference 
between the perception levels of service quality and the hypothesis of the participants. 

                Table 2. Schedule of Acceptance and Rejection of Hypotheses 

 Hypothes Accept Reject  

H1 There is a significant difference between the perception levels of the 
participants regarding service quality according to their gender. 

X  

H2 There is a significant difference between perception levels of service 
quality according to marital status of participants. 

 X 

H3 There is a significant difference between the perception levels of the 
participants regarding the service quality according to the age groups. 

 X 

H4 There is a significant difference between the level of perceptions of 
the service quality and the level of monthly income of the 
participants. 

 X 

H5 There is a significant difference between the level of perception of 
service quality according to the education level of the participants. 

X  

H6 There is a significant difference between the perception levels of 
service quality and the quality of the participants. 

X  

 

As a result of the analysis according to Table 2, H1, H5, H6 were accepted. 
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3.5 Results: In general terms; The thematic parks are a tourism activity in which participants have shown 
great interest in recent years and the destinations in this area have achieved great gains. It is considered 
within the scope of movements aimed at seeing these places in relation to exhibiting a destination for 
touristic purposes in the scope of thematic park. Turkey has a great potential in the field of thematic 
parks. However, the lack of importance in this matter, the lack of infrastructure and superstructure 
deficiencies, the lack of adequate presentation of the thematic park destinations where the visitor 
potential, not being included in the package tour programs, constitute the obstacles in the development 
of thematic parks. Thematic park destinations that increase the number of visitors every day in the 
world increase the importance of the issue. 

3.6 Suggestions: As a result of this study, it is aimed to evaluate the parks in our country within the 
scope of thematic parks and to increase the achievements in this regard; 

- Theme concept of promotional activities due to less awareness is the new must be done in Turkey. 

- Seasonal characteristics of thematic parks should be eliminated. 

- Help raise awareness and provide training on thematic parks. 

- Within the scope of thematic parks, it should be included in the scope of re-evaluation by identifying 
the places to be branded and studies should be carried out about attracting visitors. 

- Travel agencies should be informed and tours to thematic parks should be organized. 

- Guidelines on thematic parks should be raised and informed. 

- Under the name of thematic parks, the destinations which are the brands in the world should be 
examined and a sample should be taken when evaluating the potential places in our country. 

- Attractive attraction should be ensured by integrating them with other tourism activities in the 
location of thematic parks destination. 
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Özet 

Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı Türk boylarından biri olan Kırgızların milli destanı olduğu 
gibi dünya edebiyatının da sayılı ürünlerinden biridir. Manas destanı, adını, Manas isimli kahramandan 
alır. Bu destanı okuyup söyleyenlere de Manascı denilir. Manascılık, bir sanat ve meslek olarak kabul 
edilir. 

Manas destanı’nda geçen hadiseler, bazı araştırmacılar taraftan Hun dönemine bağlanıyor. Ancak, bu 
olayların zeminini 11-12.yüzyıllara bağlamak daha gerçekçi bir yaklaşımdır. 1120’li yıllarda Orta Asya’yı 
istila ederek Karahanlı ülkesini ele geçiren Moğol Karahitaylar’ın, Kırgızlar üzerine asker göndermesi ve 
bu sırada yaşanan olaylar Manas Destanı’na kaynaklık eder. Destan kahramanı Manas’ın XVI. Yüzyılda 
yaşamış bir kişi olduğu hakkında belli bir kanaat bulunmaktadır. Bu bakımdan, destanın olgun çağını 
yaşaması XVI. Yüzyıl ve sonralarında gerçekleşmiştir.  

Kırgız  Türklerinin milli kahramanı Manas’ın etrafında örgülenen Manas Destanı’nın ilk bölümünden 
itibaren Manas’ın doğumu, daha beşikte iken konuşmaya başlaması, kafirleri yeneceğini söylemesi, 
büyüyüp delikanlı olunca Çinlileri yenmesi, Müslüman yiğit Almanbet’le tanışıp, birlikle birçok savaşa 
girmeleri, Manas’ın evlenmesi, düşmanları tarafından iki defa öldürülmesine rağmen tekrar dirilmesi, 
Mekke’ye ziyaret ve Kabe’yi tavaf etmesi, lirik bir üslupla anlatılır. Destanda Manas’ın ölümüne geniş yer 
verilir. 

Bahsedilen kahramanların şahsında trajik hayat hikayeleri ve kahramanlık örnekleri olarak seyreden 
destan, bu anlatımlar eşliğinde özel olarak Kırgız, genel olarak Türk kültür, din ve inanç kültürünün din ve 
inanç yapısı hakkında verilen malzemenin ilmi bir şekilde değerlendirilmesidir. Söz konusu inanç ve dini 
motifler, destandan alınan örneklerle eşleştirilecektir. 

Makalenin genel amacı, Kırgız kültürünün din ve inanış boyutunun akademik düzeyde aydınlatılmasına 
katkı sağlamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Din, İnanç, Kültür, Kırgız, Manas Destanı. 

 

Giriş:  Manas Destanı’nın Doğuşu ve İçeriği Hakkında Birkaç Not 

Kırgız Türklerinin “Manas” adını taşıyan destanları, Türkolog alimlerin çoktan dikkatini çekmiş olmasına 
rağmen buna ait etraflıca bir araştırma henüz yapılmamıştır. Bu muhim destanı ilk önce ilim dünyasına 
tanıtan ve buna dair bilgi veren zat Kırgız-Kazak Türlerinden türkolog, alim Velihan oğlu Çokan Töre 
olmuştur. Çokan’ın “Manas”dan bahseden  ilk makalesi, 1861’de “Rus Coğrafya Cemiyeti Yazıları” 
mecmuasının I. II. kitaplarında çıkmıştır. Manas’ın bir epizodu  olan “Kökütey hanın yoğu”da, kezalik 
Çokan tarafından tespit edilmiş ve bunun rusça tercümesi ölümünden sonra “Velihan oğlu Çokan’ın 
Mecmuayı Asarı” adiyle çıkarılan kitapta basılmıştır   Çokan’dan sonra 1861 de meşhur türkolog Radloff, 
Kara-Kırgızlar arasında yaptığı araştırmalar sırasında “Manas” destanını toplamış, bunu bir önsöz ile 
“Türk” halk Edebiyatı Nümuneleri külliyatının V. cildi olmak üzere 1885’de Almanca tercümesiyle 
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beraber yayımlamıştır. Radloff’un yayımladığı “Manas Destanı” 12.452 mısradan ibarettir (İnan, 1987: 
99).  

Türkiye’de ise “Manas” Destanı üzerinde ilk ilmi çalışmalar 1934 yılında yapılmaya başlamıştır. “Manas” 
Destanı hakkında Türkiye’de ilk makale Rusya’dan Türkiye’ye gelen başkur ilim adamı Abdülkadir İnan’a 
aittir (İnan,1934). Türkiye’de 1970 yıllarına kadar “Manas” Destanı üzerinde ilmi makaleler yayınlayan 
tek ilim insanı olan Abdülkadir İnan, Sovyetler Birliği döneminde Manas üzerinde olan tartışmalardan 
kaberdar olup bunlara ve kendi tespitlerine göre makalelerini  yayınlamıştır.   

Türkiye’de “Manas” Destanı üzerinde ilk tez çalışması de 1934 yılında yazılmıştı Şaziye Berun tarafından 
yapılmıştır. Bu tez çalışmasının danışmanı ünlü tarihçi ve edebiyatçı Mehmet Fuad Köprülü olmuştur. 
Fuad Köprülü’nün, Abdülkadir İnan gibi, “Manas” Destanı hakkında sağlam bilgiye sahip olduğunu 
anlıyoruz. Bu bakımdan Köprülü,  Türkiye’deki bilim adamları arasında Manas ile ilgili bilgi veren ilk 
alimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Köprülü, 1935 yılında da başka bir öğrencisinin “Manas Destanı” 
adlı tez çalışmasına danışmanlık yapmıştır (Rahmi, 1935). Dolayısıyla Mehmed Fuad Köprülü’nün, 
“Manas’a” ilgi duymuş olduğunu anlıyoruz (İsakov,2015: 1452).   

O günden bugüne kadar “Manas Destanı” üzerinde çeşitli konularda pek çok  ilmi çalışma yapılmıştır. 
Kısacası, diyebiliriz ki “Manas” Destanı üzerinde ilmi çalışmaların başlangıçı XIX.yüzyılın sonu – XX. 
yüzyılın birinci çeyreğinden başlamış olup günümüze kadar gelmektedir. “Manas” Destanı’nın 
mısralarında gizli açılmayan daha birçok sırların,  gelecek yıllarda ilim adamlarının çalışmalarına konu 
olacağı ve bu çalışmaların   devam edeceğinden hiç süphemiz yoktur.   

Destan, 2014 yılında UNESCO’nun somut olmayan kültürel miraslar listesine girmiştir. Manas-Semetey  
ve Seytek bölümlerinden oluşan destan, hacminin büyüklüğü bakımından da tektir. Beş yüz binden fazla 
mısradan oluşan destanda altı yüzden fazla kahraman tasvir edilmiş, sekiz yüz civarında ise yer-su adı 
tespit edilmiştir. Diğer taraftan yüz bin civarında mısrayı gece gündüz demeden günlerce sesli (nağmeli) 
olarak okuyan başka bir halka rastlanılmaması da kendince bir fenomendir. Bu, göçmen uygarlığın 
müstesna bir şaheseridir. 

Elbette ki, Manas destanın sözlü miras olarak günümüze kadar aktarılmış olmasında Manas 
okuyucularının üstün emeği söz konusudur. Destanın farklı varyanlarında destanın ana teması korunmuş 
olup Kırgız halkının tarihi gelişiminin bütün aşamaları, bütün unsurları, dolayısıyla hayat şatları, dünya 
görüşü ve gelenekleri yansıtılmaktadır. XIX. yüzyılda dünyaya gelmiş olan büyük Manasçı Sagımbay 
Orozbakov, bu zenginliği yansıtan ve devam ettiren kişidir. 

Manasçı Sagımbay destanı can dünyasında muhafaza ederek destanın bütün içeriğini ansiklopedik 
nitelikte geniş kitlelere ulaştırmıştır. Eserin yüz bin mısradan oluşan bölümünü ustalıkla icra etmesi başka 
halklarda rastlanılmayan bir gerçektir (Manas, 2017: 7).   

Eserleriyle dünya edebiyatında tartışılmaz bir yere sahip,   Türk kültür zenginliğini bütün dünyaya 
tanıtmış olan ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un, “Eski kırgız ruhunun zirvesi” adlı makalesinden küçük bir 
parça alalım: “Kırgız halkının eski ata mirasının zirvesi «Manas Destanıdır». Gerçekten de «Manas 
Destanı» benzeri olmayan edebi gücü ile onca asrın hüzünlü, ağır olaylarını kendine sığdırmış; inançlı, 
felsefi sonuçları ile halkın yaşamını sosyal ve toplumsal olarak her yönden-günlük hayat, sorumluluklar, 
aile şartları, türlü adet ve gelenekler ile dünyada nadir karşılaşılan eserlerden biridir.  

“Manas Destanı’nda” gerçek hayatın ve Kırgız halkının kaderini ilgilendiren tarihi olayların yansıtıldığı 
tartışmasızdır. Hatta destanın ortaya çıkması da önemli bir tarihi olayla ilgili olabilir. Fakat Manas tarihi 
bir şecere değildir. Manas Destanı, öncelikle tarihi ve gerçek olaylara dayanarak Kırgız halkının 
dehasından ortaya çıkmış, gittikçe  gelişmiş, fazla yüklerinden kurtularak arı hale gelmiş, gerekli yeni 
eklemeleri özüne sindirmiş, bu özellikleriyle günümüzdeki zirvesine ulaşmış bir edebi eserdir. Onun için 
bu eserde geçmiş hayat ile birlikte, akıl ermez muhteşem fantaziler, korkunç mitik varlıklar, tarihi 
olayların uzaktan yansıtılması ile birlikte doğal şekilde yanyana anlatılmaktadır. Onları birbirinden 
ayırmak, bölüp çıkarmak doğru olmaz. Çünkü onlar birbirleriyle iyice kaynaşmış, işlenmiş vaziyettedir. 
Halkın edebi şuuru ile nesilden nesile, babadan oğula miras olarak bırakılan “Manas Destanı”, bu şekilde 
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olgunlaşmış, güçlenip zirvesine ulaştığı şekliyle bize, şimdiki devre gelmiştir. Bu onun büyük tarihi 
bahtıdır (Manas, 2017: 13-14).                             

Destan Tanımı ve Konuları 

"Destan" kelimesi dilimize Farsça'dan geçmiştir."Destan", çeşitli sözlüklerde, "hikaye, masal, kıssa, 
manzum hikaye, manzum kıssa"gibi kelimelerle karşılanmaktadır. Bizi burada ilgilendiren taraf, "destan" 
terimine verilen karşılıktır.Türk Dil Kurumu'nca yayınlanan Türkçe Sözlük'te, destan, “tarih öncesi tanrı, 
tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olagan üstü olayları konu alan şiir”; Milli Egitim Bakanlığı'nca 
yayınlanan Türkçe Sözlük'te, “bir milletin tarih sahnesine çıktığı ilk devirlerde başından geçen büyük 
hadiseleri, savaşları, kahramanlıkları, göçleri,vb. gibi şeyleri mitolojik unsurlarla da süsleyerek lirik bir 
dille anlatan eserler" diye açıklanıyor (Gündoğdu, 2009:146). 

Kırgız Türklerinde destanı karşılayan en eski kavram“comok”tur. Bu kavram Kırgız  sözlü edebiyatını ele 
alan eserlerde  farklı  şekillerde tanımlanmıştır. Yudahin  Sözlüğü’nde  comok, “kahramanlık destanı, bu 
kabilden bir eser, cöö comok ise “masal”  olarak  verilirken,  comokçu ifadesi için “masalcı, hikâyeci”, 
comokto- fiili için de “anlatmak, hikâye  söylemek”, comoktol-  “masala mevzuu olmak, masallarda tasvir 
edilmek”, comoktoo ise “masal” şeklinde tasvir ve anlatma anlamlarında kullanılmıştır. Kırgız Türklerinde 
“comok” terimi hem masal hem de destan anlamına gelmekle beraber; nesir şeklinde, hacimsiz, fantastik 
öğelerin egemen olduğu tür “cöö comok”; manzum, hacimli, büyük kahramanlık vak’alarının hikâye 
edildiği epik yaratmalar da “comok” olarak adlandırılmaktadır (Akmataliyev, 1995:223). 

Türk edebiyatında kullanılan destan kelimesi Kırgız Türklerinde “dastan”şeklinde  olup bizim anladığımız 
manadan daha farklıdır. Dastan kavramı Kırgız-Sovyet  Ansiklopedisi’ nde  “Dastan,  Orta  Asya’da  çok  
yaygın  olan  bir epik  türdür. Bu tür, şifahî  lirik  şiirlerden  veya  nesir  türündeki  romantik, kahramanlık-
fantastik  konularını  içeren  masal,  ulama,  şecerelerden  oluşur. Nesir türünde ise genellikle şiirle 
diyalog  ve monolog yan yana gelir. X.-XV.  yüzyıllarda Pers, Tacik, Özbek, Azerbaycan edebiyatlarında 
bazı romantik eserlere (Leyla vü Mecnun, Husrev ü Şirin) ve epik (Firdevs’in Şehnâme’si) esere dastan  
adı  verilmiştir.  Dastanın  bu  iki  türünde  de  kahramanları  abartarak anlatma  metodu  kullanılır.  Kırgız  
edebiyatına  dastan  türü,  XVI.-XVIII. yüzyıllarda girmiştir. Oğuz, Özbek,  Karakalpak,  Kırgız  gibi  Türk  
boylarında dastan türü bolca yaratılmaktadır ve Kırgız  folklorunda da  “Canış-Bayış‟, “Kurmanbek‟ veya 
buna benzer edebi eserlerin bazen dastan adını aldıkları şeklinde tanımlanarak“dastan”kavramının 
bazen şimdi kullandığımız destan (epos,comok)  kavramına, bazen halk hikâyelerine bazen de divan  
şiirinde  mesnevi  şeklinde  yazılan  uzun manzum anlatılara yakın olarak ele alındığı görülmektedir. Kırgız 
Tilinin Tüşündürmö  Sözdüğü’nde de dastan, şiir şeklinde yazılmış hacimli eserler, kahramanlık masalları  
ve  lirik  şiirlerdir” şeklinde tanımlanıp tanımın unsurları bazen hacme bazen konulara göre belirlenmiştir. 
Burada da dikkat edilirse dastan hem kahramanlık masalı hem de lirik  şiir  olarak düşünülmüş, böylece 
dastan ile Kırgızcada’daki comok, Türk edebiyatındaki “destan” kavramına eş manalar yüklenmiştir. 
Fakat lirik şiirlerin de dastan olduğu dile  getirilerek böylece divan şiirindeki uzun aşk konulu mesneviler 
kastedilmiştir (Çeribaş, 2010:164). Sözlük anlamlarının ötesinde destan, edebî bir terim olarak daha 
geniş anlamlar kazanmıştır.  Nitekim Ansiklopedik  Türk  Halk  Edebiyatı  Terimleri Sözlüğü’nde destan, 
“milletin yüksek duygularını, düşüncelerini ve ortak ülkülerini yansıtır. Destanlar, ferdi değil sosyal  
eserlerdir. Olağanüstü özelliklere sahip kahramanları ve toplumu derinden sarsan hadiseleri  konu 
edinir” şeklinde tanımlanmaktadır (Akyüz, 2013:14). 

Kırgızlarda Türk edebiyatındaki destan kavramına karşılık gelen terimlerden biri de dünya  edebiyatında 
da yaygınlık kazanmış “epos”tur. Epos, Kırgızlarda bugün itibariyle en yaygın kavramlardan biri olup 
kavramın ortaya çıkmasıyla  birlikte  “comok”, “cöö comok” ve  “dastan” gibi kavramlar neredeyse 
unutulmuştur. Bu kavram Kırgız Türkçesinde  Sovyetler  Birliği Dönemi‟nde girmiş olup edebî dilde 
oldukça yaygın hale gelmiştir. Manas ve diğer  destanlardan  bahsedilirken  sürekli  Manas Eposu, çoŋ  
epos, kence epos, baatırdık  epos-köönö epos, tarıhıy epos, miftik epos, sotsiyaldıkturmuştuk epos, arhaik 
epos gibi terimlere de rastanmaktadır. Kırgız Adabiyatının Tarıhı adlı eserde ise epos kavramı epikalı canr 
(epik  türler) başlığı altında verilmiş, önce epika kavramı tanımlanırken,  kavramın  Yunanca “epos”  
sözünden yaratılıp “söz, söyleyiş, hikâye” anlamlarına geldiği; bu başlangıçta insan yaşamını ele alan, 



 
135 

 

 
 

basit,sosyal anlatılar şeklinde ortaya çıktığı, sonradan türün edebî değer kazandığı söylenmiştir.  Bugün  
için  ise  epos,  “ġiir  şeklinde,  ve konusu  halkın  tarih  ve yaşamla ilgili, hacimli şifahî eserlerin hepsine 
denir” diyerek tanımlanmış “hacimli, vak’aları karışık, şiir şeklindeki, yüksek edebî değere sahip eserlere 
de epopeyak”  belirtilmiştir. Bu  tanımlardan  anlıyoruz  ki  epos terimi bütün dünyada olduğu gibi hem 
Kırgızlarda hem edebiyatındaki destan terimine karşılık  olarak  kullanılmakta  hem de destanın  bütün  
alt türlerini  (hacimce çoŋ, kence, uluu epos, baatırdık,  kaarmandık  epostoru, miftik, lirikalıkepostor, 
lirikalık-epikalık epos, köönö epos) kapsamaktadır (Çeribaş, 2010:149). Fakat günümüzde Kırgız Edebiyatı 
kitaplarında son beş sene içerisinde yazılmış eserlerde de epos kelimesi yerine dastan kelimesi daha çok 
tercih edilmektedir. Kırgız Milli Dil Komisyonu tarafından kontrol edilmektedir. Yabancı kelimelerin 
yerine öz Türkçe kelimeleri kullanma meyli uyanmaktadır. 

Kırgız sözlü edebiyatında profesyonel destancı anlamına gelen terim manasçı’dır. Bu  terim, daha önce 
de belirtildiği gibi ilk defa 1930 yılında ortaya çıkmıştır. Daha önceleri comokçu, ırçı, akın gibi kavramlar 
bazen şâir kavramını, bazen de destan anlatıcılarını karşılamak için kullanılmıştır. Manasçı kavramı adını 
Kırgızların çoŋ epos diye adlandırdıkları Manas Destanı’ndan  almıştır. Böylece dünya literatüründe ilk 
defa bir  destan   ve onu söyleyenler aynı adla anılmıştır. Hatta Manas Destanı’nın devamı olan Semetey’i 
söyleyenlere de Semeteyci adı verilmiştir. Kırgız edebiyatında manasçı kavramına  yaklaşım  ve kavramın 
anlam çerçevesi diğer terimlere nazaran daha az farklılık arz etmekle birlikte yine de değişik şekillerde 
tanımlanmıştır. Kavram, Kırgız-Sovet Entsiklopediyası’nda “Kırgızlarda  Manas  söyleme  sanatını  hususi  
iş  edinen  akın , ırçı”  şeklinde tanımlanıp  kavramın  Ekim  Devrimi‟ne  kadar  kullanılmadığı,  bu  
kavramın yerine  comokçu  ve  ırçı  terimlerinin  Kırgızlar  arasında  bilindiği  ve  terimin  ilk defa Husayin 
Karasayev tarafından Kızıl Kırgızstan (şimdi Kırgızstan Tuusu) adlı  gazete  yazdığı  Manas  başlıklı  
makaleyle  ortaya çıktığı yazılıdır. Uluttuk Kırgız Filarmoniyası adını taşıyan kitapta ise manasçı 
tanımlanmadan önce Kurmanbek, Er Tabıldı, Er Töştük, Canış-Bayış gibi kahramanlık destanlarının 
yanında Olcabay menen Kişimcan, Kococaş, Sarıncı Bököy, Kedeykan gibi sosyal hayatla ilgili destanlar 
olmuştur. Bunların hepsi comokçular tarafından söylenmiştir. Comokçuların icra yeteneğine göre 
comokçular  (nesir  türündeki  comokları  söyleyenler), akın-comokçular (manasçılar) ve camakçı-
comokçular (halk destanlarının parçalarını, rivayetlerini söyleyenler) gibi çeşitlere ayrıldığı, halkın 
günümüzde bütün comokları  söyleyenlere aytuuçu, Manas’ı söyleyenlere manasçı, Semetey’i 
söyleyenlere de Semeteyçi  dediği yazılıdır (Çeribaş, 2010:163). Belli başlı Manasçılar şunlardır: Akılbek, 
Dıykanbay, Çoyuke, Kalça, Tınıbek, Sayakbay ve Sagınbay. Bu insanlar hayatları boyunca Manas 
söylemişlerdir (Börübayev, 2016:7). 

Manas İsmi ve Menşei 

Manas ismi hakkında görüşler çeşitlidir. Sanskritçe’de “dıya-us asman”, Yunanca “Zevs,Zaus”ve Asman’ın 
Manas’a dönmesi ve değişmesi zor bir mesele değildir.  

Dolaysıyla Manas’ın asman gök yüzünün bir varlığı ve güneşin Tanrısı olduğu, destanın kendisinde şu 
şekilde anlatılmaktadır:  

Ayın menen künündün, ( Ay ve güneşten,) 

Bir özünön bütköndöy... (Özlerinden doğulmuş... ) 

Közünön calın şırkırap, (...gözünden yalın sıçrayıp,) 

Oozunan tütün burkurap. (Ağzından duman, sis çıkar) (Borbugulov, 2004:13). 

Bazı araştırmalara göre Manas, Nogay boyundandır. A.İnan, konuyla ilgili olarak “Kırgız destanının baş 
kahramanı da Nogaylıdır; Sarı Nogay, Er Manas”ifadesi kullanır. Bununla beraber kahraman Manas’ın 
şeceresi ile ilgili söylenenler hala kesinlik kazanmamıştır. Manas’ın Nogay, Sarı Nogay, Kıpçak 
boylarından birine mensup olduğunu söyleyenler de vardır. Belek Soltonoyev, Manas’ın kesinlikle tarihî 
bir şahsiyet ve atalarının isimlerinin de sırasıyla; Cakıp, Tümin Han (VI. yüzyıl), Böyön (Bumin) Han, Kara 
Han (XI. yüzyıl) olduğunu söyler. Bu bilgilerden haraketle Manas’ın muhtemelen XI-XII. Yüzyılda 
yaşadığını söylemek mümkündür. Ancak, araştırmacı A. Bernştam, Manas’ın Nogay olabileceğini kabul 
etmekle birlikte onun daha eski bir tarihte, IX.yüzyıldaki bir Kırgız kahramanının adı olduğunu iddia eder. 
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Ona göre Manas ismi ise, Mani tanrısı (Manu) veya bu dinin yayıldığı yerdeki (Manisa) adlı dağdan 
alınmadır.  

Manas isminin etimolojik izahında araştırmacılar arasında henüz bir ortak görüş yoktur. R.Sarıpbekov’a 
göre bu kelime İndo-Avrupa dillerinde değişik formlardadır. Lâtince “Mens”kelimesi aynı soydandır. Bu 
kelime şu manalara gelir: 1) ruh, 2) akıl, 3) yürekli, cesur 4) gayretli, 5) gaye, maksat.  

Kırgız Manasçı’ların çeşitli varyantlarında farklılık sadece ismin veriliş şeklindedir. Örneğin, S. 
Karalayev’in varyantında adı “Çon Cindi (Büyük Cinli)”, M. Musulmankulov’un varyantında ise halk 
kendisine “Aşırbek”adını koyar. Miftakov’un derlemesinde gerçek adı “Sardar”, “Manas” onun sıfatıdır. 
Destanda sadece Manas değil, Çubak, Sırgak, Serek, Acıbay, Yaşlı Kırgıl, Kanıkey yaptıkları işlerin önemine 
göre isim alırlar. Cusup Mamay’ın varyantı dikkat çekicidir. Burda ise çocuk doğduğunda avucuna ismi 
yazılıdır, “Çocuk doğduktan sonra Adilbek, Balta ve Cakıp çocuğa dikkatlice baktılar. “Manas ” adının 
yazılı olduğunu gördüler. Akbalta hemen adı değiştirip “Çon Cindi” koydu. İsim koyulduktan sonra 
avuçtaki yazı kayboldu”. Kırgız Halk edebyatında genelde çocuk isimleri bilinmeyen derviş tarafından 
koyulur sonra kendisi kaybolur. Manas’ın bazı varyantlarında da bilinmeyen derviş isim verir. Radloff’un 
varyantında belirsizdir. S. Orozbakov’un varyantında diğer varyantlara göre farklıdır. Cakıp, oğluna isim 
verilmesinin şerefine büyük bir toy düzenler. Toyun sonunda ileri gelen yaşlılar uygun bir isim 
bulamazlar. Aniden bir derviş ortaya çıkarak: 

Eğer bana izin verirseniz, 

Ben ona ad vereyim, 

Diye derviş cevap verir. 

Nihayet ona ad ver, 

Diyerek halk sesini yükseltti. 

Bırak sözün başı “mim” olsun, 

Peygamberin adının başıdır, 

Ortada ise “nun” olsun, 

Evliyaların adına işarettir.Sonunda da “sin” olsun, 

Bu arslanların görüntüsüdür. 

Sonunda nereye vardık 

Bu üç harften? 

Okuyarak, anladı “Manas”, 

Böyle bir söz ağzından çıktı, 

Ona adı verildi “Manas” diye. 

Bu ve buna benzer K. Yusupov’un ve S. Musayev’in varyantlarında “Manas” adını derviş koyar (Yılmaz, 
1999: 39). Bizim ele aldığımız Bağış Sazanov’ın varyantında “Kankor” olarak geçmektedir. Kankor 
kelimsesi günümüz Kırgız Türkçesinde “zalim, acımasız” manasında kullanılmaktadır. Fakat bazı Manasçı 
ve Manas araştırmacılar bu manaya karşılar ve olumlu anlamında kullanıldığını savunurlar. Onlardan bir 
tanesi de Borbugulov’dur. O kankor kelimesin şu şekilde açıklar: “Bu kelime sadece ve sadece Manas’a 
ait özelliktir. Zalim anlamında değil titul diğer bir değişle yüksek bir ünvandır der. Buna ilaveten Manas 
iyi ve güzel işlerin başında daima kan çıkartıyor. Yani koyun ve at kesiyor” (Borbugulov, 2004:27). Bizim 
incelediğimiz varyanta kankor kelimesi çok defa kullanılmıştır.  

Kırgız Türkleri arasında “Manas” ismi kutsal bir özelliğe sahiptir. Çocuklar, bu adın manevi ağırlığına 
dayanamadıkları için onlara “Manas” ismi konulmaz. Ancak Orta Asyada özellikle Kırgızistan’da coğrafi 
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mevki adı kullanılmaktadır. Mesela, Uluslararası “Manas” havalimanı, Talas’taki Manas Kabristanı, 
Manas Bölgesi, Manas Zirvesi ve Manas Kıştakı v.b. isimler günümüzde mevcuttur (Börübayev, 2016:10). 

Manas Destanında Eski Türk – Kırgız İnançları      

Bazı araştırmacıların görüşüne göre Fetişizm, Animizm, Totemizm, Şamanizm temel din olarak 
görülmektedir. Bunların temel din olup olmadığı konusuna girmeden, genel olarak “din” hakkında 
açıklama yapılmalıdır. Çoğu araştırmacılara göre, genel şekilde din-sosyal görünüştür. Dini görüşler hiçbir 
zaman şahsi faaliyet ve yaşamla sınırlanmaz. Muhakkak sosyal düzenin bir faktörünü oluşturur. Din, 
insanın tabiat üstüyle olan ilişkisidir. Rus araştırmacısı Tokarev’e göre din, sadece insanların Tanrı’ya 
karşı davranışı değil, Tanrı hakkında görüşleri nedeniyle insanların birbirine karşı  davranış şeklidir 
(Abdykoulova. 1997: 8-9). 

Totemizm antropologlar tarafından ilkel toplumların en eski inancı olarak kabul edilmektedir. 
Totemizm’de insanın belli bir hayvan soyundan geldiğine inanılır ve bir bağ onun bedensel ve toplumsal 
varlığını, totemin simgeleştirdiği atalarına bağlar ve onunla özdeşleştirir. Totem bir hayvan, bir bitki ve 
bazen de tabiî bir fenomendir. Totem bir saygı, korku ve kült konusudur. Kabilenin birliğini simgeleyen ve 
ona adını veren toteme inanma eski Kırgızlarda da mevcuttu. Kırgızların   kabile düzeni ve onların belli bir 
totem ile akrabalık kavramları ile ilgili görüşleri sonradan oluşan büyük Kırgız boylarının adlarına 
taşınmıştır. Kabile toteminin çarpıcı bir örneği günümüzde Kırgızların “Bugu” (Geyik) boyunun geyik 
kökenli oldukları inancıdır. Geyik mitolojik dönmde eski Türk topluluklarında ata veya koruyucu ruh 
olduğuna inanılan hayvan-tanrıdır. Altay mitolojisinde de kendisinden türenildiğine inanılan su menşeli 
hayvan-ana, tanrıçadır. Köken olarak Kırgızların “Bugu” boyuna yakın olan diğer bir boy “Sarıbağış” (Sarı 
Geyik) boyunun adı da bunun bir örneğidir. Buna ek olarak bazı boyların içerisinde onların Totemizm 
inançlarını yansıtan “Kiyik-nayman”, “Kuran-nayman” ismini taşıyan uruğlar da vardır. Kırgızlarda erken 
devirlerden itibaren “kiyik” veya “kayıp” dağ keçisi, dağ koyunu da kutsal bir hayvan olarak kabul 
edilmekteydi. “Kiyik” totem ile ilgili konular Kırgızların günlük hayatlarında da önemli yer tutmaktaydı. 
Kırgızların bu inançlarının onların folklorunu ve tarihi destanlarını önemli ölçüde zenginleştirdiği 
anlaşılmaktadır. Belirtilmesi gereken bir diğer husus bazı boyların bir köpek ve bir kurttan türediklerine 
dair pek çok efsane bulunmasıdır. Buna benzer köpek kültü ile ilişkili hikayelerin Moğollorda ve 
Türkmenlerde olduğu bilinmektedir. (İmanova, 2015: 191-192). 

Manas’ı muhafaza eden hayvanlar söz konusu olduğunda onun köpeği – Kumayık unutulmamalı. 
Genellikle Kırgızlarda köpeğin piri Kumayık sayılır. Manasın köpeğine böyle isim verilmesi köpeğin piri, 
ona olan halk inançlardan dolayı olduğu öne sürülmüştür. Kumayık köpeğin piri, kollayıcısı olarak kabul 
edilmiş ve onun kutsallığına inanmak adeti Kırgızların zihninde yüzyıllarca muhafaza edilmiştir. Bundan 
dolayı onun doğması, büyümesi özel başarıları olağan üstü bir şekilde anlatılmıştır. Destanda Manas 
çıkmaktayken “Kumbulak’ın gözü açılmamış köpek yavrusunu bulması” ve ona inanç şeklinde beyaz atın 
kesildiği gibi epizotlar vardır. Bulunduğu köpeğe Kumayık adını vermesi ve onu büyütmesindeki 
merhalelerde Kırgızların köpeğe olan totem inancı ortaya çıkmıştır.   

“Büyük savaşa” giderken Almanbet Sırgak’a  gözetlemeye gittiğinde Beecin’i (şimdiki Pekin) kurnaz ördek 
ile dağ koçu süerkli yanında olduğunu ve koruduğunu gördüğünde söyler: 

“Kuu ördök degen ördök bar,               “Kurnaz ördek diye ördek var, 

Kuu ördök köldön uçkandır                   Kurnaz ördek gölden uçmuştur, 

Kuyrukka möör baskandır,                    Kuyruğa mühür koymuştur, 

Kulcası belden kaçkandır,                     Kulcası tepeden kaçmıştır, 

Müyüzgö cazuu cazgandır.”                 Boynuzuna yazı yazmıştır” (Orozbakov, S. 4.Cilt. s.209). 

Manas Destanında Animist Telakkiler  

Animizm inancı, tabiatı canlı olarak kabul etmektir. Her şeyin ruhu var zannetmektir. Bu düşünce 
animizmin temelini oluşturmaktadır (Abdykoulova. 1997: 9). 
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Bokburun’un babası Kökötöy’ün ruhuna yaptığı hareketi atalarımızın ruhuna olan inancı gösteriyor:   

“Atakemdin arbagı alın kelse koldo dep,      “Babamın ruhu güçün yetse destekle diye, 

Kırk min moldo toktolup,                                  Kırk bin imam gelmiştir, 

Oktorulup oktolup,                                            Hazırlanıp durmuşlar” (Orozbakov, S. 3.Cilt. s.60).            

“Ayban çalış naadanga,                                   “Hayvan gibi utanmaza, 

Aldırsam arbak urbaybı.”                                 Boyun versem ruhu rahatsız olur” (Оrozbakov, S. 3.Cilt. 
s.159).                                      

Manas Destanında Fetişizmi Andıran Unsurlar  

Fetişizm de her türlü dinin daimi elemanlarından biridir. Din tarihinde uluslararası görüştür. Bunda 
tapınılacak eşyanın dış görüntüsü değil, insanoğlunun tabiat üstü dünyasıyla muamelesidir. Schultz’ye 
göre de her şeye karşı saygı ise, Stenberg’e göre dünyadaki cansızlara karşı saygıdır. Daha tam açıklamayı 
Taylor, Spenser, Schurz vermektedir. Onlara göre fetişizm, eşyaya olan saygı değil, onun içindeki ruhuna 
olan saygıdır. Herhangi bir taş alet, hayvan derileri, insan şeklini gösteren bebekler, fetiş olabilir 
(Abdykoulova, 1997: 10).  

Böylece mucize hususiyete sahip olan Almanbet: 

“Tegerete ters okup,                        “Çepçevreye ters okup, 

Kıtayça duba neçe okup,                  Çince dua bir kaç okup, 

Surdanıp Alman kalganı,                 Yüzü sararmış Alman’ın, 

Suuga ıyık taşın salganı              Suya kutsal taşını koymuş” (Оrozbakov, S. 4.Cilt. s.180) diye Manas’ın 
isteğiyle Kökötöy’ün anma ziyafetinde atları tek sıra halinde getirmeden önce Almanbet yağmur yağdırır. 

Totemizm, animizm, fetişizm gibi eski dini inançların gelişmesi  şamanizmin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Orta Asya Türkleri, İslamiyet’i kabul etmeden önce, çeşitli dinleri kabul etmişlerdir. Türklerin 
ilk dini inancı olan Şamanizm, tek tanrı düşüncesinin hakim olduğu bir dindir.                                                                                                        

Eski Türklerin Şamanizm dininde herhangi bir kitabı olmadığından, bu dinin reisleri-ki bunlara “kam” 
veya “şaman” adı verilirdi. Bir çok vazifeleri olan kimselerdi. Şamanlar, astronomiden anlarlar ve ay ile 
güneş tutulmalarından sonra geleceğe dair haberler verirlerdi. Şamanlar, hastalık ve ölüm zamanlarında 
da vazife görürler ve hastanın yanına giderek dua ederler, tedavide bulunurlardı. Şamanlık, aileden 
aileye geçer ve daha çocukluk yıllarında büyüklerinden şaman adetlerini öğrenirlerdi. Büyük kısmı erkek 
olan şamanların yanısıra, kadın şamanlara da rastlanmaktadır. Şamanlar, ak ve kara olmak üzere, ikiye 
ayrılırlardı. Ak şamanlar iyi ruhlara, kara şamanlar ise kötü ruhlara hitap ederlerdi (İzgi. 2017: 74).    

Böyle bir özelliğe sahip olmasına onları her zaman kutsal hayvanlar, kutsal eşyalar ve atalarının ruhları, 
dağ, taş, ağaç, toprak, suların desteğine insanın ihtiyacı var düşüncesini belirtmektedir. Böyle bir görüşler 
destanda geçer. Ama, bunları genellikle her zaman ruhlar ve melekler destekliyor.   

Manastı – “Arbagı kıyın ugulat,              Manası – “Ruhu güçlü duyulur, 

Manas kanday er eken,                            Manas ne kadar cesurmuş” (Orozbakov, S.  4.Cilt. s.33);                  

Koşoydu – “Arbagı curttan artkanı,       Koşoy’o – “Ruhu halktan üstün, 

Alp sakalduu Koşoydo”.                           Alp sakallı Koşoy’do” (Orozbakov, S. 3.Cilt. s.178); 

Bakayga – “Atım Bakay bolgonu,          Bakay’a – “Adım Bakay olmuştur, 

Arbagım başka kongonu”.                      Ruhum başa konmuş” (Orozbakov, S. 2.Cilt.  s.119);      

Almanbet – “Badışanın astında,            Almanbet’e – “Padişahın önünde  

Arbagı biyik Almanbet”.                          Ruhu yüksek Almanbet” (Orozbakov, S.  4.Cilt. s.178); 
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Kanıkey – “Akıldaşıp olturgan,               Kanıkey’e – “Danışmandaşıp olturmuş, 

Eki kayıp, bir peri,                                     İki kayıp, bir peri, 

Erkek pende eç körböyt,                          Erkek insanoğlu hiç görmez, 

Anın kıyın bir ceri”.                                   Onun yüksek bir yeri” (Orozbakov, S.  4.Cilt. s.205). 

Bahsi geçen takma atlar başka insanlara söylenilmiyor. Kanaatimizce sadece “ruhu yüksek”, “ruhu güçlü” 
diyen düşünceler kutsal, mucize insanlara söylenilen inançlardır.  

Eski Türklerde bir ve büyük Tanrı hakkında vazih bir inanç ve tellaki mevcut olup olmadığını bilmiyoruz. 
Herhalde büyük imparatorlukların kurulduğu devirlerde imparatorluğa dahil bütün uluslar için Gök-Tanrı 
kültü müşterek ve umumi bir kült olarak kabul edilmiş, Gök-Tanrı da tanrıların en büyüğü sayılmış olsa 
gerekir. Yukarıda kaydettiğimiz veçhile Orta Asya’da devlet kuran sülalelerin hepsinde Gök-Tanrı 
kültünün bulunduğunu Çin kaynakları tespit etmişlerdir (İnan. 2017: 23).  

Kalmak, Kıtay, tarsa, cööt,                     “Kalmuk, Çinli, Tarsa, Yahudi, 

Karap turgan kança köp,                         Bakıp duran çok var, 

Öz dininçe okunup,                                   Kendi inançlarıyla dua etmiştir, 

Kün çıgışka bet alıp,                                 Güneşin çıkmasına bakmışlardır, 

Kökö Tenir koldo dep,                              Kök Tanrı bize yol göster diye, 

Batasın kıldı kol cayıp”.                           Duasını kılıp ibadet etmişler” (Orozbakov, S. 3.Cilt. s.186). 

Kırgızca Göktanrı “Teñirçilik” ifadesiyle, özel anlamda Kırgızların kendilerine özgü inancı 
kastedilmektedir. Kırgız boyları İslamiyet’i kabul etmeden önce yer yer yukarıda bahsedilen değişik 
inançları benimsemişlerdir. Bilindiği eski Türk dini inanç sisteminde başlıca yer Täñrı/Tenğri yani Gök 
Tanrı’sına ayrılmakta ve Orhun-Yenisey yazıtlarında da ondan söz edilmektedir. Bilindiği kadarıyla Hun 
göçebe Türk boyları arasında da yaygın bir inançtı. Kül-Teğin’e adanan yazıtta şunları okuruz: “Türk 
halkının adı ve ünü daim olsun diye babam hakanı ve annem katunu yüceltmek Gök, Hanlara devletler 
bahşeden Gök, Türk halkının adı ve ümü daim olsun diye beni bakan yaptı”. 

Eski Türk yazıtlarında Gökle ilgili bilgiler onu devlet yöneticilerinin kaderlerini çizen yüce tanrı olarak 
tasvir etmektedir. Hakanların hakimiyetinin Gökten verildiğine inanılmaktaydı ve bu düşünce göçebeler 
arasında yaygındı. Kırgızlar erken dönemlerde tıpkı diğer Türk boyları gibi “Kökö Tenir”/Göklerin 
Tanrı’sına inanmaktaygılar. Yenisey yazıtlarında geçen “Tenğri elim” (kutsal yurdum) gibi ifadeler onların 
Göklerin tanrısına olan inancına işaret etmekteydi (İmanova, 2015: 204). 

Manas Destanında İslami Unsurlar 

Erşahin Kırgızların İslamlaşma sürecinin, büyük Türk kitlesinin bu dini benimseme dönemi olan X. 
Yüzyıldan başlatılması gerektiğini, ancak diğer Türk boyların İslamlaşması  ile kıyaslandığında, Kırgızların 
İslami büyük çoğunluk olarak özemseme ve benimsemelerinin daha geniş bir zaman dilimine X-XVIII. 
Yüzyıllara yayıldığını belirtmektedir (İmanova, 2015: 215).  

“Çalışmamızda İslam dinine ait mısralar çok bulunmaktadır. Örneğin, Manas’ın babası Cakıp han  Buhar’a 
Kanıkey’i aramaya gittiğinde: 

“Al angıça meçitke,                             “Onlar durmadan Camiye, 

Azan aytıp iygeni,                                Ezan okumuştur, 

Adamdardın baarısı,                           İnsanların bütünü, 

Namaz şamga kirgeni,                       Akşam namazına gelmesi, 

Okup bolup namazın,                         Namazını kılmayı bitirmiştir, 

Ordosun közdöy köp cürdü”.            Ordusuna gitmeye hazırlanmışlar” (Orozbakov, S. 2.Cilt. s.360). 
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Kırgızların İslam’la tanışmadan önce uzun zaman kendine has olan inançları ve dünya görüşleri vardı. Bu 
unsurların oluşmasında göçebe bir hayat yaşamalarından büyük tesiri olmuştur. Kırgızların İslamiyet’i 
kabul edişiyle bazı geleneksel inançlar unutulmuş bazılar ise canlılığını korumuştur. Hatta bunların 
İslam’la  yoğrularak günümüze kadar geldiği anlaşılmaktadır (İmanova, 2015: 215). 

SONUÇ 

Halk arasında sözlü olarak anlatılan destanlar ve halk hikayeleri yüzyıllar boyunca dilden dile, kuşaktan 
kuşağa aktarılarak, ait oldukları milletlerin tarihlerine, coğrafyalarına, adet, gelenek ve göreneklerine, 
inanışlarına daha da önemlisi dillerine ışık tutmuşlardır. 

Milletleri millet yapan unsurların başında dil gelmektedir. Milletler dillerini korudukları sürece 
yaşamlarını sürdürebilirler. Dilleri bozulan ya da tamamen unutulan milletlerin kısa bir süre sonra 
benliklerini de kaybettiklerini görmekteyiz. Kırgız Türkçesinin gelişip günümüze kadar özelliklerini 
kaybetmeden gelmesinde destan ve halk hikayelerinin önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır (Alper, 
2004:429). 

Türk  Dünyasının önemli  bir parçası sayılan Kırgız Türkleri, kendilerine özgü tarihî,  sosyo-kültürel 
süreçlerden  geçmiş, birkaç defa bağımsız devlet kursalar da genellikle Hun, Avar, Göktürk, Karahanlı 
Türk devletleri ile Moğol ve  Kalmuk,  son  olarak  da  Sovyet  Rusya  gibi devletlerin egemenliğinde 
hayatlarını idame ettirmişlerdir. Atlı-göçebe denilen Türklere  özgü  yaşam biçimini yakın zamana  kadar 
sürdüren Kırgızlar, Ruslar bölgeyi işgal edene kadar Türk kültür ve dilinin en önemli mümessillerinden biri 
olmuşlardır. Fakat Sovyetlerin bölgeyi işgal etmesinden sonra bütün emperyalist güçlerin yaptığı gibi  
böl-parçala-yönet  metoduna  uygun olarak Kırgız Türkleri hem Türk kültüründen hem de Türkistan 
coğrafyasının hâkim edebî dili sayılan Çağatay Edebî  Dili’nden  koparılmak  istenmişlerdir.  Rusların  
uyguladığı  politik süreç bugün de kendini hissettirmekte, Kırgız Türkleri hem dil hem de kültür bakımdan  
güneyli-kuzeyli ayrımını yaşamaya devam etmektedir. Kuzeyli Kırgızlar  güneyli  Kırgızları Sart (Özbek  
Türk’ü  anlamında), güneyli Kırgızlar da kuzeyli Kırgızları Rus olmakla suçlamaktadır. Bu durum siyasi 
yapıya da sirayet ederek Kırgız coğrafyası hem Kırgız boyları hem de Kırgızlarla diğer Türk boyları 
arasında çatışmaya uygun hale getirilmek istenmektedir. Yukarıda değinildiği  üzere mevcut kültürel ve 
siyasî  yapı  Kırgız Türklerinin Uluslaşma sürecini tamamlayamadığını, boyculuk ve bölgeciliğin hâlâ etkin 
olduğunu göstermektedir. Feodal yapıyı yıkmanın en etkin yollarından biri ortak inanç, dil ve kültürel 
altyapıyı meydana çıkarmak; fertleri bu yapının etrafında ortak tarih, şuur ve geleceğe  hazırlamaktır.  Bu 
bağlamda Kırgız dil ve folkloruyla  ilgili yapılacak çalışmalar bir yandan Kırgızların Uluslaşma süreçlerine 
katkıda bulunurken  diğer yandan  da Türk dünyasındaki müştereklerimizin tespit ve tahlili açısından 
önemli bir görev ifa edecektir.  

Kırgız Türkleri, İslâmiyet’e en son geçen ve yakın zamana kadar atlı-göçebe Türk yaşam biçimini devam 
ettiren ender Türk boylarından birisidir. Bu yaşam biçimine işgaller ve boylar arasındaki çatışmalar 
eklenince destan türünün  yaratılması için uygun şartlar oluşmuş,  Kırgız tarihi adeta destanlarda kendini 
bulmuştur. Böyle olması hasebiyle, destan anlatıcıları için birçok kavram yaratılmış, destan kahramanları 
ve destancılar kutsal kişilikler olarak halk nezdinde yerlerini almışlardır. Comokçu, Irçı, Akın, Manasçı gibi 
adlar alan Kırgız destan anlatıcıları, rüya görme şeklinde bu işe başlayarak hem manevi güçlerini 
artırmışlar hem de Türk dünyasının bütün bölgelerinde amil olan bir geleneği devam ettirmişlerdir. Kırgız 
Türklerinin destancılara verdiği büyük manevi değer, zamanla-Türk Âşık Edebiyatında da gördüğümüz-
meslek erbabı bir sınıfın tecelli etmesine, bu sınıfın da kendi arasında mekteplere bölünmesine zemin 
hazırlamıştır. Bu anlamda Kırgız Türklerinin felsefesi, kültürü, sosyolojisi,  tarihi, etnografyası düzeyinde 
görülen Manas Destanı ve kahramanı Manas evliya, pir  katarında,  onun  anlatıcısı Manasçılar da en az 
Manas kadar Kırgız Türklerinin manevi önderleri olarak tarihte ve edebiyatta yerlerini almışlardır 
(Çeribaş, 2010:1235). 

Çalışmamızda S. Orozbakov’un nüshasında göre Manas Destanında İslam öncesi ve sonrası inanç 
unsurları incelenmiştir.  
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Türk Yurdu Dergisinde Sağlık Yazıların Analizi 
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Özet 

Türk Yurdu dergisi 30 Kasım 1911’de Türk Yurdu Cemiyeti’nin yayın organı olarak çıkmaya başlamıştır. 
Cemiyetin kurucuları; Mehmet Emin, Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Ağaoğlu Ahmet, Hüseyinzâde Ali, Doktor 
Akil Muhtar ve Akçuraoğlu Yusuf’tur. Türk Yurdu dergisinde dil, edebiyat, tarih, dış Türkler, mimari, 
kadın, muhabir izlenimleri, içtimaiyat, kitap tanıtımı, sağlık gibi konu başlıkları yer almıştır. Dönemin 
olağanüstü koşulları sağlık politikalarının önemini arttırmıştır. Salgın hastalıklar pek çok şehirde nüfusun 
kırılmasına yol açmıştır. Osmanlı Devleti bu hastalıkları önlemek, milleti sağlıklı yaşatmak için çeşitli 
önlemler almıştır. Türk Yurdu dergisinde de bu konuda bilgilendirici yazılar yer almıştır. 1918 yılında 
İstanbul’un işgal edilmesi ile yayın hayatına ara veren dergi, 1924 yılında yeniden yayın hayatına 
başlamıştır. 1931 yılına kadar süren bu ikinci yayın döneminde yine derginin önemli konularından biri 
sağlık olmuştur. Cumhuriyet döneminde salgın hastalıklarla mücadele, sağlıklı bir toplum inşası, idman 
ve sporun sağlık üzerindeki etkileri üzerine dergide yazılar yer almıştır. Türk ırkının güçlü, kavi ve 
muktedir olması için dergi yazarları bilgilendirici ve teşvik edici yazılar kaleme almıştır. Bu sunumda Türk 
Yurdu dergisinde sağlık yazılarının analizi ve II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet sonrası sağlık hizmetlerinin bir 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Türk Yurdu Dergisi, Spor, Salgın Hastalıklar. 

An Analysis of Health Articles in Turk Yurdu Magazine 

Abstract 

The Turk Yurdu magazine was published on 30 November 1911 as the publication organ of the Turk 
Yurdu society. Founders of the Society; Mehmet Emin, Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Ağaoğlu Ahmet, 
Hüseyinzâde Ali, Doctor Akil Muhtar and Akçuraoğlu Yusuf. The Turk Yurdu magazine included topics 
such as language, literature, history, external Turks, architecture, women, reporter feedback, imprint, 
book rewievs and health. The extraordinary conditions of the period increased the importance of health 
policies. Epidemic diseases have led to the breakdown of the population in many cities. The Ottoman 
State took various measures to prevent these diseases and to keep the nation healthy. There were also 
informative articles in the the Turk Yurdu magazine. With the occupation of Istanbul in 1918, the 
magazine stopped the publication and started the publishing again in 1924. During this second 
publication period- until 1931, one of the important issues of the magazine was health. In the Republic 
period, have been published articles about fighting against epidemics, building a healthy society, the 
effects of exercise and sports on health. Journalists wrote informative and encouraging articles about 
Turkish race to be strong, unbroken and capable. In this article, it is aimed to analyze the health articles 
in the journal and compare the II. Meşrutiyet and the Republican Term health service. 

Kew Words: Health, Turk Yurdu Magazine, Spor, Epidemic Measures. 

 

1. GİRİŞ 
Türk Yurdu dergisi 30 Kasım 1911’de Türk Yurdu Cemiyeti’nin yayın organı olarak çıkmaya başlamıştır. 
Cemiyetin kurucuları; Mehmet Emin, Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Ağaoğlu Ahmet, Hüseyinzâde Ali, Doktor 
Âkil Muhtar ve Akçuraoğlu Yusuf’tur. Cemiyet, çocuklara yardım için bir öğrenci pansiyonu kurulması 
konusunu öncelikli olarak ele almıştır. Cemiyetin kapanması ile cemiyet üyeleri Türk Ocağı çatısı altında 
toplanmıştır (Tunaya, 1998: 46). Türk Ocağı ile Türk Yurdu dergisi aynı idealler etrafında birleşmiş ve 
kenetlenmiştir. 
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Türk Yurdu dergisi 1918 yılına kadar geçen yedi yıllık sürede 14 cilt, 161 sayı çıkmıştır. “Türklüğün 
faidesine çalışır. On beş günde bir çıkar.” başlığı ile yayın hayatına başlamıştır. Yayın ilkeleri 
incelendiğinde siyasi kamplaşmalardan, güncel politik tartışmalardan uzak kalarak Türklüğün her alanda 
yükselmesini hedeflediği görülmektedir (Akçura, 2008: 168). Dergide Osmanlı Türkleri dışındaki Türk 
dünyası ile ilgili haber, alıntı makale ve gelişmeler yer almış, Türkler arasında ortak bir duyarlılık 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Dergide her zaman sade bir Türkçe kullanılmıştır.   

1918 yılından sonra Türk Ocağı üzerinde başlayan baskılar derginin çıkmasını da olanaksız hale 
getirmiştir. Türk Ocağı üyeleri başta Hamdullah Suphi olmak üzere Anadolu’ya geçerek Türk Kurtuluş 
Savaşı’na destek vermiştir. Türk Ocağı 1923 yılında yeniden açılmıştır. Türk Yurdu dergisi ise 1924 yılında 
yeniden çıkmaya başlamıştır. Derginin kapağında “Türk Ocakları Merkez Heyeti Tarafından Neşrolunur.” 
ibaresi yer almıştır. Fiyatı 15 kuruş, yayın yeri “Ankara Taş Han”dır. Dergi 80 sayfa olarak çıkmaya 
başlamıştır.  Derginin idare heyeti başkanı ise Nihat Bey’dir. 1926’dan 1927’ye kadar Cemil Behçet, 
1927’den 1929’a kadar Enver Kâmil, 1929-31 yılları arasında ise Ferit Celal idare heyeti başkanlığı 
görevini üstlenmiştir.  Bu dönemde dergi 12 cilt 72 sayı yayınlanmıştır. Türk Yurdu dergisi dönemin 
olağanüstü koşullarına bağlı olarak 1931 yılında kapa-n/tılmıştır (Sarınay, 1994: 362-370). 1942 yılında 
yeniden yayın hayatına devam eden Türk Yurdu dergisi 2011 yılında yüz seneyi tamamlamış, ender 
düşünce dergilerinden biridir.  

Türk Yurdu dergisinin 1911-1931 yıllarındaki yazar kadrosu incelendiğinde çok zengin bir entelektüel 
zümre göze çarpmaktadır. Farklı siyasi eğilimlerden pek çok kişi dergiye şiir, deneme, makale, haber, gezi 
yazıları vb. katkıda bulunmuştur. Ahmet Mithat, Akçuraoğlu Yusuf, Ethem Nejat, Ahmet Agayef, Sadri 
Maksudi, Halit Ziya, Abdullah Cevdet, Rıza Tevfik, Nâfi Atuf, Parvus, İvan Manulef, Ahmet Zeki Velidi, 
Yakup Kadri, Reşit Galip, Burhan Asaf, Afet İnan, Selim Sırrı, Mimar Kemalettin, Ziya Gökalp, Ömer 
Seyfettin, Halide Edip, Akil Muhtar vb. bunlardan sadece bazılarıdır. Derginin çıkmasında hiç şüphesiz 
ilham kaynağı Kırımlı İsmail Gaspıralı’dır. Gaspıralı’nın Rusya Türklerinin ilerlemesi için başlattığı 
reformlar dergi yazarları için yol gösterici olmuştur. Köklü bir eğitim reformu yapılmadan milli uyanışın 
sağlanamayacağını düşünen Gaspıralı, geliştirdiği “usûl-ü savtiye” (method fonetique) yöntemiyle kısa 
sürede okuma yazma öğrenmeyi olanaklı hale getirmiştir. Batılı yöntemleri ve yenilikleri kullanmaktan 
çekinmeyen Gaspıralı, İslam dini ile uyumlu bir modernleşme gerçekleştirmeyi denemiş ve Rusya 
Müslümanlarının milli uyanışına öncülük etmiştir. 

Türk Yurdu dergisi Türk milletinin her alanda yükselmesini amaçlamıştır. Türk Yurdu dergisi; Türk dilinin 
geliştirilmesi, Türklüğü merkeze alan bir tarih yazımı, Türklerin iktisadi sahada mücadelesinin 
güçlendirilmesi, kadınların da erkeklerle eşit bir biçimde sosyal hayatta yer edinmesi, Türk milletinin 
sağlık sorunlarıyla mücadele edilmesi ve Türk sanatı, mimarisine ait eski eserlerin korunması gibi 
alanlarda yayınlarıyla katkı sunmayı amaçlamıştır.  

1911-1931 dönemin olağanüstü koşulları derginin sağlık sorunlarına da değinmesini kaçınılmaz kılmıştır. 
Dergi yazarları salgın hastalıkların Anadolu’da kol gezdiği, insanların bu hastalıklar yüzünden kırıma 
uğradığı bir dönemde Türk milletinin bedenen gelişmesi, sağlıklı bir bünyeye sahip olması üzerinde 
durmuştur. Dergide bu amaçla başta doktorlar olmak üzere dönemin uzmanlarından halk sağlığı 
konusunda bilgilendirici yazılar istenmiş ve bu yazılar dergide yer almıştır.  

1870’lerden sonra dünyada artış gösteren ırkçılık, ırk araştırmaları, ırkların tarihi üzerine yapılan 
antropolojik çalışmalar ırklar arasında farklar olduğu tezini işlemiştir (Hobsbawm, 1995: 126). Bir ırkın 
üstünlüğü hem bedensel dayanıklılığı hem de zekâ ve üretkenliğinde aranmıştır. Bu nedenle milletlerin 
sağlıklı, güçlü ve zeki olması ayrı bir önem kazanmıştır. Milletlerin güç ve dayanıklılığını karşılaştırmak için 
spor müsabakaları düzenlenmiş ve bu spor müsabakaları bir tür milletler/ırklar arasında rekabete 
dönüşmüş, kitleselleşmiştir.  

Türk milliyetçiliğinin en önemli yayın organı olan Türk Yurdu dergisi de yayın hayatına başladığı 1911 
yılından itibaren Türk milletinin sağlıklı, gürbüz, kavi, çalışkan bir millet olmasını amaçlamıştır. Bunun için 
“Türk Gücü” gibi dernekler kurulmuş, idman (spora) ayrı bir önem verilmiş, geleneksel Türk sporları ve 
modern sporlarla ilgili destekleyici tarzda yazılar kaleme alınmıştır. Sağlık, spor gibi alanlarda yer alan 
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içeriklerin amacı Türk milletinin ırk olarak da üstün/güçlü bir ırk/millet olduğunu ispatlama amacını 
taşımıştır. Ayrıca salgın hastalıklardan, yeteriz beslenme ve sağlıksız koşullardan dolayı zayıflayan Türk 
neslini güçlendirmeyi hedeflemiştir.  

Bu çalışmada Türk Yurdu dergisinde 1911-1931 yılları arasında sağlıkla ilgili haber/yazıların 
yorumlanması amaçlamıştır. Sağlık yazıları analiz edilirken dönemin sağlık/spor olanakları, Türk milletinin 
kırılmasına yol açan salgın hastalıklar ve bunlar mücadele gibi konular da incelenecektir. Böylece hem 
millet inşası ile sağlık/spor arasındaki etkileşim hem de sağlık politikalarının dergiye yansımasının ele 
alınması hedeflenmiştir.  

Türk Yurdu dergisinin ilgili nüshaları arşiv ve kaynak taraması yöntemi ile incelenmiştir. Tarihsel analiz 
metoduyla dönemin kaynakları taranarak, dönemin koşulları bağlamında eleştirel bir söylem analizi 
kullanılmıştır.  

2. TANZİMATTAN CUMHURİYETE SAĞLIK POLİTİKALARI 
Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıla kadar sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde sorumlu olan kurum 
hekimbaşılıktı. Hekimlerin [doktorların] atanması, yer değiştirmesi, ülke genelindeki önleyici sağlık 
hizmetleri, salgın hastalıklarla mücadele ve hastane açılmasından hekimbaşılık sorumluydu (Öztürk, 
1999: 37-41). Hekimlerin yetiştirilmesinde geleneksel tıp eğitiminden modern tıp eğitimine geçiş 
Osmanlı Devleti’nde 1827’de açılan “Tıphane-i Amire” ile olmuştur. Modern tıp eğitimi için Avrupa’dan 
uzmanlar getirilmiş, Fransızca olarak tıp eğitimine başlanmıştır.  

Tanzimat sonrasında sağlık alanında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan birisi 1840 yılına kurulan 
“Karantina Örgütü”dür. Bu örgüt kapsamında ülkenin çeşitli yerlerinde sağlık teşkilatlanması yapılmış, 
salgın hastalıklara karşı önlemler alınmaya başlanmıştır. Sağlık hizmetlerinin tek bir çatı altında 
birleştirilmesi ve hekimliğin sadece uzman kişiler tarafından yerine getirilmesini sağlamak amacıyla 1861 
yılında “Tababeti Belediye İcrasına Dair Nizamname" yayınlanmıştır. Nizamnamede elinde Tıp Okulu veya 
bunun dengi bir diploması olmayanların bundan böyle hekimlik yapamayacağı, buna aykırı davranan 
kişilere idari para cezaları verileceği belirtilmiştir (Aydın, 2004: 190-192).  Ayrıca Nizamname ile 
İstanbul’da 3 ay, taşrada ise 1 sene içerisinde hekim bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Her il ve 
ilçede hekim bulundurma zorunluluğu eldeki hekim sayısı yeterli olmadığı için sivil tıp okullarının 
açılmasını gerekli kılmıştır. Nitekim 1827 yılından 1870 yılına kadar askeri tıp okulundan mezun olanların 
sayısı 400 kadardır. İlk sivil Tıp Okulunun kuruluş gerekçesinde askeri tıp okullarında yetişen hekimlerin 
yeterli olmadığı, meslekte ehil olmayan kişilerin bu işi yapmaya başladığı belirtilmiştir. 15     

Sivil tıp okullarının açılması ile beraber taşrada hekim sayısı artmaya başlamıştır. Taşraya atanacak 
hekimlerin görevleri, özlük hakları ve atanmaları ile ilgili hükümler ise 1871 yılında yayınlanan “İdare-i 
Umumiye-i Tıbbiye Nizamnamesi” ile karara bağlanmıştır. Bu nizamnamede dikkat çekici bir ayrıntı 
önleyici sağlık hizmetleri ile ilgili hükümlerdir. Taşraya atanan hekimlere salgın hastalıklara karşı bazı 
sorumluluklar yüklenmiştir. “Memleket Tabipleri” adı verilen hekimler sorumlu oldukları bölgelerde bir 

                                                           
15

 Sadrazamlık tezkeresinde okulun açılış amaçları şöyle ifade edilmiştir: "Padişah hazretlerinin yüksek himayeleriyle taşralar için 
hekimler yetiştirmek üzere Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye adıyla bir dershane kurulmasının lüzumu hakkında Mektebi Fünunu 
Tıbbiye-i Şahane Nezareti 'nin tezkeresiyle ilişik tasarı üzerine Yüce Meclis'ten kaleme alınan kararname etraflıca görüşülmek 
üzere özel bakanlar komisyonuna arz edildi. İçeriğinden anlaşılacağı gibi, faydalı tıp ilimlerinin eğitiminin kolaylaştırılması ile 
eğitim usullerine önem verilmesi son derece gerekli olup, Mektebi Tıbbıye-i Şahane'nin askeri hekim yetiştirmesi nedeniyle sivil 
halk için zorunlu olarak ecnebi hekimlerden istifade edilmektedir. Ne var ki, bunların yetenek ve maharetleri genellikle halkın 
sıhhatini koruyacak derecede bulunmadığından, Allah'ın lütfettiği bu büyük devletin genişliği ölçüsünde şehir ve kasabalarda 
birer, ikişer tabibe ihtiyaç duyulduğu ve halkın da bunlara memnuniyetle değişik derecelerde maaş vermeyi kabul ettiği halde, 
pek çok yerde doktor bulunmamaktadır. Bundan başka ecnebilerden tayin edilen doktorlar da ara sıra askeri idareye 
alındıklarından taşralarda doktor sayısı çok azalmaktadır. Pek çok şehir ve kasabaları olan böyle muazzam bir devletin 
şehirlerinde doktorların çok yetersiz oluşu ve sanat dalında yetiştirilen talebelerin azlığı memleket ve milletin varlığının teminatı 
olan padişah hazretlerinin yüce himmetine nispetle asla uygun görülmeyeceğinden böyle bir Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye'nin 
kurulması uygun olacaktır.” (Ergin, 1940: 364-365) 
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salgın hastalık görülmesi durumunda bunu merkeze rapor etmekle görevlendirilmiştir.16  Aşılama gibi 
koruyucu sağlık hizmetlerinden de memleket tabipleri sorumlu kılınmıştır.  

II. Meşrutiyetten sonra sağlık hizmetlerini yeniden düzenlemek amacıyla 1913 yılında “Vilayeti İdare-i 
Sıhhiye Nizamnamesi” yayınlanmıştır. Bu nizamname ile “memleket tabipliği” isminden vazgeçilmiş 
bunun yerine “hükümet tabipliği” unvanı getirilmiştir. Diğer bir önemli gelişme ise illerde sağlık 
müdürlükleri, ilçe ve kasabalarda ise “Sıhhiye Meclisleri” kurulmuştur. Sağlık müdürleri halk sağlığı 
hizmetlerinden, üretim birimleri, fabrikalar ve toplu yaşam alanlarının denetlenmesinden de sorumlu 
tutulmuştur.17  İlçedeki Sıhhiye Meclislerine de bulundukları bölgelerde halk sağlığı hizmetleri ile ilgili 
sorumluluklar yüklenmiştir. Yeni inşa edilecek hastane, okul, han, otel, hamam, binaların sağlık 
koşullarının uygun olup olmadığını denetleme görevi de belediyelere verilmiştir. 

Salgın hastalıklar konusunda Osmanlı Devleti’nin aldığı bu önlemlerin gerisinde salgın hastalıkların neden 
olduğu büyük insan kaybının etkisi vardır. Sadece Osmanlı Devleti’nde değil, aynı yıllarda birçok 
sanayileşmiş ülkede salgın hastalıklar büyük kitlesel kırımlara neden olmuştur. Örneğin 1892 yılında 
Hamburg’ta bir kolera salgını baş göstermiş, salgında 8605 kişi ölmüştür. Bu ölümler nedeniyle Almanya 
ekonomisi yaklaşık 430 milyon Mark zarara uğramıştır. Kolerayı bitirmek için şehir suyunun hijyenik hale 
getirilmesi amacıyla 22 milyon Mark harcanmış ve hastalık kontrol altına alınmıştır (Braun, 1944: 6).  
Salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerin büyük kitlesel felaketler ve uğranan büyük 
zararları önleyebildiği de görülmüştür.  

Osmanlı Devleti’nde salgın hastalıkların en büyük etkileri Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı yıllarında 
görülmüştür. I. Balkan Savaşı’nda Türk askerleri arasında kolera salgını başlamış, savaş yıllarının getirdiği 
imkânsızlıklar, temiz içme suyunun yetersizliği çok sayıda insan kaybına neden olmuştur. Balkanlardan 
kaçan milyonlarca Türk’ün sağlıksız koşullarda göç etmesi salgın hastalıkları artırmış, İstanbul’da büyük 
bir panik başlamıştır. I. Dünya Savaşı’nda salgın hastalıklardan ölümler tekrar yükselmiştir. 3. Ordu 
istatistiklerine göre 1915 Mart’ından 1918 Eylül ayına kadar 19.613 kişi tifüse yakalanmış, 7310 kişi ise 
bu hastalıktan ölmüştür. Sıtma hastalığına yakalanan asker sayısı 412.000’dir. Bunlardan 20.000’i 
ölmüştür. Kolera ve frengi hastalığı da büyük ölümlere yol açmıştır. Üç yıllık sürede salgın hastalıklar 
nedeniyle ölen asker sayısı 401.859, yaralanma nedeniyle ölüm sayısı 59.462’dir.  
(https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwjVrMmh7bLeAhVPKywKHeEkABYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdergisosyalbil.selcuk.edu.t
r%2Fsusbed%2Farticle%2Fdownload%2F521%2F503&usg=AOvVaw24wN-MD8vF99_wzmg8pi0a 1 Kasım 
2018 tarihinde erişildi.) 

 

2.1. Türk Yurdu Dergisinde 1911-1918 Sağlık Yazılarının Analizi 
Türklüğün her alanda yükseltilmesini amaçlayan Türk Yurdu dergisinin halk sağlığı ile ilgili konulara ilgi 
göstermemesi beklenemezdi. Bu dönemde salgın hastalıklar yüzünden nüfusun iyice azaldığı 
düşünülürse dergide bu konuda bilgilendirici yazılar, alınabilecek önlemler hastalıklara karşı nasıl 
mücadele edilmesi gerektiği ile ilgili görüş ve düşünceler önemli hale gelmiştir. Türk Yurdu dergisi 
dergide halk sağlığı konusunda yazıların yer alma amacı şu şekilde ifade edilmiştir:  

                                                           
16

 Nizamnamenin 10. maddesi halk sağlığı görevini açıkça belirtmiştir: “Memleket tabibi bölgesinde yayılmakta olan bir hastalığı 
hemen mahalli hükümet yetkilisine ve gerekli mahallere telgrafla, telgraf bulunmayan yerlerde mümkün olan en hızlı şekilde 
bilgilendirmekle; salgın hastalığın tabiatını ve tıbbi kaideler doğrultusunda gerekli tedbirleri hükümet yetkilisinin onayı ile yerine 
getirmeye mecbur olduğu gibi başka bölgeye yayılma ya da görev bölgesi dışındaki salgın hastalıklarda yine hükümet yetkilisinin 
emri üzerine, salgın bölgesine gidip salgının nedeni ve önüne geçilmesiyle ilgili gerekli tedbirleri derhal mahalli hükümet 
yetkilisine bildirmek ve Nezareti Tıbbiyeyi Mülkiye'ye bilgi vermekle de yükümlüdür.” (Akt. Aydın, 2004: 197).  
17

 Nizamname ile sağlık müdürlerinin görevleri şöyle ifade edilmiştir: Aşı nizamnamesi ve talimatnamesine bağlı olarak il 
dahilinde genel çiçek aşısının yapılması, fenni temizlik ve arındırmaların yapılması, salgın hastalıkların önlenmesi, tecrithanelerin 
kurulması, doğumları çoğalıp-azalmasının nedenlerinin tetkiki, okul-hastane-darülaceze- han, otel vb., eczane süthane, gıda 
imalathaneleri-fabrikalar ile belediyenin temizlik hizmetlerinin ilgili yasa hükümlerine göre olması ve hükümet etibbasına verilen 
her türlü malzemenin fennen uygun olarak korunmasının sağlanması sıhhiye müdürünün görevlerindendir.” (Akt. Aydın, 2004: 
202).  

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVrMmh7bLeAhVPKywKHeEkABYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdergisosyalbil.selcuk.edu.tr%2Fsusbed%2Farticle%2Fdownload%2F521%2F503&usg=AOvVaw24wN-MD8vF99_wzmg8pi0a
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVrMmh7bLeAhVPKywKHeEkABYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdergisosyalbil.selcuk.edu.tr%2Fsusbed%2Farticle%2Fdownload%2F521%2F503&usg=AOvVaw24wN-MD8vF99_wzmg8pi0a
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVrMmh7bLeAhVPKywKHeEkABYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdergisosyalbil.selcuk.edu.tr%2Fsusbed%2Farticle%2Fdownload%2F521%2F503&usg=AOvVaw24wN-MD8vF99_wzmg8pi0a
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 “En ziyade ehemmiyet verdiğimiz mebhasların [konuların] birisi de Türklerin sağlıklarını korumaya 
yarayacak, umumî ve hususî hıfzıssıhha meseleleridir. Karilerimiz okuyup, anlayacak ve yalnız 
anlamakla da kalmayarak münderecatından [içindekilerden] iktizasında bilfiil istifade edebilecek 
surette yazılmış hıfzıssıhha makalelerini, pek çok teşekkür ederek kabul ve dercetmeye 
[yayımlamaya] daima hazırız.” (T.Y., 1912: 212). 

Dergide özellikle önleyici sağlık hizmetleri, halk sağlığı konusunda aydınlatıcı bilgilere yer verilmiştir. 
Halkı bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanacak kitapların çok yararlı olacağı belirtilmiştir. Bu kitaplar 
halkın anlayabileceği basitlikte olmalı ve onları aydınlatmalıdır.  “…Memleketimizde sade ve amelî 
hıfzıssıhha ve fenni tıp malumatına, adeta ekmek, su kadar muhtacız; çünkü bunlarda muhafaza-i 
hayatımıza yarayacak, muhafaza-i hayatımıza çalışan herkes, hepimizin minnettarlığına müstahaktır.” 
(Ayın, 1911: 87).  

Halk sağlığı konusunda dergide yazıları yayımlanan isimlerin başında Âkil Muhtar18 gelir. Âkil Muhtar 
dergideki yazlarından birinde çağın hastalığı olan verem hakkında bilgi vermiştir. Alınması gereken 
önlemlerden söz etmiştir. Ona göre verem toplumu etkileyen en korkunç hastalıklardan birisidir. Genç 
veya ihtiyar, zengin veya fakir dinlemeden herkesin hayatını karartmaktadır. Hastalıkla ilgili bazı 
istatistiki bilgilere de yer veren Akil Muhtar, durumun ne kadar ciddi olduğunu göstermeye çalışmıştır. 
Ona göre İstanbul’da veremden ölenlerin miktarı yıllık üç bin kişi kadardır. Gerçek rakamlar ise belirtilen 
istatistikten de fazladır (Muhtar, 1912a: 167).  

Muhtar veremden korunmak için bazı önleyici tedbirlerden de söz etmiştir. Bu tedbirleri şöyle 
sıralamıştır: “Birinci, verem mikroplarının vücuda girmelerine mümanaat etmek [engel olmak]; ikinci, 
vücudu bu mikropların tesirine karşı kuvvetlendirmek esaslarını nazar-ı dikkate almak lâzımdır.” (Muhtar, 
1912a: 169).  Verem hastalığının özellikle havasız, karanlık, rutubetli odalarda, düzenli beslenmeyen, 
fazla içki tüketen ve üzüntü, keder, hırs ve kıskançlık duygusu yüksek insanlarda etkili olduğu belirten 
yazar, evlerin havalandırılmasını, rutubetli, güneş ışıkları girmeyen, havasız evlerden uzak durulmasını 
önermiştir. Ayrıca hastalığın bulaşmasını engellemek için dikkatli olunmasını, hastalığı taşıyan kişilerin 
eşyalarının başkaları tarafından kullanılmaması, hastaların diğer insanlardan tecrit edilerek tedavi 
edilmeleri gerektiğini söylemiştir (Muhtar, 1912b: 298-299). Veremin tedavisinde gelişmiş ülkelerde 
dispanser ve sanatoryumlar bulunduğunu belirten yazar dispanserlerde hastalığı hafif olanların, 
sanatoryumlarda ise daha ileri derecedeki hastaların tedavi edildiğini belirtmiştir. Buralarda temizliğe, 
hijyene büyük önem verilmekte, hastaların kullandığı eşyalar, çamaşırlar özel kimyasallarla 
temizlenmektedir. Dispanserlerde hastaların evleri de teftiş edilmekte ve hastalığın yayılmasına neden 
olacak mekânlara yönelik tedbirler alınmaktadır. Yazara göre tıbbi çalışmalar henüz verem hastalığının 
kesin bir tedavisini bulmuş değildir. 

Türk Yurdu dergisinde sağlıkla ilgili bazı haberlere de yer verilmiştir. Bunlardan birinde Gülhane 
Hastanesi’nde veremle ilgili bir meşher [sergi] açıldığı haber verilmiştir. Serginin amacı bu hastalıkla ilgili 
halkta bir farkındalık meydan getirmektir. Dergide gazetelere de çağrı yapılmış halk sağlığı ile ilgili 
haberlere daha fazla yer verilmesi önerilmiştir. “Gündelik gazetelerimizin verem meşher ve 
konferanslarının ehemmiyetini halka anlatmalarını ve bu iş etrafında halk duyacak kadar gürültü 
etmelerini temenni ve rica ederiz.” (Anonim, 1913b: 79).   

Dergide yer alan başka bir haberde ise “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti İzmir Heyet-i Merkeziyesi”nin 
salgın hastalıklar konusunda halkı bilgilendirme amacıyla 24 sayfalık bir risale [kitapçık] yayımladığı ifade 
edilmiştir. Sade bir dille yayımlanan risalenin halka ulaştırılması, okuma yazma bilmeyenler içinde, 
konferans şeklinde bilgilendirme yapılması için yöneticilerden yardım istenmiştir:  

                                                           
18

 Doktor Âkil Muhtar 1877 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üsküdar’daki Fıstıklı Mektebi ve Paşakapısı Rüştiyesini bitirdikten 
sonra Mektebi-i Tıbbiye-i Askeriye’nin lise kısmına kaydolmuştur. Burayı bitirdikten sonra Mekteb-i Tıbbiye’ye bir yıl devam 
etmiş sonra II. Abdülhamit idaresinden kaçarak Cenevre’deki Tıp Fakültesine kaydolmuştur. 1902 yılında Tıp eğitimini başarıyla 
tamamlamıştır. Cenevre’de devam ettiği eğitimini Farmakoloji alanında Doçent olarak sürdürmüştür. II. Meşrutiyet sonrasında 
İstanbul’a dönmüş ve Tıp Fakültesinde öğretim görevliliğine başlamıştır. 1916 yılında ise fakültenin dekanı olmuştur. 43 yıllık 
hocalık hayatından sonra 1943 yılında emekli olmuştur. 1949 yılında vefat etmiştir. 
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“Memleketimizde vakit vakit hüküm süren can yakıcı, hanüman söndürücü sâri [bulaşıcı] hastalıklar 
ile bunlardan korunmak çareleri her okuryazar kimsenin anlayabileceği bir lisanla gayet sade ve açık 
bir surette yazılmış ise de okuyup yazmak bilmeyenlere konferans tarzında zevat-ı münasibe 
tarafından izah ettirilmesi mutasarrıf, kaymakam ve nahiye müdürleri ile sair alakadarandan 
menafi-i millet ve memleket namına rica olunur.” (Anonim, 1917: 181).    

Ayrıca öğrencilerinde yaz tatillerinde memleketlerine gittiklerinde kendi yörelerinde görülen salgın 
hastalıklarla ilgili halkı bilgilendirmeleri istenmiştir.  

Bu dönemde Türk Yurdu dergisinde sağlık yazılarının amacı; halkın salgın hastalıklara karşı 
bilgilendirilmesi, bu hastalıkların neden olduğu ölümlerin önüne geçilmesidir. Yukarıda belirttiğimiz 
istatistiki bilgiler salgın hastalıkların ülke nüfusu için ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu 
göstermektedir. 1889-1902 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde doktor olarak görev yapan Alman Ernst 
von Düring Anadolu’da salgın hastalıklarla ilgili değerlendirmesinde 1844’ten 1890’a kadar Anadolu 
nüfusunun 12 milyondan 7 milyona indiğini söylemiştir. Ona göre bunun en önemli nedeni yaygın olan 
frengi gibi bulaşıcı hastalıklardır.  Bu rakamlar durumun vahametini göz önüne sermektedir. 
(https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwjVrMmh7bLeAhVPKywKHeEkABYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdergisosyalbil.selcuk.edu.t
r%2Fsusbed%2Farticle%2Fdownload%2F521%2F503&usg=AOvVaw24wN-MD8vF99_wzmg8pi0a   1 
Kasım 2018 tarihinde erişildi.) 

Türk Yurdu dergisinde sağlık konusunda destekleyici bir unsur olan spor hakkında da değerlendirmeler 
yer almıştır. Sağlıklı yaşam, sağlıklı toplum ve sağlıklı bir millet için spor yapmanın gerekli olduğu 
belirtilmiştir. Esasen Türklerin eskiden beri ata binme, ok atma, güreş, kılıç kullanma, avcılık gibi 
sporlarda usta olduğu savunulmuştur (Güven, 1992). Türklerde çocukluktan başlayan bu spor kültürü 
onların daima zinde, atik, güçlü bir millet olmasını sağlamıştır. Dergide sporun Türklerdeki bu yetenekleri 
açığa çıkaracağı belirtilmiştir. “Birkaç sene var ki Türk gençliği yarışa, idmana ciddî bir merak ile sarıldı. 
Türklerin dünya tarihinde en bariz seciyeleri kuvvetlilik, gürbüzlük, harp ve darpta muvaffakiyet, fütuhat 
ve hâkimiyettir. Kuvvetli olmak, yarışta kazanmak dileği kim bilir kaç bin yıllık, kaç yüz asırlık bir yaşayışla 
bugün Türk ruhuna yerleşmiş, sinmiş bulunuyor. Şuurlu az bir faaliyet, tabiat olmuş bir hassayı çarçabuk 
canlandırır.” (Anonim, 1914a: 266). 

Türklerin sporda ustalığını göstermek için Altın Ordu, Türk Gücü, Bahriye Gücü, Gürbüzler Ocağı, İdman 
Yurdu gibi kulüpler kurulmuştur. Hem spor kulüplerinde hem de izcilik faaliyetlerinde Türk çocukları ve 
gençlerinin göstermiş olduğu başarılardan dergide övgüyle dile getirilmiştir.  Türk izcilerinin bir 
gösterisinden söz edilen haberde bir savaş meydanını teatral olarak canlandıran izcilerin büyük beğeni 
topladığı belirtilmiştir. “Bu "izciler" birkaç gün evvel İzmit'e seyahat edip gelmiş ve selâmlıkta ulu 
hakanın iltifatına mazhar olmuşlardı. İzmit'te iken bu kahraman yaverleri gören asker ve şehit anaları, 
ağlaya ağlaya çok alkışlamışlardı.” (Anonim, 1914b: 298). İzcilik faaliyetinin çocukları savaşa hazırlayan, 
bedensel ve ruhsal gelişimlerine yardım eden ve onlarda milli ruhu alevlendiren bir etkinlik olduğu dile 
getirilmiştir.  

Türk milletinin güçlü ve sağlıklı, din ve kuvvetli olmasını amaçlayan bazı derneklerin kurulduğu da 
dergide yer almıştır.19 Bunlardan birisi “Türk Gücü”dür. Derneğin amacı şöyle ifade edilmiştir: “Milletim 
yaşamalıdır! Milletim sağlığın sağlamlığa bağlı olduğunu bilmelidir. Ben Türk'ü dinç, gürbüz, güçlü, yavuz 
görmek isterim! Cılız, düşkün değil! Ayak atik, bilek çevik olmalı!” (Anonim, 1913a: 186).  Türk Gücü 
Derneği müdürü Kuzucuoğlu Tahsin Bey’e göre Türk Gücü’nün amacı Türk ırkının bedence, fizikçe 
gelişmesini sağlamak ve onlara milli bir ruh kazandırmaktır:  

“Türk Gücü millî idmanlardan, millî kuvvet oyunlarından, kılıçtan, kalkandan, oktan, yaydan, 
kargıdan, ciritten, kerpiç gibi balçıktan kuvvet almak istiyor… Türk'ü cihangir eden bu kuvvet 

                                                           
19

 Osmanlı Harbiye Nezareti emriyle ülkenin dört bir köşesinde “Güç Dernekleri” kurulması istenmiştir. Bu irade dergide şöyle 
belirtilmiştir: “Vatanı kurtarmak için mefkûre ve iman sahibi olan bütün Türk gençleri, bu davete hararetle icabet etmeli ve her 
yerde güç dernekleri teşkiline çalışmalıdırlar, Bir taraftan terbiye-i bedeniyenin, diğer taraftan millî mefkûrenin taammüm ettiği 
şu devrede, memleketimizin her yerinde güç dernekleri tesis olunacağından ümitvârız.” (Anonim, 1914c: 380).  

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVrMmh7bLeAhVPKywKHeEkABYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdergisosyalbil.selcuk.edu.tr%2Fsusbed%2Farticle%2Fdownload%2F521%2F503&usg=AOvVaw24wN-MD8vF99_wzmg8pi0a
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVrMmh7bLeAhVPKywKHeEkABYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdergisosyalbil.selcuk.edu.tr%2Fsusbed%2Farticle%2Fdownload%2F521%2F503&usg=AOvVaw24wN-MD8vF99_wzmg8pi0a
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVrMmh7bLeAhVPKywKHeEkABYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdergisosyalbil.selcuk.edu.tr%2Fsusbed%2Farticle%2Fdownload%2F521%2F503&usg=AOvVaw24wN-MD8vF99_wzmg8pi0a
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özümüzde hâlâ vardır. Bu kuvveti yeniden büyütecek, idmanlarımız hâlâ vardır. İşte Türk Gücü evvel 
emirde bu idmanların ihyâsıyla meşgul olacak… Erkeğin nasıl idmanları, kuvvet oyunları var ise 
kadınlara da kuvvet, sıhhat idmanları öylece lâzımdır. Bakın garbın medeniyet taslaklarına, şu kısa 
tabir Avrupalılara, zengin mazimizin acemi mukallidlerine. Ata binen, yay geren, nişan atan, attığını 
vuran kadınlarına!” (Tahsin, 1914: 308-309).   

Türk Yurdu dergisinde 1911-1918 arası dönemde salgın hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam için spor 
yapmanın önemi üzerinde durulmuştur. Güçlü bir milletin ancak bedence güçlü, sağlıklı bir toplum 
tarafından gerçekleştirilebileceği belirtilmiş, spor kulüpleri ve izcilik faaliyetleri desteklenmiştir. Bu 
sayede Türk milletinin her zaman savaşa hazır hale getirilmesi de amaçlanmıştır.  

3. TÜRK YURDU DERGİSİNDE CUMHURİYET SONRASI SAĞLIK YAZILARININ ANALİZİ (1924-1931) 
Ankara’da başlayan milli kurtuluş hareketinin önem verdiği konulardan biri de sağlık olmuştur. 3 Mayıs 
1920’de Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti [Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı] kurulmuştur. Dr. Adnan 
Adıvar da ilk sağlık bakanı olmuştur. 1923’ten sonra 1937 yılına kadar bakanlık görevini Dr. Refik Saydam 
yürütmüştür. Bu yıllarda da salgın hastalıklarla mücadele edilmeye devam edilmiş, bu amaçla özel 
örgütler kurulmuştur. 1921’de Frengi Mücadele Kanunu, 1925’te Sıtma ve Trahomla Mücadele Kanunu 
ve 1930’da ise Umumi Hıfzısıhha Kanunu çıkarılmıştır. 1925’te I. Milli Tıp Kongresi toplanmıştır. 
Kongrenin ana teması sıtma hastalığına karşı alınacak önlemlerdir. 1927’de ise II. Tıp Kongresi trahoma, 
1929’daki III. Tıp Kongresi de frengi, kızıl ve kanser hastalıkları ile mücadele gündemi ile toplanmıştır 
(Öztürk, 1999: 38).   1931’de toplanan IV. Tıp Kongresinin açılış konuşmasını İsmet İnönü yapmıştır. 
İnönü, Türk devriminin çağdaşlık yolunda sağlık konularına büyük önem verdiğini belirtmiştir. Ona göre 
“medeni hayat her şeyden evvel sıhhi hayattır.” (İnönü, 1931: 18).  İnsanlar ancak sağlıklı olursa 
amaçlarında başarı gösterebilirler. Bu yüzden de hekimler büyük görevler düşmektedir. Kongrenin ana 
teması ise sağlıklı gıda temini olmuştur. Çocukların beslenmesi, Türkiye’de beslenme alışkanlıkları ve 
“memleketin optimum bir beslenme alışkanlığı olup olmadığı” tartışılmıştır. Ayrıca kongrede salgın 
hastalıklarla mücadele ve bu alanda gelinen son durum ele alınmıştır. Sıtma, çiçek, verem, frengi, kızıl 
gibi hastalıklara karşı özellikle Cumhuriyet sonrasında yapılan mücadeleler aktarılmıştır. Örneğin sıtma 
ile mücadeleye 1925 senesinde başlandığı, yapılan mücadele sonrasında hastalığın 1925-30 senesi 
arasında önemli oranlarda düştüğü de belirtilmiştir (İsmail, 1931: 256-257).     

Türkiye Cumhuriyeti’nin salgın hastalıkları kontrol altına alma, sağlıklı ve güçlü bir millet yaratma 
hedefini gerçekleştirmek için Türk Ocağı üyeleri de çalışmalar yürütmüştür. Türk Yurdu dergisinde sık sık 
Ocaklıların bu alanda gösterdiği etkinlikler hakkında bilgi verilmiştir. Örneğin Ankara Türk Ocağı 
üyelerinden Doktor Rıfat Bey’in Ankara’ya bir saatlik mesafede bulunan Solfasol köyünde sıtma ile 
mücadele konusunda büyük başarılar gösterdiği haber verilmiştir (Anonim, 1925a: 220-221). Başta bu 
tedaviye karşı mesafeli duran köylülerin, tedavinin işe yaradığını görünce istekli davrandıkları, bütünüyle 
sıtma hastalığının pençesi altında olan bu köylerin tedavi süreci sonunda sıtmadan tamamen 
kurtuldukları belirtilmiştir.   

Diğer bir haberde ise Bursa Türk Ocağı’nın kendi bölgesindeki hastaları tedavi ettirdiği ifade edilmiştir. 
Bu hastalardan 178’i sıtma, 34’ü mide, 71’i bağırsak, 58’i göğüs ve 14’ü ise romatizmadan kurtulmuştur 
(Anonim, 1925b: 221).  Ayvalık Türk Ocağı üyesi doktorlar civardaki köyleri gezerek sağlık taraması 
yapmış, köylülere salgın hastalıklara karşı alınacak önlemlerden söz etmişlerdir (Anonim, 1925c: 95). 
Adana Türk Ocağı ise 900 hastanın tedavisini üstlenmiş ayrıca Kürkçüler bölgesinde bir de dispanser 
açmıştır (Anonim, 1925d: 307).  Simav Türk Ocağı’nda ise haftada iki gün köylüler ücretsiz olarak 
muayene edilmiştir (Anonim, 1926a: 162).  Ocaklar sadece hastalıkların tedavisi ile ilgili değil hastalığa 
neden olan sağlıksız çevrenin ıslah edilmesi, sağlıklı içme suyu temini gibi alanlarda da faaliyette 
bulunmuşlardır (Anonim, 1926b: 162-163).   

Bu haberler dergide Ocakların halk sağlığı konusunda yaptığı etkinliklerden sadece birkaçıdır. Ocaklıların 
özverili çalışmaları ile Anadolu’nun köy ve kasabalarında pek çok salgın hastalık kontrol altına alınmış, 
çocuk ve anne ölümleri azaltılmıştır. Ayrıca bu dönemde devletin sağlık konusundaki yatırımlarının 
artması da etkili olmuştur. 1923 yılında 86 olan yataklı hastane sayısı 1925 yılında 167, 1930 yılında 
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182’ye yükselmiştir. Hastanelerdeki yatak sayısı ise 1923’te 6437’den 1930 yılında 11.398’e yükselmiştir 
Yedi yılda yatak sayısı yaklaşık yüzde yüz artmıştır.  Sağlık hizmetleri ücretsizdir (Yeginboy, Sayın, vd., 
2008: 4).  

Görüldüğü gibi sağlık konusunda önceliği nüfusun artırılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, 
koruyucu sağlık hizmetleri ve salgın hastalıklarla mücadele almıştır. Bunu sağlamak için bilgilendirici 
çalışmalar, sağlık taramaları, ücretsiz muayeneler yapılmış, dispanserler açılmıştır. Devletin de 
desteklediği bu çalışmalar sonunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Fakat bunun yeterli olduğunu 
söylemek zordur. Çünkü 1928 yılında yaklaşık 13 milyon nüfusu bulunan Anadolu’da doktor sayısı ancak 
1078 kişidir. Hemşire 130, ebe sayısı 377’dir. Eczane sayısı ise sadece 673’tür (Yeginboy, Sayın, vd., 2008: 
7).   Buna rağmen bu az sayıda sağlık çalışanı özellikle de Ocak üyeleri bütün zorluklara rağmen üstün bir 
özveri ile çalışmışlardır.  

Sağlık politikalarının tamamlayıcısı olan spor konusunda Cumhuriyet sonrasında önemli bir çaba 
gösterilmiştir. Spor, zekâ ve ahlak gelişiminin bir parçası olarak görülmüştür. Mustafa Kemal bir 
konuşmasında sporla ilgili görüşlerini şöyle ifade etmiştir: “Spor, yalnız beden iktidarının bir üstünlüğü 
sayılmaz. İdrak ve zekâ, ahlak ta bu işe yardım eder. Zekâ ve ihatası kısa olan kuvvetliler, zekâ ve ihatası 
yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını 
severim.” (Atatürk, 1998: 342). 

Türk Yurdu dergisinde bu dönemde dönemin spor alanında en yetkin isimlerinden birisi olan Selim Sırrı 
(Tarcan)’nın görüşleri yer almıştır. Selim Sırrı, Türk Ocakları Heyeti’ne sunduğu bir raporda spor, 
jimnastik ve bunun insan ve toplum yaşamı üzerindeki etkilerinden söz etmiştir (Sırrı, 1928: 215-2174).   
Slavların Sokollar adı verilen gençlik örgütünü örnek veren Selim Sırrı, bu teşkilatın kısa bir sürede büyük 
başarılar gösterdiğini, gençliğin sağlıklı, diri ve sağlam bir biçime kavuşturduğunu söylemiştir. Sokollarda, 
gençliğe sağlık kazandıran, onları faal, becerikli ve disiplinli hale getiren jimnastik usullerinin bir ibadet 
gibi algılandığını söyleyen Selim Sırrı, bu teşkilatı kuran Doktor Miroslav Tyris’ten de bazı alıntılar 
yapmıştır. Neslin, haz ve ikbal peşinde koşma, güçsüzlük, çelimsizlik, disiplinsizlik gibi hastalıklardan 
ancak spor sayesinde kurtulabileceğini belirtmiştir. Sporla jimnastiği ayıran Selim Sırrı’ya göre, spor “hissi 
ve terkibi”, jimnastik ise “akli ve tahlili”dir. Aklın, rasyonalitenin duygusallığa egemen olması gibi, 
jimnastikte spora egemen olacaktır. Selim Sırrı, jimnastik eğitiminin geliştirilmesi için Ocaklarda düzenli 
jimnastik kursları açılması, beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesi, jimnastik yapılacak bazı 
salonların yapılması ve senede bir kere jimnastik bayramı düzenlenmesi gerektiğini söylemiştir.  

Selim Sırrı başka bir yazısında ise sporun hem beden sağlığı ve hem de irade gücü üzerindeki etkilerinden 
söz etmiştir. Gençlere ise şu öğütlerde bulunmuştur:  

“Beynelmilel müsabakalarda ecdadın bıraktığı temiz ismi korumak, şerefli muvaffakiyetler elde 
ederek temayüz etmek istiyorsanız, fikirle beden arasında bir muvazenet [denge] tesisine çalışınız. 
Her muvaffakiyetin bir ahenkten doğacağına iman ediniz, adale kuvvetinizden ziyade uzviyetin 
heyet-i umûmiyesinin ahenk ve kudretini yükseltmeye çalışınız. Mesainizde daima ilmi rehber 
edininiz. O zaman göreceksiniz ki Avrupa yine Türk gibi kuvvetli darbımeselinin karşısında baş 
eğecektir.” (Sırrı, 1928b: 131).  

Selim Sırrı, Almanya’daki yaz kamplarından söz etmiş, bu kamp hayatının gençlere disiplin, sağlıklı yaşam 
ve milli duyguları kazandırma açısından önemli olduğunu söylemiş, Türk Ocaklarının da buradaki kamp 
yaşamına benzer, izcilik teşkilatı gibi teşkilatların yardımı ile kamplar düzenlemesini tavsiye etmiştir 
(Sırrı, 1930a: 64-66).  

Selim Sırrı, Avrupa’da üniversitelere beden eğitiminin ve spor derslerinin konulduğunu, bilimsel 
düşüncenin merkezi olan üniversitelerin beden gelişimi ve insan sağlığı konusunda da öncü bir rol 
oynadıklarını söylemiştir. Ona göre bazı üniversitelerde bağımsız spor akademileri bile açılmıştır.  

“Amerika, İngiltere, İskandinavya, Almanya ve iki seneden beri Fransa darülfünunları beden 
terbiyesini ve sporu resmen tedrisat programlarına dâhil etmişlerdir. İsviçre’de 1919 da Lausanne, 
Cenevre, Neuchatel ve Friburg darülfünunlarında spor şubeleri tesis edildiği gibi, Lausanne, Zürich, 
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Bale ve Zürich'teki Polytechnicumda Beden terbiyesi teknik tedrisatı ders programlarına girmiştir.” 
(Sırrı, 1930b: 47-48).  

Ona göre bizim üniversitelerimizde de beden eğitimi dersleri konulmalı, öğrencilerin spor yapabilecekleri 
yerler tahsis edilmelidir.  

1942 yılında çıkarılan Beden Terbiyesi Talimnamesi okullara da gönderilmiştir. “Beden terbiyesi; 
yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini artıran mesainin heyeti umumiyesi” olarak tanımlanmıştır 
(Talimatname, 1942: 1).  Beden terbiyesinin amacı ise şöyle belirtilmiştir: “Beden terbiyesi; ferdin 
vücudunu pekleştirir, ona kuvvet, mukavemet [direniş] ve çeviklik vererek başarma kudretini artırır.” 
(Talimatname, 1942: 1).  Beden terbiyesinin disiplinli çalışma alışkanlığı kazandıracağı, mesleki gelişimi 
artıracağı ve en önemlisi de ülkede kendine güvenen insanlardan oluşan milli bir güç ortaya çıkaracağı 
belirtilmiştir. Beden terbiyesi milli duyguları artıracak ve yurt savunması için fedakâr yurttaşlar 
yetiştirilmesine yardımcı olacaktır. Talimnamede hangi sporun nasıl yapılacağı, sağlıklı bir yaşam 
hakkında da açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 

Görüldüğü gibi sağlık ve spor konusu birbirini tamamlayan bir bütün olarak görülmüştür. Sağlıklı bir 
bedenin ancak düzenli sporla dinçlik kazanacağı, güçlü ve zinde olacağı belirtilmiştir. Sağlıklı ve spor 
yapan bir nesil ise güçlü bir milletin temelini oluşturacaktır. Savaşlar sonrasında büyük kayba uğramış 
Türk neslinin sağlık ve spor politikaları ile ayağa kaldırılması ve kendine güven kazandırılması 
amaçlanmıştır.  

 

SONUÇ 
1911 yılında yayın hayatına başlayan Türk Yurdu dergisi Türk milletinin çeşitli sorunlarını dergiye 
taşımıştır. Bu sorunlardan biri de sağlık sorunudur. Savaşlar, salgın hastalıklar, yetersiz beslenme, 
sağlıksız çevrenin neden olduğu nüfus kaybını azaltmak için dergide bu konuda bilgilendirici yazılara yer 
verilmiştir. Sıtma, frengi, kızıl, tifüs, verme, kolera gibi hastalıklarla mücadele edilmesi çabalarına destek 
verilmiş, Ocak üyeleri Anadolu’daki çeşitli kasaba ve köylere giderek hem ücretsiz sağlık taramaları 
yapmış hem de hastalıklara karşı halkı bilgilendirmiştir.  

Sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olan spor konusu da dergide yer almıştır. Sporun bireylerin hem 
vücut sağlığı hem de karar verme yetenekleri üzerinde etkileri olduğu ayrıca spor sayesinde güçlü, zinde, 
savaşa hazır Türk gençliğinin yaratılabileceği vurgulanmıştır. Türk Gücü, Türk İzcileri gibi faaliyetlere 
destek verilmiş, spor kulüplerinin kurulması teşvik edilmiştir. Geçmişte bileği güçlü Türk imajının 
bugünde spor sayesinde yeniden diriltilebileceği belirtilmiştir. Dergide spor konusunda Selim Sırrı 
Tarcan’ın yazıları dikkat çekmiştir. Onun Avrupa ülkelerindeki gençlik teşkilatları hakkında verdiği bilgiler 
dergiye ilham kaynağı olmuştur. Bu gençlik örgütlenmelerinin hem gençlerin sağlıklı yaşamasını sağladığı 
hem de milli duygularını yükselttiği belirtilmiştir. Ayrıca üniversitelere de beden eğitimi derslerinin 
konulması gerektiği ifade edilmiştir.  
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Osmanlı Eğitim Sisteminde Modernleşme Çabaları ve Mustafa Satı Bey’in Eğitim Anlayışı 
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Özet 

Osmanlı Devleti’nin askeri, ekonomik ve politik gerileyişinin nedenlerini araştıran Osmanlı devlet 
adamları, eğitimin de yenilenmesi gerektiğine karar vermişlerdir. Öncelikle askeri okullarda başlayan 
reformlar, zamanla sivil eğitim kurumlarının da asrın ihtiyaçları ve devletin modernleşme politikalarına 
uygun olarak yenilenmesini amaçlamıştır. Tanzimat’tan sonra artan bu yeniliklerde sistemli ve programlı 
bir çaba izlenemediği için beklenen amaçlara ulaşılamamıştır. 1847 yılında kurulan Darülmuallimin, 
Osmanlı Devleti’nin ihtiyaç duyduğu eğitim kadrosunun yetiştirilmesinde önemli bir işlev üstlenmiştir. 
İsmi Darülmuallimin’le özdeşleşmiş Mustafa Satı Bey, eğitim alanındaki başarılı çalışmaları ile farklı 
görüşlere sahip aydınların takdirini kazanmış bir Osmanlı eğitimcisidir. Mustafa Satı Bey’in düşünceleri 
bugün de geçerliliğini koruyan, son derece ileri ve sağlam pedagojik görüşlerin ürünüdür. Mustafa Satı 
Bey, Türk eğitim tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Bu makalede Osmanlı eğitim sisteminde 
modernleşme çabaları ve Cumhuriyet dönemine kadar devam eden farklı eğitim reformları analiz 
edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda Mustafa Satı Bey’in hayatı, eğitim alanındaki düşünceleri ve 
uygulamaları ele alınacaktır. Makalede arşiv ve kaynak taraması yöntemi kullanılmış, dönemin gazete ve 
dergileri taranmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Modernleşme, Mustafa Satı, Eğitim Reformları, Öğretmen Okulları, Türk 
Eğitim Tarihi. 

Modernization Efforts in Ottoman Education System and Mustafa Sati Bey's Understanding of 
Education 

Abstract  

The statesman of Ottoman Empire who made a research about the reasons of declining in military, 
economy and politics fields took a decision that it is a must to reform in educational as well. The 
development was aimed with the reforms started in military schools then expanded through sivil 
schools appropriate with necessities of time. It couldn’t be possible to reach the expected objectives 
because of lack systematic and programmed effort in these increasing reforms afet tanzimat. 
Darülmuallimin which was founded in 1847 took an important rol in training education staff needed by 
Ottoman Empire. Mustafa Satı Bey Whose name identified wiht Darülmuallimin and gained the 
appreciation of the intellectual having different views with his succesful works in education is an 
important ottoman educator. His opinions which still keep their validity even today are products of 
important pedagogic views. He is one of the most important names of Turkish education history. In this 
article, we will try to analyse the modernization efforts in education system and various education 
reforms till the republic period. In this way, his, views and applications in education will be examined. 
This article was appropriately prepared with the methadology of archive and literature search and 
newpaper and journals were scanned. 

Keywords: Education, Modernization, Mustafa Satı, Education Reforms, Teachers College, Turkish 
Education History. 

 

1.GİRİŞ 

Osmanlı modernleşme sürecini eğitimin modernleştirilmesinden ayrı değerlendirmek mümkün değildir. 
III. Selim döneminde başlayan reform çabaları, öncelikle ordunun ihtiyaç duyduğu mühendislik okulları, 
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Tıbbiye ve Harbiye’nin kurulmasını amaçlamıştır. Ardından sivil alanda açılan sıbyan okulları, idadi ve 
sultaniler bunları takip etmiştir. 1847 yılında açılan Darülmuallimin, Osmanlı Devleti’nin ihtiyaç duyduğu 
öğretmen ihtiyacını karşılamayı amaçlamıştır. II. Abdülhamit; devletin dört bir yanında yeni okullar 
açtırmıştır. Var olan okullar yenilenmiştir. II. Abdülhamit’in açtığı bu okullarda dönemin hâkim felsefi ve 
sosyolojik eğilimleri ile materyalist ve pozitivist düşünceler etkili olmuştur.  

II. Meşrutiyet döneminde eğitimde milli bütünleşmenin sağlanması amacı öne çıkmış, eğitimde bazı 
önemli düzenlemeler yapılmıştır. Azınlık okullarına sıkı bir denetim gelmiştir. İttihatçıların açtığı okulları 
özellikle Anadolu’da milli bilincin gelişmesinde önemli etkilerde bulunmuştur. Cumhuriyet döneminde 
ise eğitimin amacı yeni inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin laik ve çağdaş eğitim düşüncesine uygun 
nesiller yetiştirilmesine çaba göstermek olmuştur.  

Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş döneminde adından söz ettiren ve ismi Öğretmen Okulları ile 
bütünleşmiş Mustafa Satı Bey, kendisine verilen “Türk Frobeli” lakabı ile tanınmış mühim bir eğitim 
uzmanıdır. Eğitimin bireyin yetenek ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmaya çalışmak olduğunu düşünen Satı 
Bey, bir milletin kaderinin eğitim alanında kazanacağı başarılara bağlı olduğunu savunmuştur. Eğitimde 
Dewey’ci bir biçimde teoriden çok uygulama üzerinde durmuştur. Dönemine göre eğitim alanında son 
derece ileri düşüncelere sahip olan Mustafa Satı Bey’in İstanbul Darülmuallimin’de göstermiş olduğu 
başarılar, her kesimden takdir görmesini sağlamıştır. Dönemin Maarif Vekili ile eğitimin nasıl 
düzenlenmesi gerektiği ile ilgili ihtilafa düşmüş ve Darülmuallimin’deki görevinden ayrılmıştır. Ona göre 
eğitim tabandan tavana doğru bir yapılanma izlemelidir. Çeşitli okullarda yöneticilik yapan Mustafa Satı 
Bey’in kaderini belirleyen Osmanlı Devleti’nin dağılması olmuştur.  

Arap asıllı olan Mustafa Satı Bey, Cumhuriyet sonrasında Türkiye’den ayrılmış, Kral Faysal’ın teklifi 
üzerine Suriye’ye gitmiştir. Burada Eğitim Bakanlığı yapmıştır. Arap Birliği Kültür Müşavirliği ve Araboloji 
Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini de başarı ile yerine getiren Satı Bey, 1968 yılında Bağdat’ta ölmüştür.  

2.OSMANLI DEVLETİ’NDE EĞİTİM REFORMLARI 

Osmanlı Devleti’nin modernleşme çabaları Lale Devrine kadar götürülebilir. İbrahim Müteferrika’nın 
kurduğu matbaa, ilk tiyatro çalışmaları, Avrupa’ya elçi gönderilmesi Lale Devri’nde başlamıştır. (Tunaya, 
2004: 19) Osmanlı Devleti ilk etapta askeri başarısızlıkları sona erdirmek amacıyla eğitim alanındaki 
reformlara askeri okullardan başlamıştır. Savaş teknolojisinin gelişmesi, askerlik mesleğinin 
profesyonelleşmesi, orduların modernize edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. 1734 yılında Üsküdar’da 
“Hendesehane” adı altında Topçu sınıfının yetiştirileceği bir astsubay okulu kurulmuştur. Bu okul asker 
ve sivil mühendis okullarının çekirdeğini oluşturmuştur. (Unat, 1964: 14) Bu okulu 1773 yılında açılan 
“Mühendishane-i Bahri Hümayun” izlemiştir. Mühendislik okulu, denizcilik alanında Osmanlı ordusunun 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur (Ergin, 1940: 265). 1793 yılında ise “Mühendishane-i Berri 
Hümayun” açılmıştır. Bu okullar kendi dönemlerinde yüksek matematik öğreten yegâne okullardır. 
Burada İshak Efendi gibi Avrupa’da dil öğrenmiş, bilgi sahibi hocalar dersler vermiştir. “Tıphane-i Âmire” 
ise II. Mahmut’un Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin gösterdiği lüzum ve verdiği takrirler üzerine 
1827’de açılmıştır. Daha ziyade askeri amaçlar için açılan Tıphane’nin açılışına Sultan II. Mahmut bizzat 
katılmış ve bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında bu okulun amacını şöyle ifade etmiştir:  

“Bu okula, insan sağlığının korunması gibi kutsal bir ödeve kendini verecek bir okul olacağı için 
öncelik verdim… Tıp öğretimi Fransızca olarak yapılacaktır. Bunun neden yabancı bir dille 
yapılacağını soracaksınız… Tıp eserleri üzerine yazılmış Avrupa eserlerine kıyasla Arapça eserler 
yetersizdir… Fransızca öğrenmenizi istemekten maksadım, onu sırf bu dilin hatırı için öğrenmeniz 
değil, tıbbı öğrenmeniz ve bu bilimi adım adım kendi dilimize kazandırmaktır… Ancak bu yapıldığı 
zaman kendi ülkemizde tıp kendi dilimizde okutulur hale gelecektir.” (Akt. Ergin, 1940: 293). 

Sultanın vurguladığı gibi eğitim Fransızca yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde modern tıp hakkında 
Türkçe kaynaklar yetersiz olduğu için böyle bir yol takip edilmiştir. 1834 yılında ise “Mekteb-i Ulum-i 
Harbiye” açılmıştır. Harp okullarının temeli olan bu okulda da Batılı tarzda bir eğitim yapılmıştır. 
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Tanzimat öncesi açılan okulların daha ziyade askeri amaçlar için kurulduğu görülmektedir. Bu dönemde 
ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi ile ilgili bazı girişimler de olmuştur. 1824 yılında Sultan II. 
Mahmut’un çıkardığı bir kanunnamede; bazı çocukların henüz 5-6 yaşlarında bir esnaf yanında işe 
başladığı, bu çocukların temel dini bilgilerini öğrenmeden, doğru ile yanlışı ayırt edecek bir bilgiye sahip 
olmadan işe verilmesinin yasaklandığı belirtmiştir. Çocukların bundan böyle temel eğitimi almadan 
çalıştırılamayacağı vurgulanmıştır (Koçer, 1970: 35-36). 

Sivil mekteplere yönelik ilk çabalar 1838 yılında başlamıştır. Bu okullar Sıbyan, Rüşdiye ve Darülfünun 
olarak üç bölüme ayrılmıştır. Fakat bunların açılmasında ve işleyişinde belirli bir düzen olmamıştır. 
Örneğin Sıbyan Mektepleri’ne el sürmeden Rüştiye’ye geçilmiş, bunlar düzene konmadan ortaokul 
seviyesindeki İdadi ve sonra Sultaniler açılmaya çalışılmıştır (Ergin, 1940, s. 355). Eğitim alanındaki 
başıbozukluk, 1869’da Maarif Nazırı Saffet Paşa’nın çıkarmış olduğu “Maarif Nizamnamesi”ne kadar 
devam etmiştir. Bu nizamname ile “köylerde ve mahallelerde sıbyan, beş yüz evli kasabalarda rüştiye, 
bin evli kasabalarda idadiye ve vilayet merkezlerinde sultaniye olarak tertip ve tasnif” etmiştir. Bunların 
üstünde ise ihtisas okulları ise Darülfünun olarak belirlenmiştir.  

İlköğretim ayarında olan Sıbyan Okulları’nın 8 Nisan 1847’de yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe 
göre öğrenim süresi dört yıldır. Yönetmeliğe göre altı yaşını tamamlayıp yedi yaşına basan her çocuk 
okula devam etmek zorundadır. Buna uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı belirtilmiştir. Sıbyan 
Okulları’nda okuma ve yazmaya verilen önem artmış, metotlu öğrenmeye ilişkin ilk adımlar atılmış, 
falaka yasaklanmıştır. Eğitimde temel dini bilgilerin öğrenilmesi ve ahlak eğitimi öne çıkan konulardır 
(Koçer, 1970: 60). 

Eğitim alanında önemli bir gelişme de 1858 yılında ilk kız Rüştiye’lerinin açılması olmuştur. Açılış 
gerekçesinde kızların eğitimlerine devam etmemelerinin cahil kalmalarına neden olduğu vurgulanmıştır. 
Kızların da eğitim görmesinin “kocalarına bağlılık” ve “iyi çocuk yetiştirmek” için gerekli olduğu 
savunulmuştur (Ergin, 1940: 382). 

1862’den itibaren Sıbyan Mektepleri’nin adı İptidai Mektepleri olarak değiştirilmiştir. 1867’den itibaren 
de Sultanilerin (liselerin) düzenlenmesine geçilmiştir. Mektebi Sultani yani Galatasaray Lisesi’nin açılması 
bu döneme denk gelir. Sultan Abdülaziz’in Avrupa gezisi üzerinde büyük bir etki bırakmış, Fuat Paşa’nın 
da teşviki ile Fransızca eğitim yapan bir okul açılması fikri ortaya çıkmıştır.  

“Hidematı devletin [devlet hizmetlerinin] her nevine [türüne] kesbi liyakat ve mekatibi aliyede 
[yüksekokullarda] ikmali malumata [bilgi öğrenmeye] tahsili liyakat eylemek üzere Avrupa 
lisanlarına muadil [denk] ve Fransız mektepleri programına mutabık [uyumlu] olup Türkçe ile 
Fransızcanın aynı derecede tedris edilmesi [öğretilmesi] gayesi ile açılmıştır.” (Ergin, 1940: 402.).  

Fransa hükümeti bu okula seçkin öğretmenler tayin etmiş, okulda zengin bir kütüphane, laboratuvar ve 
müze kurulmuştur. Bu okulun Osmanlı-Türk modernleşmesinde önemli bir yeri vardır. Bu okuldan 
yetişen Türk çocukları iyi düzeyde Fransızca öğrenmiş ve devlet görevlerinde önemli makamlara 
gelmiştir.  

1872 yılında ise anası veya babası olmayan çocuklar için eğitim ihtiyacını karşılamak için Darüşşafaka 
açılmıştır. Burada da Fransızların askeri lise programına uygun bir program takip edilmiştir. İlk idadiler ise 
1872’de açılmıştır20 (Koçer, 1970: 101). Böylece okullar Rüştiye, İdadi ve Sultani olmak üzere (ilk, orta ve 
lise) olarak belirlenmiştir. 1867’de ilk sivil Tıp Mektebi açılmıştır. Tıbbiyelerin eğitim süresi beş yıldır ve 
dersler Türkçe okutulmaktadır. Okula ayrıca bir de hazırlayıcı sınıf eklenmiş ve böylece eğitim süresi yedi 
yıla çıkarılmıştır (Koçer, 1970: 78). 

Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulları) ilk olarak 1847 yılında açılmıştır. Darülmualliminin, kendi 
rüştiyesi ve idadisi de açılmıştır. İdadilerde okutulan dersler birinci sene hesap, coğrafya, kitabet, genel 
tarih, Osmanlıca grameri ve Farsça; ikinci sınıfta cebir, matematik, coğrafya, resim ve Fransızca; üçüncü 

                                                           
20

 “İdadi okulları, rüştiyeyi bitirmiş olan İslam ve diğer Müslüman olmayan sınıfların çocuklarını alan ve Müslüman olan ve 
olmayan sınıfların çocuklarını bir arada talim ettiren kuruluştur. “ 
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sene müsellesat (trigonometri), hendese-i mücesseme [uzay geometrisi], resim ve Fransızca; dördüncü 
sene mevalidi selase [biyoloji], hendese-i resmiye [topografya], kozmografya, menazır [perspektif] ve 
gölge, resim, Fransızca, hikmet, kimya; beşinci sene mevalidi selase [biyoloji], tarama ve cerri eşkâl, 
menazır ve gölge, resim, Fransızca, kimya. Rüştiye programlarında ise Arapça, Farsça, tarih, coğrafya, 
matematik, kimya, güzel yazı, resim gibi dersler konulmuştur (Ergin, 1940: 485). 1870 yılında ise Kız 
Öğretmen Okulları olan Darülmuallimatlar açılmıştır.  

Öğretmen okullarının ders programlarına bakıldığında biyoloji, trigonometri, kimya, kozmoloji gibi 
derslerin okutulduğu görülmektedir. Bu derslerin kendisi kadar içeriği ve bu dersleri okutan 
öğretmenlerin mesleki yeterliliği şüphesiz öncelikli sorundur. Aynı sorun II. Meşrutiyet sonrasında da 
görülecektir.  

Eğitim alanındaki atılımlar II. Abdülhamit döneminde de devam etmiştir. 1876 yılında ilan edilen Kanunu 
Esasî’de eğitimle ilgili bazı düzenlemeler de yer almıştır. 15. madde de “eğitim ve öğretimin serbest 
olduğu”, 16. madde de “bütün okulların devlet gözetiminde olacağı ve bütün Osmanlı’nın ittihat ve 
intizamına [birlik ve düzenine] çalışacağı”, 115. madde de ise “ilköğretimin mecburi olduğu” belirtilmiştir 
(Koçer, 1970: 125). Sultan II. Abdülhamit, yeniliklerin toplumda kök salması için eğitimin gerekli 
olduğunu düşünmüştür.21 Mülkiye Mektebi’ni yeniden düzenleyerek yüksekokul haline getirmiştir. 
Burada ülkenin yönetiminde başarılı olan memurlar, Hukuk Mektebi’ni açarak ülkede adalet hizmetini 
yerine getirecek yargıçlar yetiştirmek istemiş, bu iki okulu da himayesine almıştır. Ayrıca bu dönemde 
Baytar Mektebi, Taşra Öğretmen Okulları, Hendese-i Mülkiye Mektebi, Mektebi Fünunu Maliye, Ticaret 
Mektebi, Gümrük Darüttalimi gibi okullar açılmıştır.  

Tanzimat döneminde eğitimle ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır. Fakat bunlar belirli bir plan ve 
program dâhilinde yapılamadığı için istenen amaçlara ulaşılamadığı söylenebilir. Sultani, Mektebi 
Mülkiye, Tıbbiye, Harbiye gibi pek çok okulda ya Fransızca eğitim yapılmış veya Fransızca zorunlu olarak 
okutulmuştur. Abdülhamit dönemi “katı sansürünü” aşmanın yolu olarak da bu Fransızca yayınlar 
kullanılmıştır. Bu yayınların Osmanlı aydınları üzerinde etkisi büyük olmuştur (Gürpınar, 1946: 6-7). Bu 
yayınlar hem Osmanlı aydınlarının kendi toplumuna Batı’nın gözlükleri ile bakmasına yani bir tür yerli 
oryantalizm (self-orientalism) oluşmasına katkı sağlamış hem de Batı’daki gelişmelerin tek bir odaktan 
(özellikle Fransa) izlenmesine yol açmıştır. Örneğin Avrupa’da 19. Yüzyılın ikinci yarısında hem pozitivist, 
materyalist bir felsefi düşünce hem de Alman idealizminin etkisi altında Hegel-Schelling-Fichte çizgisi 
revaçta iken Osmanlı aydınları Batı’yı da bir bütün olarak izleyemediği için ulaşabildiklerini Batı olarak 
görmüş ve bu okuduklarını değişmez bir hakikat, ayet ve hadis gibi anlama yanılgısına düşmüştür.  

Lale Devri’nden itibaren eğitim reformlarında istenilen başarıların sağlanamamış olması bir ölçüde 
eğitimle toplum arasındaki ilişkide aranmalıdır. Açılan modern eğitim kurumları farklı bir paradigmaya, 
ontoloji ve epistemolojiye dayanmaktadır. Eğitimin beklenen amaçları yani ülkenin modernleşmesine 
hizmet etmesi ancak toplumun da bu yönde bir değişim çabası göstermesi ile mümkün olabilirdi. Fakat 
toplumda değişmeye karşı güçlü bir direnç, özellikle Tanzimat reformlarının halkta köksüz, yabancı, ithal 
yaşam biçimlerine karşı bir reaksiyona neden olduğu dönemin çeşitli edebi eserlerinde de görülmektedir. 
(Felatun Beyle Rakım Efendi gibi.) Eğitim alanındaki başarısızlığın eğitimdeki modernleşmenin toplumsal 
bünye ve değer sistemi ile uyumlu bir sentezinin yapılamamış olmasından da kaynaklanmıştır. 

2.1.II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi Eğitim Reformları 

II. Meşrutiyet pek çok alanda önemli değişmeler sağladığı gibi eğitim alanında da önemli atılımlar 
yaşanmıştır. 1911 yılında çıkarılan “Tedrisatı İbtidaiye Kanunu Muvakkatı” (Geçici İlköğretim Kanunu) 
Emrullah Efendi’nin gayretleri ile çıkarılmıştır. Bu kanuna göre ilköğretim parasızdır. Her köy ya da 
mahallede en az bir ilkokul bulunacaktır. Burada çocukların zihinsel gelişimlerini sağlayacak ve temel 

                                                           
21

 Bu durumu Abdülhamit hatıralarında şu şekilde dile getirmiştir: “Memleketimizde kâfi derecede asker ve memur vardır. 
Ulemanın ifrat derecede muhafazakâr olmasından dolayı, yüksek mektebimizi modern hale getirmek çok güçtür. Kahire’deki El-
Ezher İlahiyat Fakültesinin, talebelerimizi çekmesinin yegâne sebebi zamanın icaplarına uymanın elzem olduğunu anlamış 
olmalarındandır. Bizde de ulu dinimize layık mümtaz ilim adamları yetişmedikçe, İstanbul Darülfünun’u Kahire’dekinin dünunda 
[gerisinde] kalmaya mahkûmdur.” (Abdülhamit, 1974: 141) 
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bilgileri kazandıracak bir eğitim verilecektir. İlkokulların öğrenim süresi dört yıldır. Emrullah Efendi 
ilköğretim programlarına din bilgisi, ahlak bilgisi, medeni ve kanuni bilgi, coğrafya, tarih, fen bilgisi, köy 
iktisat ve sağlığı gibi dersler koymuştu. Bu dönemin en önemli ihtiyaçları; eğitime uygun binalar, nitelikli 
öğretmen, pedagojik olarak hazırlanmış öğrenci düzeyine uygun ders kitaplarıdır. Emrullah Efendi, 
okulların öğretmen ihtiyaçlarının 70.000 bin civarında olduğunu fakat ilkokul formasyonuna sahip bunun 
% 1’i kadar bile öğretmen olmadığını söylemiştir (Koçer, 1970, s. 171). 

Eğitimin milli hedeflere uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması teması İttihatçıların 
temel hedeflerinden birisi olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti beyannamesinde; “Cemiyet 
mevizeleriyle [öğütleriyle], ilmi müesseseleriyle, faydalı neşriyat ve teşebbüsleriyle milletin siyasi ve 
içtimai terbiyesine hizmette ve intihabatta [uyanmasında] efkâr-ı umumiyeye [kamuoyuna] rehberlikte 
devam eder" denilmiştir. (İttihat ve Terakki 1909) 1913 yılındaki İttihat ve Terakki Kongresi’nde eğitimle 
ilgili kararlar alınmıştır. Avrupa’dan uzmanlar getirtilip eğitimde reform için neler yapılabileceğinin 
belirleneceği ve yeni eğitim programlarının hem dini ve hem de milli olacağı belirtilmiştir (Yusuf, 1913: 
28).  

İttihat ve Terakki kızların eğitimine de büyük önem vermiştir. Bu dönemde Fransız Kız Sanayi Mektebi, 
Kız Muallim Mektebi, Vilayet Kız Rüştiyeleri, Kız Sultanileri açılmıştır. İlk kız lisesi İstanbul İnas Sultanisi 
adı altında 1913 yılında eğitime başlamıştır. 1916’da kızlar için bir Darülfünun açılmıştır. Ayrıca kadınların 
devlet dairelerinde görev alabilmelerinin yolu da açılmıştır. Kadınların bu dönemde çok önemli 
başarılarından da söz edilebilir. Kadınların eğitim düzeyinin artması toplumsal hayatta daha aktif hale 
gelmelerini sağlamıştır. Halide Edip, Nigar Hanım, Fatma Aliye Hanım, Emine Semiye Hanım, Fitnat 
Hanım gibi çok önemli Tür kadınları dönemin aktif simalarıdır. Kadın dergileri, kadın etkinliklerinde 
önemli görevler üstlenmişlerdir (Bkz. Çakır, 2011). 

1915 yılında özel okullar (azınlık okulları) için çıkarılan “Mekatibi Hususiye Talimatnamesi” (Özel Okullar 
Yönetmeliği) ile azınlık okullarını sıkı denetim altına alınmaya çalışılmıştır. Daha önce sözünü ettiğimiz 
gibi bu okulların Osmanlı toplumunda çeşitli ayrılıkçı eğilimleri beslediği, misyonerlik yaptığı iddia 
edilmiştir. Bu kanunla azınlıkların okul açabilmek için o bölgede nüfuslarının yeterli olması, ayrıca bu 
okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulması zorunlu 
kılınmıştır. Türkçe dört saatten az olamayacaktır. Türk okullarında yabancı idareci ve müdür ise devlet 
iznine tabi kılınmıştır. Okulların sıkı bir biçimde denetleneceği de vurgulanmıştır (Koçer, 1970: 208). 

II. Meşrutiyet döneminde de eğitimle ilgili yapılan iyi niyetli çabaların hedeflenen amaçlara ulaşabildiğini 
söylemek güçtür. Verimli, nitelikli bir eğitim sadece eğitimcilerin çözebileceği bir sorun olarak da 
görülemez. Eğitime ayrılan bütçe, eğitimin fiziki olanakları, ders araçları, öğretmen yetiştirme gibi pek 
çok unsuru vardır. Osmanlı Devleti’nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken, ülkenin ekonomisi 
yabancı güçlerin kontrolünde iken eğitim alanında hedeflenen kaliteli, donanımlı, nitelikli ve milli bilinci 
destekleyen bir eğitimi gerçekleştirmek kolay gözükmemektedir.  

Osmanlı Devleti’nin reformlar konusunda göstermiş olduğu çabalar beklenen sonuçları sağlayamamış ve 
devlet diğer imparatorluklar gibi I. Dünya Savaşı sonunda tarih sahnesinden çekilmiştir. Ulus-devletlerin 
en güçlü siyasi yapılar olarak boy gösterdiği bu dönemde Anadolu’dan Türkiye Cumhuriyeti devleti 
doğmuştur. Eğitimle ilgili bekleyen acil sorunları görüşmek üzere toplanan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde bazı kararlar alınmıştır. Bu kararlarda eğitimin milli ve dini olacağı, Türk çocuklarına kendine 
güven, üretici olma, girişimcilik gibi nitelikler kazandıracağı, tüm okullarda bilimsel ve sağlık kurallarına 
uygun olarak düzenleneceği, milli ruhu geliştirecek konuların ders kitaplarında yer alacağı belirtilmiştir 
(Başar, 2004: 65-66).  

Eğitimle ilgili en büyük reform 1924 yılında çıkarılan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”dur. Eğitim hayatımızda 
Tanzimat’tan beri gelen ikilik kaldırılmış, eğitim tek bir elde toplanmıştır. Geleneksel eğitim kurumları 
olan medreseler kaldırılmış, bütün okullar Maarif Vekâleti’ne bağlanmıştır. Yabancı okulların 
denetlenmesi için de bir tüzük hazırlanmıştır. Tüzükte hükümetin yabancı okullardan beklentileri şöyle 
sıralanmıştır:   
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“Hiçbir okul kitabında Türklerin aleyhinde bir kelime ve ifade bulunmayacak, Türklerin dününü ve 
bugününü kötüleyen cümlelere rastlanmayacaktır. Türk tarihine ve coğrafyasına dair en ufak bir 
yanlış görülmeyecektir. Türk toprakları hiçbir memleketin parçası olarak gösterilmeyecektir. 
Kitaplarda hiçbir yabancı memleketin propagandası yer almayacaktır. Bütün yabancı okullarda 
haftada beş saat Türk dili, Türk tarih ve coğrafyası okutulacaktır. Bu dersleri okutan öğretmenler 
Türk olacak ve Eğitim Bakanlığı tarafından seçilecektir. Okullarda her türlü din propagandası 
yasaktır. Dini semboller ancak okulların kiliselerinde bulunabilir. Okul kitaplarının hiçbirisinde dini 
telkinler yapan semboller bulunmayacaktır.” (Tekeli, 1983: 660). 

Görüldüğü gibi eğitim sistemi tam bir denetim altına alınmış, yabancı okulların misyonerlik faaliyetleri 
yapmaları yasaklanmıştır. Mustafa Kemal, eğitim alanında yapılan reformların amacını şöyle izah 
ederken şimdiye kadar izlenen eğitimin bizim geri kalmış olmamızın ana müsebbiplerinden biri olduğunu 
belirtmiştir. Ona göre eğitim artık tamamen milli hedeflere uygun olarak düzenlenecektir (Atatürk, 1997: 
16-17). Milli bir eğitim hedefi için bilimsel, laik, çağdaş bir eğitim modeli belirlenmiştir. Atatürk’ün 
öncelikli hedefi yapılan devrimlerin toplumda kök salmasıdır. Bunun da yolu ona göre eğitimden 
geçmektedir. Eğitim hem mili olacak hem de bilimsel, laik ve çağdaş olacaktır. Burada da en önemli 
konulardan biri öğretmen yetiştirme konusudur. Atatürk, askeri zaferlerden sonra sivil alanda 
kazanılacak zaferlerden en büyüğünün yeni bir toplum inşası olduğunu düşünmüş ve bunun en önemli 
aracı olan öğretmenlere olan güvenini de şu sözlerle ifade etmiştir. “Ordularımızın kazandığı zafer, sizin 
ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı. Hakiki zaferi siz kazanacak ve sürdüreceksiniz. Ve 
katiyetle başarılı olacaksınız. Ben ve sarsılmaz imanla bütün arkadaşlarım sizi izleyeceğiz.” (Akt. Tanyol, 
1990: 122). 

Cumhuriyet sonrası eğitimle ilgili düzenlemeler diğer devrimlerle birlikte ele alınırsa daha net bir biçimde 
anlaşılabilir. Harf Devrimi, Türk Dil ve Tarih Kurumu’nun kurulması, eğitim programlarının yenilenmesi, 
toplumsal hayatta yapılan düzenlemeler, üniversite reformu vb. Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde 
eğitimin Türkiye Cumhuriyeti’nin kendine model olarak aldığı Batılı, çağdaş, laik bir devlet olma amacının 
en önemli sivil aracı olduğu görülebilir. Cumhuriyet sonrası eğitimle ilgili olarak ele alınması gerekli pek 
çok konu vardır. Fakat makalenin sınırlılıkları dolayısıyla bu konular ele alınmayacaktır. Sonraki bölümde 
de Mustafa Satı Bey’in hayatı ve eğitim görüşleri üzerinde durulacaktır.  

3.MUSTAFA SATI BEY 

Mustafa Satı Bey, 1884’te Sana’da doğmuştur. Aslen Arap olan Satı Bey, Mülkiye İdadisi’ni bitirdikten 
sonra Mülkiye Yüksekokulu’nda okumuştur. Oldukça zeki olan Satı Bey daha küçük yaşlardan itibaren 
matematiğe meraklıydı. Arkadaşları arasında “Arşimet” olarak tanınıyordu. (Ülken, 1994: 179) Yanya 
İdadisi’nde beş yıl tabiat öğretmenliği yapmıştır (Koçer, 1970: 174). 1904 yılında Yanya Vilayeti Maiyet 
Memurluğu’na, 1905’te Kosova’ya bağlı Radoviç’e, 1907’de Manastır’a bağlı Florina’ya tayin edilmiştir. 
Memurluk görevleri sırasında Balkanlarda yükselen milliyetçi eğilimleri gözlemlemiştir (Gündüz, 2010: 
13). 10 Temmuz 1908’de Manastır’daydı ve burada Meşrutiyet’i öven konuşmalar yapmıştır. İki nutku 
Manastır’da Neyyir-i Hakikat’de yayınlanmıştır. Bonisse’in fizyolojisini, Létourneau’nun sosyoloji ve 
etnolojisini, Edmond Perrier’nin Philosophie Zoologiue’ini, Albert Goudret’nin felsefe ve etnolojiye dair 
yayınlarını takip etmiştir (Ülken, 1994: 179). Bu dönemde görüşlerini Mülkiye ve Yeni Mektep 
dergilerinde yayınlamıştır. Kısa bir süre sonra İstanbul’a dönmüş, kardeşi Bedii Nuri ile birlikte Envâr-ı 
Ulum isimli bir dergi çıkarmıştır. Dergide eğitim üzerine düşüncelerini dile getirmiştir. 

Devletin kurtuluşunu bütün Osmanlı tebaasının bir millet haline getirilmesinde yani Osmanlıcılıkta gören 
Satı Bey’e dönemin Türk milliyetçileri arasında da büyük bir saygı vardı. Onun eğitimle ilgili çalışmaları 
takdir ediliyordu. Yusuf Akçura, Ondan “Türk Frobeli” diye söz etmişti (Akçura, 1912: 311-312). 
Pestalozzi’nin eğitim görüşlerini izleyen Frobel özellikle “Çocuk Mektepleri” çalışmaları ile tanınmıştı. 
Frobel, çocuklara doğa ve vatan sevgisi aşılamaya çalışmış, eğitimin ezberden ziyade uygulamaya yönelik 
olması gerektiği düşüncesini savunmuştu (Atuf, 1932: 173-187). Satı Bey’in eğitim alanındaki yetkinliği 
onun İstanbul Darülmuallimin’e müdür olarak atanmasını sağladı. Satı Bey, adeta bu okulların çehresini 
değiştirmiştir. Okulda bir dizi yenilikler yapmış, öğrencilerini sınavdan geçirip yeterli olmayanları 



 
159 

 

 
 

elemiştir. Öğretmenliğe liyakati olmayanları ayırmıştır. Kendi kadrosunu kurmayı amaçlayan Satı Bey, 
Avrupa’dan yeni dönmüş İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) Bey’i müdür yardımcılığına getirmiştir. Okulda Tevfik 
Fikret iki gün edebiyat dersleri veriyordu. Hamit Bey iktisat, Mustafa Suphi ise sosyoloji anlatıyordu. 
Ayrıca Hamdullah Suphi, Fazıl Ahmet, Ruşen Eşref gibi isimler okulda ders veriyordu (Akyüz, 2007: 280). 
Satı Bey, “Tedrisat-ı İptidaiye” isimli bir dergi de çıkarıyordu. Satı Bey derginin ilk sayısında bu derginin 
amaçlarını şöyle ifade etmiştir: 

 “Milletlerin ikbal ve istikballeri hep mekteplerinin, hep tedrisat-ı iptidaiyelerin hal ve şekillerine 
göre tayin eder. Milletlerin ahvalinde en derin tahavvüller [değişimler], en büyük inkılâplar, her 
şeyden ziyade tahsili iptidaiye sayesinde vukua gelir. Bizim Osmanlıların istikbalde her şeyden 
evvel, her şeyden ziyade mekteplerimizin alacağı şekille tayin edecektir. Yarınki Osmanlılık 
bugünkü mekteplerde hazırlanacaktır.” (Satı, 1911: 1). 

Satı Bey, Darülmualliminlerin kadrosu kadar programında da reformlar yapmıştır. Fenni terbiye, usul-i 
tedris, musiki, elişi, terbiye-i bedeniye derslerinin öne alınmasını sağlamıştır. Okula sık sık alanında 
uzman isimleri çağırarak konferanslar verdirmiştir. Öğretmen adaylarının kültürel gelişimini ve ufkunu 
genişletmeye çalışmıştır. Önemli yaptığı işlerden biri de bir Tatbikat Mektebi yani bir uygulama okulu 
açması olmuştur. Bu uygulama okulu Darülmuallimin’in başarını sağlayan en önemli etkenlerden birisi 
olmuştur. (Akyüz, 2007: 280) Bütün bu çabaları Darülmualliminleri devrinin en önemli okullarından 
birine dönüştürmüştür. Satı Bey, dönemin Maarif Nazırı Emrullah Efendi ile düştüğü anlaşmazlık sonucu 
görevinden istifa etmiştir. Bu anlaşmazlığın nedeni Emrullah Efendi ve Satı Bey’in eğitimde nasıl bir 
reform programı izlenmesi gerektiği ile ilgili görüş ayrılıkları olmuştur.  Emrullah Efendi’nin “Tûba Ağacı 
Nazariyesi” adıyla anılan düşüncesine göre okulların ıslahına darülfünundan başlanmalıydı. 
Darülfünunlardaki reform başarılı olursa bu daha aşağıdaki mektebi âli, idadi, iptidailerin de düzelmesini 
sağlayacaktı. Böylece eğitim reformu daha az sürede ve daha az masrafla başarılı olacaktı. Satı Bey ise 
eğitimde reformun iptidailerden başlayarak yukarıya doğru devam etmesi gerektiğini düşünüyordu. 
“Eğitim tarihimizde açılan kurumlar arasında faydalı olan ve devam edenlerin hepsi, temeli ihmal 
edilmemiş olanlardan ibarettir. Mektebi Harbiye ve hatta Mektebi Tıbbiye, ancak altlarındaki Askeri 
İdadileri ve Rüşdiyeleri sayesinde yaşadı. Mektebi Mülkiye ancak, bünyesindeki idadi sınıfları sayesinde 
güç ve hayat buldu.” (Akyüz, 2007: 303). Onun istifasını değerlendiren Yusuf Akçura şunları söylemiştir:  

“Sâtı Bey'in Osmanlı heyet-i içtimaiyesindeki siyasî ve içtimaî gaye-i hayaline tamamen iştirak 
etmemekle beraber, şimalden gelip bura mektepleri hakkında benimle istişare eden Türk 
gençlerine daima “İstanbul'da yegâne mektep Satı Bey'in Darülmualliminidir, ne yapıp yapın oraya 
girmeye çalışın!” diyordum, Zira Satı Bey'in pedogoji usullerinin doğruluğundan, vazifesini bu 
memlekete fevke'l-gaye az kişiye nasip olan azim ve ciddiyetle ifa etmesinden, etrafına en değerli 
adamları toplamış olmasından, bende öyle bir emniyet hâsıl olmuştu ki oradan yetişen genç Türk 
muallimleri Darülmuallimin’i Osmanî gaye-i hayalinde mündemiç zannettiğim hatayı da 
kendiliklerinden seçeceklerdir. Satı Bey Darülmuallimin’de, yalnız Osmanlı memleketine değil 
bütün Türk illerine iyi muallimler yetiştiriyordu. Tedrisatı İptidaiye mecmuası Türkçe okunup 
söylenen geniş kıtanın her tarafına gidiyor ve muallimler için bir ders ve usul-i tedris kitabı 
oluyordu. Satı Bey'in sözlerinden, yazılarından feyiz ve ilham alınarak yalnız Osmanlı 
memleketinde değil, Kazan ve Orenburg'da bile makaleler, kitaplar yazılıyordu.” (Akçura, 1912:  
312). 

Satı Bey, 1913 yılında yeniden idareciliğe dönerek Darüşşafaka Okulu müdürü olmuştur. 1915’te Yeni 
Mekteb’i kurmuştur. Bu dönemde Avrupa’ya, eğitim uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla 
seyahatler yapmıştır. Kendisi yukarıda söz ettiğimiz gibi Osmanlıcı olan Satı Bey, I. Dünya Savaşı 
sonrasında Arap toprakları Osmanlı Devleti’nden kopunca bir seçim yapma noktasına gelmiştir. Ya 
Türkiye’de kalacak ve Türkiye’ye yararlı hizmetlerine devam edecekti ya da kendisini davet eden Arap 
milletinin kalkınmasına çalışacaktı. O, seçimini Araplığı birinci plana alarak yapmış ve Suriye’ye gitmiştir. 
Kral Faysal’ın Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Satı Bey bundan sonraki dönemlerde bir Arap milliyetçisi 
olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur (Gündüz, 2012: 16). Suriye, Irak, Lübnan ve Mısır’da çeşitli 
düzeylerde görevler almıştır. 1947’de Arap Birliği Kültür Müşaviri, 1953’te ise Araboloji Enstitüsü 



 
160 

 

 
 

Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. Laik ve Arap milliyetçisi Baas rejimlerine yakın durmuştur. 1968 yılında 
Bağdat’ta ölmüştür. 

3.1.Mustafa Satı Bey’in Eğitim Anlayışı 

Satı Bey’in eğitime dair düşünceleri incelendiğinde eğitim bilimleri, psikoloji, felsefe, sosyoloji, arkeoloji 
gibi sosyal bilimlerde uzmanlığı göze çarpmaktadır. Hatta denilebilir ki onun düşünceleri bugün bile 
henüz hayata geçirilememiş, son derece ileri fikirlerdir. Bu düşünceleri o günün koşulları içinde dile 
getirmiş olması Satı Bey’in pedagojik formasyonunu göstermektedir. Ayrıca Satı Bey bu düşünceleri 
sadece teoride dile getirmemiş, bizzat uygulamıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Darülmuallimin’deki 
başarısı onun sadece teori ile uğraşmadığını, pratikte de bunları nasıl hayata geçireceğini bildiğini 
göstermektedir.  

Satı Bey’in eğitim konusundaki görüşlerini dergilerde yazdığı makaleler ve Fenni Terbiye isimli kitabından 
yola çıkarak değerlendireceğiz. Satı Bey, Fenni Terbiye kitabına eğitimin önemi anlatan şu ifadelerle 
başlar: “Bir milletin, bir memleketin ahvali hakkında seri bir fikir icmali hâsıl etmek için en kestirme yol o 
milletin, o memleketin mekteplerini tetkik etmektedir. Çünkü mektepler milletlerin mazisini aks, halini 
temsil, atisini ihzâr eder.” (Gündüz, 2012: 35). Ona göre ülkenin kurtuluşu ancak “muallim ordusu”nun 
başarılarına bağlıdır. Bu ordunun en büyük düşmanı cehalettir. Bu savaştaki zafer ülkemizin gelecekte 
alacağı durumu da gösterecektir.  

Satı Bey Fenni Terbiye isimli eserinde eğitimin gerekliklerini analiz etmiştir. Burada sınıfta öğrenci başına 
düşen oksijen miktarı, sınıfın ışık düzeni, sıraların yüksekliği ve konforu, öğrencilerin beden terbiyesi, 
sağlık kontrolü gibi pek çok ayrıntıyı düşünmüştür. Sınıfta öğrencinin dikkatini dağıtacak unsurların yer 
almaması, öğrencinin bütün dikkatini derse vermesi, derslerin sadece teorik değil uygulamaya 
dayanması gibi pek çok konu ele alınmıştır. Satı Bey bazen pedagoji, bazen psikoloji, bazen fizyoloji, 
felsefe, mantık gibi pek çok bilime ait bilgileri kullanmıştır. Terbiyenin amacını; “insanın kuvvet ve 
kabiliyetlerini – gerek kendinin ve gerekse hem nevinin saadet ve mükemmeliyetine medâr olacak bir 
tarzda- tenmiye etmesi” olarak tanımlamıştır (Gündüz, 2012: 45). Yani eğitimin amacı insan yatkınlarını, 
yeteneklerini açığa çıkarmak ve onu hayata hazırlamaktır. Onda Gardner’ın çoklu zekâ teorisini hatırlatan 
taraflar da vardır. Örneğin her öğrencinin zekâ ve anlama tarzlarının farklı olduğunu söyler. Bazısının 
görsel zekâsı, bazılarının işitsel, bazılarının ise hareketle (knestetik) öğrendiğini belirtir. “Herkesin 
hafızasında az çok bir hususiyet vardır. Bu nokta-i nazardan pek âdi ve naçiz görünün hafızalar, başka 
nükât-ı nazardan pek şedit ve hatta muhayyir olabilir.” (Gündüz, 2012: 95) Derslerde muhakkak surette 
öğrencinin ilgisini çekecek, onda merak uyandıracak örnekler bulunması gerektiğini savunur. Derslerin 
sıkıcı olmaması ve öğrencide bir heyecan uyandırması gerektiğini belirtmiştir: “çocuklara merak 
vermeye, onların nazar-ı dikkatlerini celb eylemeye cehd eylemeli...” (Gündüz 2012: 97.). Satı Bey, 
öğrenmenin bir sarmal şeklinde olduğunu, bütün öğrenmelerimizin birbirleriyle ilişki içinde olduğunu da 
belirtmiştir. “Efkâr arasında irtibat düz bir silsile değil, gayet muttasıl bir şebeke teşkil eyleyen halkalar 
arasındaki irtibata benzer. Her fikir zihinde pek muhtelif fikirler uyandırabilir…” (Gündüz, 2012: 105). 

Satı Bey, terbiyenin gayelerinden en önemlisini ahlaki gelişim olarak belirler. Ahlaki gelişimin amacı ise; 
“insanı daima gerek kendinin ve gerekse ebnâ-yı nevinin saadet ve kemaline ba’s olacak bir tarzda 
hareket edecek hale getirmektir.” (Gündüz, 2012: 144). Satı Bey, eğitimi beden eğitimi, fikir eğitimi ve 
ahlaki eğitim olarak üç bölümde ele almış ve bunların her birinin diğeri ile ilişki içinde olduğunu 
belirtmiştir. Sağlam bir beden sağlam bir fikre, sağlam bir fikir ise sağlam bir ahlaka dayanacaktır. Bu 
nedenle bu üçü birbiriyle ilişkilidir. 

Satı Bey’in eğitim düşüncelerinde en dikkat çekici yanlardan birisi de onun uygulamaya verdiği önemdir. 
Burada John Dewey’i akla getirmektedir. Satı Bey, Avrupa ve Osmanlı’daki eğlence ve boş vakit 
alışkanlıklarını karşılaştırdığı bir yazısında Avrupalıların eğlenirken bile bir faaliyet gerçekleştirdiğini, boş 
boş oturmak yerine koşarak, oynayarak, yürüyerek ataletten uzak durduklarını söyler. Bizde “faaliyet 
temayülü” ve “faaliyetten zevk alma kabiliyeti”nin eksik olduğunu vurgular. Bizde eğitimin çocuklardaki 
bu uygulama arayışını öldürdüğünü, boğduğunu ve böyle Avrupa çocukları ile aynı potansiyele sahip 
bizdeki çocukların bütün yeteneklerinin köreltildiğini savunur. Satı Bey çocuklar için; “Faaliyet temayülü 
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pek kıymetli bir haslet, faaliyet zevki pek ehemmiyetli kuvvettir.” demektedir (Satı, 1914a: 2-6). Ona göre 
okullarda çocuklara sadece dinlemeye yöneltmemeli eğitimde muhakkak uygulama olmalıdır. Öğrenme 
ancak bu şekilde tam olur. 

Satı Bey’in bir diğer önem verdiği konu ise öğretmen yetiştirmedir. Bugün de sık sık yinelediğimiz 
öğretmenliğin profesyonel bir meslek olduğunu belirtir. “… Öğretmenlik her şeyden önce eğitimcilik 
demektir. Eğitimcilik ise bir hünerdir, bir sanattır. Bu sanatın özel metotları ve kuralları vardır. Öğretmen 
olmak için sadece bilgi sahibi olmak yetmez; aynı zamanda, bu metot ve kuralları gerçekten bilmiş 
olmak, eğitimcilik sanat ve mesleği için hazırlanmış bulunmak gerekir.” (Koçer, 1970: 175). Diğer bir 
yazısında da Satı Bey, “ihtiyar”, “cahil”, “cansız”, “hissiz” hocalar yerine “genç”, “uyanık”, “ateşli”, 
“fedakâr” mürebbilerin yetiştirilmesi gerektiğinden söz eder. Bu yeni hocaları, ülkenin yegâne kurtuluşu 
olarak görür (Satı, 1914c: 54-55). 

Satı Bey, eğitimin bir gayesinin de vatan sevgisi aşılamak olduğunu belirtmiştir. Bunun için en uygun yer 
ise aile ocağıdır. Çünkü çocuk vatan düşüncesini kafasında oluşturmadan önce ailesini bilir, tanır. Aile 
sevgisi ve aileye olan bağlılık onda vatan sevgisinin oluşmasını sağlayacaktır. Satı Bey, uğranan 
felaketlerin gerisinde ailelerin çocuklara vatan sevgisi aşılamamasını gördüğünü de belirtir. Geçmişten 
ders alınsaydı, 35 sene önceki felaketler (93 Harbi) iyi değerlendirilse ve aile kucağında çocuğa ülkesini 
sevmek ve onu yükseltmek için çalışmak bilinci verilseydi bu felaketlerin yaşanmayabileceğini belirtmiştir 
(Satı, 1914b: 30-36). 

Satı Bey kendisi bir Arap olmasına rağmen, Osmanlı eğitim sisteminin gençlere bir ideal aşılayamadığını, 
gençliğin idealsiz, vatan ve millet sevgisinden mahrum yetiştiğini belirtmiştir. Bu tespitlerde Balkan 
Savaşları’nda Türk ordusunun yaşamış olduğu başarısızlıkların da büyük etkileri olmuştur. Milli bilinci 
yüksek Bulgar, Yunan, Romen orduları, Osmanlı ordusunu mağlup etmiştir. Bu mağlubiyette gençlerin 
idealsizliğinin de etkisi olmuştur. Fakat özellikle I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale, Kütulamare, Gazze vb. 
cephelerde gösterilen başarılar bir ölçüde Türkler içerisinde de milli bilincin gelişme gösterdiğinin 
işaretleri olarak görülebilir.  

Satı Bey’in öğretmenlik mesleği ve uygulamaları ile ilgili görüşlerinin pedagoji, psikoloji, ve sosyolojik 
bilgilere dayalı, bilimsel teoriler olduğu göze çarpmaktadır. Dönemin eğitim anlayışlarını iyi izleyen Satı 
Bey, buradan elde ettiği deneyimlerle son derece parlak, ileri, bilimsel pedagojik görüşler savunmuştur. 
Onun görüşlerinin bugün de öğretmenlik mesleğini seçmeyi düşünen öğretmen adayları için rehber 
niteliğinde olduğu söylenebilir.   

 

SONUÇ 

Osmanlı’dan Cumhuriyete eğitim-öğretim alanında izlenen reformlar öncelikle ülkenin 
modernleştirilmesi amacına matuf olmuştur. İlk olarak askeri okullardan başlayan modernleşme çabaları 
zamanla sivil eğitim kurumlarını da içine almıştır. Tanzimat dönemi reformlar sistemli ve programlı bir 
süreç izlemediği için istenen amaçları sağlamaktan uzak kalmıştır. Açılan okullarda ders materyallerinin, 
eğitim için ayrılan bütçe ve nitelikli öğretmen kadrosunun yetersizliği gibi nedenler öne çıkmıştır. Yeni 
açılan okullarda öğretmenlik yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla ilk öğretmen okulu 1847 
yılında açılmıştır. Bu okullardan yetişen öğretmenler ülkenin dört bir yanında görevler yapmıştır. Bu 
okulların tarihinde en önemli isimlerden biri Mustafa Satı Bey olmuştur.  

Satı Bey, Türk eğitim tarihinin en yetkin isimlerinden birisidir. Onun eğitim konusundaki düşünceleri, 
uygulamadaki başarıları ileri pedagoji, psikoloji, sosyoloji bilgisinin yansımasıdır. Üç boyutlu düşündüğü 
eğitim hem beden hem düşünce ve hem de ahlaki gelişimi sağlamaya yöneliktir. Onun öğretim kadar 
öğrenime yoğunlaşması, öğrencinin sınıftaki hazır bulunuşluk ve ön bilgilerinin harekete geçirilmesi, 
konuların muhakkak görsel imgelerle desteklenmesi ve uygulamanın derslerin içeriğine göre yer alması 
gerektiği düşünceleri bugün bile hala tam olarak gerçekleştirilememiştir. Sınıfların temizliği, binaların 
mimarisi, ışık düzeni, ısı derecesine kadar Satı Bey her şeyi düşünmüştür. Öğretmen ordularının ülkeyi 
kurtaracak ordu olduğu düşüncesi de bugün de hala dilden düşmeyen bir cümledir. Öğretmenliği sadece 
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bilgi aktarımı değil onu nasıl aktaracağını bilen, öğrenciye örnek olan ve onun psikolojik, ahlaki gelişimine 
rehber olacak bir lider olarak düşünmüştür. Osmanlıcı olan Satı Bey’in I. Dünya Savaşı sonrasında Arap 
milliyetçiliğine kayması belki de onun ülkemizde yeterince dikkate alınmamasında etkili olmuştur. 
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Özet 

Yönetim bir işletmede önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş insan topluluğunun 
sevk ve idaresinin gerçekleşmesi olayıdır. Her işletmede kültürel yapı, siyasi yapı gibi farklı atmosfer 
şartları işletmelerin yönetimlerinin birbirlerinden farklılaşmasına yol açmaktadır.  Yönetim tarzı, 
yöneticilerin başarılı sonuçlar alabilmek için izlemeyi tercih ettikleri yoldur. İşletme yönetimi için verilen 
kararlar esnasında izlenilen yola yönetim tarzı denilmekte ve yönetim tarzı, yöneticilerinin 
karakterlerinin dışa yansıması şeklinde ifade edilebilmektedir. Bir işletmedeki yöneticilerin sahip 
oldukları yönetim tarzları genellikle otoriter, demokratik ve tam serbestlik tanıyıcı şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Yöneticilerin yönetimdeki tarzsal farklılıkları çalışanların davranışlarında direk etkin 
bir rol oynamaktadır. Yöneticilerin, insana, işletmeye, yönetime ilişkin besledikleri inanç, duygu, görüş ve 
değerler yönetim anlayışını etkileyerek yönetim tarzlarını oluşturmaktadır. Doğru yönetim tarzının 
belirlenmesi, işletmelerde sürdürülebilir büyüme ve gelişmenin ana tetikleyicilerinden birisidir. 
Organizasyonlarda doğru ve etkin şekilde hayata geçirilen yönetim felsefesi, işletmenin enerji ve para 
kaybını da önlemektedir. Bu çalışmada yöneticilerin sahip oldukları yönetim tarzları üzerine bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici, Yönetim, Yönetim Tarzları, İşletme. 

 

GİRİŞ  

Yönetim sözcüğünün İngilizce karşılığı olan Management sözcüğünün açılımı, “manage-men-t”dir. 
Sözcüğün tam açılımı ise “manage men tactfully” dir. Bu terim, kişiyi kibarlıkla, incelikle, nezaketle 
yönetmek anlamına gelmektedir (Singh, vd., 2014: 351). 

İşletmelerin başarısı ne kadar iyi yönetildiklerine bağlıdır. Performansa bağlı olarak bazı örgütler 
başarılarını sürdürürken, diğerleri rekabet ortamında geride kalmaktadırlar. Başarılı organizasyonlar 
etkin yönetim stillerinin başarı ile uygulandığı örgütlerdir. Buna bağlı olarak başarısız organizasyonların 
birçok durumda yanlış yönetilmelerinin bir sonucu olarak amaçlarına ulaşamadıkları görülmektedir 
(Zakaria and Hashim, 2016: 126). Yönetim tarzları, örgütsel etkiliğin sağlanabilmesinde oldukça büyük bir 
öneme sahip unsurlardan birisidir. Yönetim tarzları, genel anlamda işletmeleri yönetme biçimlerini ifade 
etmektedir. Yönetim tarzları, işletmelerin bütün fonksiyonlarının beraber yürütülebilmesini sağlayan, 
çalışanları yetenek ve becerilerinden faydalanmayı kolaylaştıran bir dizi kuralı ifade etmektedir. Aynı 
zamanda yönetim tarzları, yöneticilerin işletmenin amaçlarına ulaşabilme doğrultusunda işgörenler 
üzerinde yetkisini kullanabilme şekillerini ve onlar ile olan ilişkilerinin düzeylerini göstermektedir (Uche 
ve Timinepere, 2012: 199).  

  



 
164 

 

 
 

YÖNETİM TARZLARI 

Yönetim tarzı, çalışanlarla yöneticiler arasında olan etkileşimi ifade eden, çalışanların işletmeye yönelik 
bağlılıklarını azaltan veya arttıran bu doğrultuda da işletmenin ve işgörenlerin verimliliklerini etkilemekte 
olan önemli bir durumdur (Ogunola vd., 2013: 1). böylece, örgütsel başarının oluşabilmesi için 
yöneticiler; işletmenin amaçlarına ve çalışanların niteliklerine en uygun yönetim tarzını seçmeleridirler 
ve uygulamalıdırlar (Karimi vd., 2011: 1685). 

Yönetim kademesindeki kişilerin görev aldıkları örgütleri verimli ve etkin bir şekilde yönetebilmeleri için 
yönetime ilişkin fonksiyonların da bütüncül bir bakış açısı içerisinde etkin ve verimli olarak yürütülmesi 
gerekmektedir (Anameriç, 2005: 26). 

Yönetim tarzları birçok araştırmacı tarafından çeşitli şekillerde sınıflandırılmış olumlu ve olumsuz 
özellikleri üzerinde durulmuştur. Tannenbaum ve Schmidt 1957 yılında bir uçta otoriter yaklaşıma diğer 
uçta ise demokratik yaklaşıma uzanan bir model geliştirmişlerdir. Demokratik yaklaşımda aşırı uçlara 
yaklaşılması ile birlikte Laissez-Faire denilen Tam Serbesti Tanıyan Yönetim ya da serbest bırakıcı liderlik 
denilen üçüncü bir yönetim tarzı meydana gelmektedir ve Modelde, otokratik yönetimden demokratik 
yönetime doğru 7 durum tanımlanmıştır (Kamugisha, 2017). Bunlar; 

 

1. Birinci durumda yönetici kararları almakta ve işgörenlere bildirmektedir.  

2. İkinci durumda yönetici işgörenleri ikna etmektedir.  

3. Üçüncü durumda yönetici fikirleri işgörenlere iletmekte ve tepkilerini ölçmektedir.  

4. Dördüncü durumda yönetici, karar hakkında işgörenlerin görüşlerine önem verir.  

5. Beşinci durumda yönetici, sorunu ve kararı tartışmaya açar.  

6. Altıncı durumda yönetici sorun ve konuyu tanımlar ve grup kararını bekler.  

7. Yedinci durumda yönetici konuyu belirtir ve kararı astlara bırakır.  

İlgili yazında, işletmelerde uygulanabilecek olan evrensel ve tek bir yönetim tarzının olmadığı, bu 
yönetim tarzlarının çeşitli unsurlara bağlı bir biçimde değişebileceği ifade edilmektedir (Poon vd., 2005: 
35). Yönetim tarzlarının, işletmelerin yapılarına, kültürlerine, yöneticilerin kişilik yapılarına, 
deneyimlerine, bilgilerine, değerlerine, işletmekte çalışmakta olan işgörenlerin nitelik ve özelliklerine 
göre farklılık göstermesi beklenmektedir (Uche ve Timinepere, 2012: 199-200). Lliteratürde kimi 
araştırmacılarca yönetim tarzları; otokratik, demokratik, serbest bırakıcı ve babacan yönetim tarzları 
olarak sınıflandırılmaktadır (Mansor vd., 2012: 523-524; Ogunola vd., 2013: 2). Bunun yanında Psikolog 
Kurt Lewin’in önderlik ettiği bir grup araştırmacı, 1939 yılında, karar verme kavramı çerçevesinde 3 farklı 
liderlik-yönetim tarzı tanımlamışlardır. Bunlar otokratik, demokratik-katılımcı ve tam serbesti tanıyan 
(laissez-faire) yönetim tarzlarıdır (Lewin vd., 1939 : akt. Martin ve Edwards, 2016). Kurt Lewin ve 
arkadaşlarının tanımlamış olduğu yönetim tarzları çerçevesindeki yönetici davranışları tablo 1’de 
verilmektedir. 
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Tablo 1: Kurt Lewin Yönetim Tarzları Çerçevesinde Yönetici Davranışları 

 

Kaynak: Türkel, A. (1999). Globallaşen Dünyanın Lider Yöneticilerine, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1999. 

İnsan faktörünün en önemli işletme kaynağı olarak kabul edildiği modern dünyada çalışan davranışlarını 
etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi de, yöneticilerin çalışanlara karşı gösterdiği yönetim 
davranışının şeklidir. Yöneticilerin çalışanlara karşı gösterdiği yönetim davranışlarının olumsuz olması 
durumunda, kişilerin üretkenliği, performansları, iş tatmini ve örgütsel güven ve sadakatleri gibi 
duyguları ve tutumları negatif yönde etkilenebilir. Bu durumda bu kişiler, organizasyondaki diğer iş 
görenleri de olumsuz yönde etkileyebilme potansiyeline sahip olacaklardır (Güney, 2011, s.11). 

Otokratik Yönetim Tarzı 

Astlarından sürekli olarak yüksek performans bekleyen, beklediği performansı sergilemeyen astları 
cezalandırma yöntemi ile çalıştırma yönetimini benimseyen yönetici davranışıdır. Güç ve karar verme 
yetkisi kendisindedir. Astlarının fikirlerini önemsemez, onları karar verme sürecine dahil etmez. 
Astlardan verdiği emirlere kayıtsız şartsız uymalarını bekler. Sürekliliğini koruyan bir baskı ortamı 
yarattığı için çalışanlar işe karşı genel olarak isteksiz ve tatminsizdirler. Yönetici yönetsel erki tek elinde 
toplamıştır. Astların görevi sadece kendilerine verilen görevleri yerine getirmeleridir. Bu yönetici 
tarzında işgörenler; buyruklara direnmekte olan, zorlandığında çalışan, işletmeyi düşünmeyen, 
gerektiğinde kendi çıkarları için işletmeyi zarara uğratan, sadece kendini düşünen, sorumluluk almaktan 
kaçan bireyler olarak algılanır (Başaran, 2000: 239).  

Otoriter liderlik özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Güney 1999: 128- 129): 



 
166 

 

 
 

1. Otoriter liderler grubun politika ve amaçlarını tamamıyla kendileri belirlemektedir.  
2. Otoriter liderler, işgörenlerin hangi işleri yapacağını ve bu işleri nasıl ifa edeceklerini bizzat 

kendileri belirlemektedir. 
3. Otoriter liderler kendilerini grup faaliyetlerinden bağımsız tutmaktadırlar. 
4. Otoriter liderler, işgörenleri hakkındaki değerlendirmelerde kişisel bir tutum takınmaktadırlar. 
5. Otoriter liderler, sadece emirler vermekte ve bu emirlerin de grup üyeleri tarafından yerine 

getirilmesini istemektedirler. Emirlere göre harekette bulunanları ödüllendirmekte, böyle 
hareket etmeyenleri ise cezalandırmaktadırlar. 

6. Otoriter liderlerin otoriteleri, sahip oldukları kuvvet ve güze dayanmaktadır. Verdikleri emirler 
için hiçbir sebep göstermezler ve kendilerine getirilen önerileri de kabul etmemektedirler. 

7. Otoriter liderler, ödüllerin dağıtılmasında şahsi davranmakta, neden sunmadan grup üyelerini 
eleştirmektedirler. Bu tip liderler, aktif grup katılımlarından uzak kalmaktadırlar. 

 

Otoriter yönetim altına giren astların çoğu kısa süre içerisinde tedirginlik, korku, önemsizlik ve 
engellenmişlik duyguları yaşamaya başlamaktadırlar. İşgörenler gayretle çalışmaktan vazgeçerler, pasif 
biçimde itaat geliştirmektedirler. İşlerde emir verilinceye kadar beklemektedirler ve söylendiğinde de 
yalnızca söyleneni yapmaktadırlar. Bu durum otoriter yöneticide “otoriter ol, emir ver, kontrole devam 
et” düşüncesinin doğru olduğu kanaatini güçlendirmektedir. Bu da işgörenlerin pasifliğini devam 
ettirmektedir. Böylece bir kısır döngü oluşmaktadır (Özgür, 2011: 218). Bu durum şekil 1’de 
gösterilmektedir. 

 

Şekil 1: Özgür, B. (2011). Yönetim tarzları ve etkileri. Maliye dergisi, 161, 215-230. 

 

 

 

Otokratik yönetim tarzının yarar ve sakıncaları şunlardır (Yozgat, 1989: 318-319). 

Yararlar:  

 Kararların son derece hızlı alınması  

 Sorunlar üzerine düşünüp çözüm yolları aramaktan hoşlanmayan astların rahat çalışmalarının 
sağlanması  
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 Yöneticinin yüksek öğrenime ve deneyimli olmasının yaratacağı sakıncaları kısmen ortadan 
kaldırması  

 Kargaşalığa yol açabilecek durumların ortaya çıkmasını önlemesi  

  İşin tanımlanması mümkünse ve o işle ilgili standartlar belirlenmişse verimliliği artırır.  

 

Sakıncalar:  

 Astların işlerine olan ilgilerinin azalması, karar verme yeteneklerinin körelmesi, katkılarından 
yararlanılmaması,  

  İşletme için son derece yararlı olabilecek elemanların kendilerinin ilerleme olanaklarının 
olmadığını düşünerek kısa sayılabilecek sürelerde işten ayrılmaları, 

 Ürüne dönük olması nedeniyle insan unsurunu dışladığından çalışanların işlerine yabancılaşması 
ve örgüt-birey bütünlüğünün sağlanması. 

 

Kısacası otoriter liderler X kuramına dönüktürler. Astların yeteneklerine güvenmez. Uzun dönemde 
moral anlamında ve üretime ilişkin problem yaratma konusunda potansiyel sahibidir. Astların örgüte 
bağlanmalarını engeller. Otoriter bir örgütte, kişisel büyüme ve gelişmeyi sağlamak kolay değildir 
(Arıkan, 2001: 241). 

Demokratik – Katılımcı Yönetim Tarzı 

Demokratik bir lider, diğerlerine yetki devreden, katılımı teşvik eden ve astlarını etkilemek için uzmanlık 
gücü ile beğeniye dayanan gücü kullanan liderdir. Demokratik liderlik söz konusu olduğunda, birlikte 
çalışan ve bir sorun olduğunda bu sorunu çözmeye çabalayan kişiler akla gelmelidir. Demokratik liderler 
gruba hizmet etmekte, grubun çeşitli değerlerini toplayıp özetlemekte, grubun olası hareketlerinin 
yönünü anlayıp, gruptan önce hareket etmektedirler (Arıkan, 2001: 240-241). 

Demokratik liderlikteki kararlara katılım işgörenlerin iş tatminlerini etkilemektedir. İşletmelerde 
işgörenlerin kararlara katılımlarının sağlanması ile iş tatmininin artırılmasının yanı sıra işletme içerisinde 
nihai kararların iyileştirilmesine de sağlanmaktadır. Kararlara katılan işgörenler, çalışma arkadaşlarına, 
işlerine ve yönetime karşı pozitif duygular geliştireceklerdir (Erdil, vd., 2004: 19). 

Demokratik liderliğin özelliklerini genel olarak şu şekildedir (Güney 1999: 121- 127):  

 Grup politikaları, liderlerin grup üyelerini tartışmaya teşvik etmesi sonucunda belirlenmektedir. 

 Demokratik liderler, tartışma öncesi grup üyelerine konu hakkında genel bilgiler vermektedir. 
Teknik bilgiler için liderler en az iki seçenek sunmaktadırlar ve seçim işini grup üyelerine 
bırakmaktadırlar.  

 Sorumluluğun dağıtılması ve işbölümünün gerçekleştirilmesi gruba bırakılmıştır.  

 Demokratik liderler, yargılama ve eleştirilerinde nesnel olmaya çalışmaktadırlar. 

 Demokratik liderler tüm konularda grup üyelerine güvenmektedirler. 

 Grup üyeleri her konuda kendilerini serbest hissetmektedirler. 
 

Tam Serbesti Tanıyan Yönetim Tarzı 

Genellikle yaratıcılığın ve yenilikçilik olgusunun ön planda bulunduğu işletmelerde tercih edilen, 
işgörenlerin üzerinde en az seviyede gözetim kurmayı hedefleyen bir yönetim tarzdır. Serbest bırakan 
yöneticiler, işgörenlerin kendi amaçlarını belirlemelerine, işe yönelik süreç ve durumlarda otonomiye 
sahip olmalarına, sorumluluk ve görevlerinde seçim yapmalarına ve karar almalarına imkan 
sağlamaktadırlar. Bu tarz yönetim, işgörenlerin yetenek, deneyim ve bilgi eksikliğine sahip olduğu 
zamanlarda işler verimsizlik ile sonuçlanabildiği gibi yüksek seviyede beceri, görev bilinci ve bilginin 
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olduğu işletmelerde yaratıcılık ve yeniliği sağlayarak, performans üstünlüğü getirebilmektedir (Kanten ve 
Ülker, 2014: 20). 

Bu tarz yönetimler, grup üyelerinin amaç, plan politikaları kendilerinin saptaması ile üyelerin 
yaratıcılığının gelişmesini sağlamaktadır. Burada yöneticinin görevi astlara çizilen sınır çerçevesinde 
kaynak sağlamak ve onları kendi haline bırakarak sadece kendisine fikir danışıldığında görüş bildirmektir. 
Bu tarz yönetim daha çok mesleki uzmanlık hallerinde, bilim adamlarının çalışmalarında, işletmelerin 
araştırma geliştirme departmanlarında kullanıma uygundur. Yani yenilikçi fikirlerin üretilmesinin gerekli 
olduğu yerlerde uygulanabilir diyebiliriz. Kısacası yöneticinin otorite kullanmasının çok fazla 
gerekmeyeceği durumlar söz konusu olduğunda uygulanması daha anlamlı olacaktır. Aksi halde 
otoritenin söz konusu olmadığı yerde çalışanlar tarafından gerekli gereksiz başkaldırılar görülebilir. Bu da 
işte verimin azalmasına, kaynakların israf edilmesine yol açacaktır (Eren, 2006: 459-460). 

Örgüt içerisinde yönetime en az gereksinim duyulan ve çalışanların kendi haline bırakıldığı tutumun söz 
konusu olduğu liderlik türü olarak tanımlanmaktadır. Lider bu şekilde çalışanlara örgütün amaç ve 
planlarını tanınan olanaklar çerçevesinde gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bu liderlik türünün çalışanlar 
için faydası çalışan odaklı eylemi tetikleme yönündedir. Dezavantajı ise liderliğin otoritesinin ortadan 
kalkması durumunda örgüt içerisinde kargaşa çıkma olasılığı ve çalışanların yalnızca kendi amaçlarına 
yönelmesi durumu şeklinde belirtilmiştir. Çalışan odaklı amaçların gerçekleştirilmesi ise grup başarılarına 
ket vurabilmektedir (Popper, 2004: 109). 

 

SONUÇ 

Yönetim tarzı, yönetimin çalışanlara karı tutumu ve oluşturulan kuralların uygulanma ekli ile çalışılan 
ortamın fiziki durumu çalışanların iş tatminlerini etkilemektedir (Erdil, vd., 2004: 19). İşletmelerdeki 
süreçlerin etkinliliğine, çalışanların davranış ve tutumlarına pozitif anlamda yansıyan yönetim tarzı, 
çalışanlardan da en üst seviyede yarar sağlanmasını da kolaylaştırmaktadır. Kısaca, yöneticilerce 
benimsenmiş olan ve uygulanmakta olan yönetim tarzlarının çalışanlarda uyandırdığı duyguların, onların 
işe ve işletmeye yönelik sergileyecekleri davranış ve tutumları olumlu ya da olumsuz etkileyeceği 
düşünülmektedir (Özgür, 2011: 215). 

Yoğun rekabet koşullarında ve dinamik çalışma ortamlarında yönetim tarzlarının işletmelerin 
verimlilikleri üzerinde kritik bir öneme sahip oldukları belirtilmektedir. Yönetim tarzları, işletmelerde 
çalışanların davranış ve tutumlarını olumlu ya da olumsuz yönde şekillendirmekte olan önemli bir 
belirleyicidir. Başka bir ifade ile yönetim tarzlarının işgörenlerce benimsenmemesi ya da işgörenlerde 
olumsuz duygular oluşturması halinde, kişilerin davranış ve tutumlarının da olumsuz bir şekilde 
etkilenmesi beklenmektedir. Fakat işletmelerde işgörenlerce kabul gören, onları motive edebilen 
yönetim tarzlarının ise işgörenlerin davranış ve tutumlarında olumlu etkiler doğuracağı da 
söylenebilmektedir. Bu sayede de yönetim tarzlarının pozitif örgütsel davranışlar biçiminde ifade edilen; 
prososyal davranış, örgütsel vatandaşlık davranışı, yenilikçi ve yaratıcı davranış şeklindeki birçok 
davranışın sergilenmesinde etkili olacağı düşünülmektedir (Kanten ve Ülker, 2014: 32). 

X teorisi inancındaki yöneticiler daha çok müdahaleci ve otoriter davranışlar sergilerken, Y teorisi 
varsayımlarını benimseyen yöneticiler genellikle demokratik ve katılımcı bir davranış göstermektedirler 
(Koçel 1998: 404). Otoriter yönetim ve cezaların tehdidi çalışanlarda korku duygusu doğurabilmektedir. 
Otoriter yönetimi en iyi ihtimalle “gönülsüz itaat” ama çoğunlukla “kötü niyetli itaat” davranışına yol 
açmaktadır. Korkanlar, itaatkâr ve çalışır davranmakla birlikte yapabileceklerinin en azını ve en 
kalitesizini üretmeye özel gayret göstermektedirler. Ödül ve ceza ile yönetimin tam ortasında ödül alan 
çalışan kısa süreli de olsa takdir edilmenin mutluluğunu hissetmektedirler. Bu duygu onu otoriter 
uygulamalara “gönüllü boyu eğme” ve itaate yöneltmektedir. Bu durum işgörenlerin yeteneğini ve 
zekasını fazla devreye sokmadan rutin işleri yapmalarını ve orta düzeyde verimlerini sağlamaktadır 
(Özgür, 2011: 225). Otoriter liderlerin çoğu, örgütsel amaçları başarma konusunda başarılıdır. Bununla 
birlikte, bu tür liderlerin başarılı olabilmeleri için iyi bir altyapılarının olması ve kendilerine emir 
verilmesini isteyen ve bekleyen işgörenlerinin olması gerekir. Genelde itaatkar olan, planlama ve karar 
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verme süreçlerine katkıda bulunmayı tercih etmeyen astlar ve işgörenler için bu tür bir liderlik tarzı, 
büyük ölçüde ilgi görür. Otoriter liderlik tarzı, liderin fazla seçeneğinin olmadığı durumlar için de son 
derece uygun bir tarzdır. Örneğin acil bir durum veya kriz sırasında yöneticinin insanları toplayıp onlara 
fikir danışacak zamanı olmayacaktır. Böylesine bir durumda otoriter liderlik, uygun bir yönetsel davranış 
olacaktır (Arıkan, 2001: 240). 

İşgörenleri önemseyen, amaç ve çıkarlarını koruyan, moral seviyelerine ve motivasyonlarına pozitif 
katkılar sağlayan yönetim tarzlarının uygulanması ile bireysel ve örgütsel çıktıların da olumlu olması 
beklenmektedir. Bunun yanı sıra negatif yönetim tarzlarının; tükenme, iş tatminsizliği, işten ayrılma 
niyeti, üretkenlik karşıtı iş davranışları ve işe yabancılaşma gibi olumsuz çıktıların öncülü olarak 
değerlendirilmesi veya bu sonuçlara yol açması da beklenmektedir (Kanten ve Ülker, 2014: 17-19). 
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Özet 

Küreselleşme etkisi ile 1980’li ve 90’lı yıllar kamu yönetiminde yeni reform hareketlerinin başladığı 
dönemler olarak kabul edilmektedir. Geleneksel kamu idarelerinin hantal ve yavaş işleyişi, bürokratların 
başka işlerle meşgul kafa yapılarıyla işlerine odaklanmamaları ve buna paralel verimsiz çalışmaları gibi 
olumsuzluklar kamu yönetiminin yeniden dönüştürülmesi ve geliştirilmesi yönünde uzmanları 
çalışmalara sevk etmiştir.  

Buradaki temel düşünce kamu idarelerinin özel sektör kuruluşlarına benzetilerek veriminin artırılmasını 
sağlamak, kamu yönetiminin küçültülerek, devletin yön gösteren rota çizen unsurunu ön plana çıkarıp, 
mal ve hizmet üretimini özel sektöre devretmek ve katalitik yönetim anlayışını yerleştirmektir. Ayrıca 
özel sektörde uygulanan performans denetimi, stratejik yönetim ve müşteri odaklı yönetim anlayışını 
kamuda uygulamaktır.  

Uluslararası arenada küreselleşme dalgasının ülkeleri yeniden reforma zorladığı ve yeni kamu yönetimi 
anlayışını ortaya çıkardığı temel unsur olmakla birlikte, yeniden yapılanmada özel sektör kuruluşlarının 
etkin ve verimli çalışmalarının örnek alınarak kamu kuruluşlarına etki etmesi yadsınamaz bir gerçektir. 
Çalışmamızda bu konuya yer verilecek ve yeniden yapılandırmanın ilkelerinden, amaçlarından 
bahsedilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Özel Sektör, Kamu Sektörü, Küreselleşme. 

 

GİRİŞ 

Dünyada yaşanan köklü değişim yönetim alanında ve bürokraside yeniden yapılanmayı zorunlu kılmıştır. 
Bu köklü değişim faktörleri; iktisattan yönetime, özel sektörün başarılı yapısından ilerlemelerden 
toplumsal değişime şeklinde sıralanabilir. 

Kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel dönüşümü hala devam etmektedir. Kamunun bazı alanlardan 
çekilmesi ve bazı alanlarda daha fazla yetki ve sorumluluk üstlenmesini sağlayan bu süreç, kamu 
hizmetlerinin yapısını, kapsamını, niteliğini önemli ölçüde değiştirmiştir. 

Uluslararası alanda borç krizlerinin de etkisiyle 1980’lerde tüm dünyada hem siyasiler hem de 
bürokratlar gündemlerini yapısal uyarlama politikaları ve serbest piyasa reformlarına yöneltmişlerdir 
(Ateş, 2001:2-4).  

1990’lara kadar devam eden yapısal uyarlama politikaları, ekonomik alandan siyasi ve yönetim alanına 
doğru kaymış ve bugün devletlerin yeniden inşası gündeme gelmiştir. Küreselleşme sürecinde değişen 
yenidünya düzenine ayak uyduracak olan devletin yeni rolleri, kamu örgütlerinin işletme örgütlerine 
benzetilerek verimliliğinin artırılması çabaları ve köklü şekilde inşa edilmeleri önem kazanmıştır ve ülke 
gündemlerine oturtulmuştur. Devletin küçültülmesi, özelleşmeye gidilmesi ve kamu ile özel sektörün 
birlikte hareket etmesi dalgası yayılmıştır.  
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Çalışmamızda klasik (geleneksel) kamu yönetimin özellikleri ve öncülerinden bahsedilecek, kamu 
yönetimin yeniden yapılandırılmasında etkili olan küreselleşme dalgası, işletmecilik anlayışı, yeni liberal 
sağ akımların etkileriyle oluşan yeni kamu yönetimi anlayışına yer verilecek ve yeni kamu işletmeciliği 
kavramından bahsedilecektir. 

1.Geleneksel Kamu Yönetimi ve Değişimin Yönü 

Geleneksel kamu yönetimi 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar kamu yönetiminde geçerli olan anlayıştır. Bu 
anlayışın öncüleri Woodrow Wilson, FrederickWinslowTaylor ve MaxWeber’dir. 

Woodrow Wilson’un kamu yönetimine katkısından bahsetmeden önce yaşamı hakkında kısaca bilgi 
verecek olursak; Wilson ABD’nin 28. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır. 28 Aralık 1856 tarihinde 
ABD’nin Viriginia kentinin Staunton kasabasında dünyaya gelmiştir (Özer, 2012:2) Bir papazın oğlu 
olduğundan babasını ve kilisenin etkisinde kalmıştır. Wilson’un politikaya ilgisi 1910 yıllarında 
şekillenmeye başlamış ve Demokrat Parti safhalarında New Jersey Valisi olmuştur. Valiliği sırasında 
yaptığı başarılı çalışmalar O’nu devlet başkanlığına aday gösterilip seçimi kazanarak ABD’nin 28. Başkanı 
olmasını sağlamıştır.  

ABD’de tekelleşme sorununu çözerek iktisadi kalkınmanın gerçekleşmesini sağlamıştır. Daha önce vaatte 
bulunduğu ekonomik düzenlemelerin çoğunluğunu gerçekleştirmiştir (www.wikipedi.org). Wilson, klasik 
Amerikan halkının çıkarlarını korumanın onun en temel amacı olduğunu sürekli vurgulamıştır. Wilson bir 
dönem Princeton Üniversitesi’nin Rektörlüğünü yapmıştır. Bu aşamada öğrencilerin akademik 
standartlarını yükseltmek ve eğitimde kaliteyi artırmak adına köklü reformlar yapmıştır (Özer, 2012:10).  

Wison’un en temel çalışması 1887 yılında yazdığı “Yönetimin İncelenmesi” adlı eseridir (Mıhçıoğlu, 
1990:9). Bu eserinde Almanya ve Prusya’daki yönetim anlayışını başarılı bulduğunu ve Amerika’da 
uygulanması savunmuştur. Wilson, yönetimbiliminin siyaset biliminden ayrı bir disiplin olduğunu öne 
sürmüştür. Siyaset yönetim ayrımı 1950’li yıllara kadar sürmüştür ( Güzelsarı, 2004:1). Wilson’un 
yönetimle ilgili tezleri öne sürüldüğünde, kamu yönetimindeki sorunların çözülmesi için, yönetimin 
siyasetin telaş ve heyecanından uzak tutulması gereğini savunmuştur. Bu şekilde yönetimdeki etik dışı 
sorunlar ve patronaj sorunu çözülmüş olacaktır. Wilson yönetimin görevlerine siyasetin şekil verdiğini 
fakat yönetimin siyasetin dışında bulunduğunu ve ayrı bir bilim olduğunu belirtmesi hasebiyle daha çok 
değerlere vurgu yapmış ve bu yönleriyle Taylor’dan farklılaşmıştır (Şener, 2007:35). 

FrederickWinslow Taylor, Amerikalı mühendis ve yönetim bilimi uzmanıdır. Bilimsel yönetimin kurucusu 
olarak kabul edilir. Taylor sırasıyla ustabaşı, tamirci, teknik ressam ve makine mühendisi olarak çalışmış 
ve deneyimlerini eserinde belirtmiştirki en önemli eseri ve buluşu“Bilimsel Yönetim Teorisi” dir. Bilimsel 
yönetim düşüncesini oluştururken üç temel sorudan hareketle yola çıkmıştır. Bu soruşlardan ilki bilimsel 
yönetimin klasik yönetimden ayrıştığı noktaların neler olduğu, ikincisi; diğer yönetim anlayışlarına göre 
ne kadar iyi sonuç alınacağı ve üçüncüsü şirketin başındakinin doğru kişi olması, sorunun çözümünün en 
önemli parçası’mıdır şeklindedir ( Taylor, 1985:30).  

Teori; bir işin nasıl yapılacağına dönük yönetimin ve zamanın tam olarak belirlenmesi, bu adımlara dönük 
ayrıntılı talimatlar verilmesi ve birinci ve ikinci safhalar için gerekli ödül ve cezaların belirlenmesine 
dayanır. Teorisinin beş ana unsuru; fonksiyonel ustabaşılık, teşvik sistemi ve motivasyon, verimlilik, 
zaman etüdü, hareket- metot etütüdür. Taylor’a yöneltilen eleştirilerin bazıları şu şekildedir; işçileri bir 
robotlaştırdığı ve onlar hakkında çalışma- üretim dışında bir şey düşündürtmeyen bir teori olması, 
sanayide verimin artırılmasına katkı yaparken, yönetim bilimini derinden etkilemesi, sendikaların 
affedemedikleri en önemli kabahatin Taylor’ un savunduğu üretim ve nakliyede beceri diye bir unsurun 
olmadığını iddia etmesi olmuştur. (Özer, 2012:50-51)  

Weberdiyince aklımıza “Bürokrasi” modeli gelmektedir. Kendisi bürokrasi konusundaki görüşlerinin 
yanında Avrupa’da kapitalizmin gelişimini Protestan Ahlakı ve Kapitalizm’in Ruhu adlı eseriyle 
bağdaştıran önemli eseriyle tanınmaktadır. Geleneksel kamu yönetimi büyük ölçüde MaxWeber’in 
bürokrasisiyle şekillenmiştir. Weber’e göre bürokrasi; iş bölümü, hiyerarşi, yazılı kurallar, dosyalar ve 
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resmi ilişkilerinhakim olduğu örgüttür (Weber,1986:192-208).Bürokrasi sabit bürolar ve resmi 
dairelerden oluşur ve büronu yetkileri formel kurallar tarafından belirlenmiştir ( Weber, 1986:192-208).  

Bürokrasi rasyonel bir örgüttür ve diğerlerinden üstündür.Weber egemenlik tiplerine çalışırken üç farklı 
egemen tipin olduğunu savunmuştur ki bunlar; Geleneksel Otorite, Karizmatik otorite ve Yasal 
Otorite’dir. Ona göre en akılcı (rasyonel) olanı yasal otoritedir çünkü bu otorite modelini, yasal ve akılcı 
bir sürecin gereği uyulması gereken kurallar bütünü oluşturur (Şat, 2009:95).  Weber’e göre, devlet 
kamusal mal ve hizmetlerin üretim ve sunumunda direkt sorumlu olmalıdır.  

1980’li yıllara gelindiğinde gelişmiş ülkeler ve özellikle Anglo-Sakson ülkelerinde kamu sektöründe yeni 
bir kavram ortaya çıkacaktır ki bu da “yeni kamu yönetimi” anlayışıdır. Bu yaklaşımda işletmecilik anlayışı 
etkili olacaktır ki detaylarına üçüncü bölümde yer vereceğiz. Özellikle 1980’lere tekabül etmesi, liberal 
yeni sağ akımın ortaya çıkması-minimal devlet anlayışının benimsenmesi ve küreselleşme dalgasıdır. Bu 
şekilde geleneksel kamu yönetiminden yeni kamu yönetimi anlayışına doğru bir dönüşüm meydana 
gelmiştir. Bu dönüşüm birçok ülkede kamu yönetiminin yeniden gözden geçirilmesine sebep olacak ve 
reformlarla merkez-yerel yönetim bünyesindeki örgüt yapısının yeniden yapılandırılmasının tuşuna 
basacaktır. 

2.Kamu Yönetiminin Yapılandırılmasında Küreselleşmenin Etkisi 

Küreselleşme yeni bir olgu değildir. Belki insanlık tarihi kadar eskidir. Bu kavram 1980’lere doğru özellikle 
ABD bilim çevrelerince yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Ökmen, 2005:540). 

Bu sürecin sosyal, ekonomik ve siyasal hayattaki temelleri İkinci Dünya Savaşı sonrası atılmıştır. 
Küreselleşme, kapitalizmin yarattığı yeni sermaye birikiminin, dünyanın en ücra köşesine yayılması 
sürecini ifade etmektedir. 1980’lerin sonunda doğu bloğunun çökmesinden sonraki dönemde, ABD 
önderliğindeki gelişmiş ülkelerin “Yeni Dünya Düzeni” anlayışını, azgelişmiş ülkelere dayatmalarıyla yeni 
bir evreye girmiştir (Peker, 1996:43).  

Küreselleşmenin tek bir tanımı yoktur.Farklı alanlarda farklı anlamlar ifade etmektedir. İktisatçılar 
küreselleşmeyi dünya piyasasının bütünleşmesi olarak tanımlarken, siyaset bilimcilere göre küreselleşme 
serbest piyasa ekonomisine dayalı ve geleneksel ulus devletten ayrışıp, ulus devlet sınırlarını aşan, 
ulusötesi aktörlerin yönetimi olarak tanımlamaktadır. 

Küreselleşme, devlet ve uluslararası sistemler üzerinde önemli etkilere sahiptir. Devletlerin yapılarında 
ve faaliyetlerinde ciddi ölçüde değişimlere neden olmaktadır. Ulus devlet etkisini yitirmeye başlamış, 
yerelleşme eğilimleri ve bu bağlamda ortaya çıkan dinamikler önem kazanmıştır (Ökmen, 2005: 547). 
Küreselleşme devleti küçültmekte ve devlet içindeki küçük özerk birimlere ve ulus ötesi birimlere 
yetkilerini vermektedir. 

Yönetişim kavramı ilk kez Dünya Bankası tarafından 1989 yılındaki raporunda kullanılmıştır ve toplum-
devlet ilişkilerinde karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir yönetim tarzını ifade etmektedir. Özel sektör, sivil 
toplu kuruluşları, akademik uzmanlar ve halkı içine alan ve bu aktörlerin birbirleriyle karşılıklı etkileşimini 
ve yönetime katılımını ifade eden bir kavramdır (Eryılmaz, 2017:59). Devletin ve siyasal iktidarın 
sınırlandırılarak, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör örgütlerinin aynı saha içinde aktif hale getirilmesi 
anlamını ihtiva eder. İyi yönetişim kavramı ise yeni kamu yönetimi anlayışının eksik yanlarını 
tamamlamak, yetersizliklerini telafi etmek için, gelişmekte olan ülkelere göre yeniden düzenlenmesidir. 

Yerel özerklik; yerel halkın ihtiyaçlarını, merkezi idarenin baskısı altında kalmadan, kendi organları eliyle 
ve kendi kaynaklarıyla yerine getiren yönetim biçimidir (Eryılmaz, 2017:167). Burada amaç, merkezi 
yönetimin kamu hizmetlerini yerine getirmedeki hantallığını ve bürokrasinin sakıncalarını gidermektir. 
Yerel siyaset ise; demokratik bir yönetim için yerel halkın sadece ülke genelinde değil yerel seçimlerde 
de düzenli oy kullanması, bilinçli olması, yönetime aktif katılımı, yönetimin hesap verebilir ve şeffaf 
olması gibi kavramları içerir. 
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3. Kamu Yönetiminin Yapılandırılmasında Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Özel Sektör Etkisi 

3.1. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Özel Sektör Etkisi 

Yönetimin yeniden yapılandırma sürecinde 18. Yüzyılın hakim ideolojisi irdelemek yerinde olacaktır. 18. 
Yüzyılda merkantalizm anlayışı ön plana çıkmıştır.Devlet refahını artırmak için dış ticaret 
sınırlandırılmıştır. Adam Smith ise “Ulusların Zenginliği” adlı kitabında devletin rolünün azaltılması 
gerektiğini savunmuştur. Devletin ekonomik hayattan büyük oranda uzaklaşmasını öngörmüştür (Özer, 
2015:259). Zamanla da tüm dünyada minimal devletin kurulması yönünde çalışmalar yapılmaya 
başlanmıştır.Ancak bu görüşün olumsuz sonuçlarından dolayı farklı görüşler ortaya atılmış, örneğin 
Almanya’da OttoVon Bismarck döneminde refah devlet anlayışı ele alınmaya başlanmıştır (Özer, 
2015:259).  

1970’lerde ise refah devleti anlayışından kaçışlar görünmektedir. Bu dönemin hakim paradigması 
neoklasik paradigmadır. Toffler bu paradigmayla ilgili şu görüşlerini ifade etmiştir; ”İkinci dalga yerel 
çıkarlardan daha büyük bir nüfus dilimi yaratırken ve milliyetçi ideolojilerin temeli haline gelirken, 
üçüncü dalga da uluslararası çıkarlardan daha büyük gruplara yol açtı. Bu küreselleşme ideoojisi bazen 
gezegen bilinci olarak anılan bir temel yarattı” (Toffler, 2008, s. 405).  

Neoklasik teori; devlete daha az rol biçmektedir. Piyasa güçlerine en fazla rolü vererek, piyasanın 
sağlayabileceği mal ve hizmetlerin piyasa koşullarında temin edilmesi gerektiğini savunmuştur. Teori 
bireysel akılcılığı savunmaktadır. 

1979 İngiltere Thatcher dönemi ve 1980 ABD’de Regan hükümetlerinin iktidara gelmesi üzerine devletin 
minimalleşmesi konusunu tekrar gündeme gelmiş ayrıca kamu yönetiminin yeniden yapılandırma 
konusu ele alınmıştır. Devleti küçültmek yerine devletin özel sektörle birlikte ortak hareket etmesi 
fikrinin daha doğru olduğu düşünülmüş ve bu fikre dönük yönetim faaliyetleri gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. 

ABD’de 1992 yılında “Amerikan Prestorakyası” olarak adlandırılan “Yönetimin Yeniden Yapılandırılması” 
adlı çalışma, ABD’li kamu yönetimi uzmanları David Osborne ve TedGabler tarafından hazırlanmıştır. Bu 
çalışma dünyada geniş yankılar uyandırmış ve O dönemin Amerika Başkanı Clington, Başkan Yardımcısı Al 
Gore’a bu çalışmayla ilgili bir rapor hazırlatmıştır. 

ReinventingGovernment isimli çalışmada yeniden yapılanma 10 ilke halinde incelenmiştir. Bunlar ( Özer, 
2018:26,27);  

 Katalitik Yönetim: Devletin kürek çekmekten çok dümen tutmaya yönelik rolü vurgulanmıştır, 
yani devletin mal ve hizmet sunumunu özel sektöre vererek, siyasal karar alma görevini yerine 
getirmesidir. 

 Rekabetçi Yönetim: Devletin tekele karşı rekabet edip, rekabet faydalarından yararlanmasını 
sağlamaktır. 

 Sonuç Odaklı Yönetim: Girdi yerine çıktıların önem kazandığı, performans yönetiminin ve 
değerlendirilmesinin önemine vurgu yapan anlayıştır. 

 Toplum Odaklı Yönetim: Toplumun yönetimde daha fazla söz sahibi olması gerektiğine dayalı 
anlayıştır. 

 Misyon Odaklı Yönetim: Kurallar ve mevzuattan çok kamu kurum ve kuruluşlarının asil 
görevlerine odaklanmasının önemsenmesidir.  

 Gelecek Odaklı Yönetim: Gelecekte oluşabilecek krizlere yönelik, örgütlerin tedbir alması, kriz 
yönetim ekibini oluşturması ve pek çok konuda stratejik planların yapılmasıdır. 

 Müşteri Odaklı Yönetim: Haklı memnun etmek için kamu hizmetinin gerçekleştirilmesidir. 
Bürokrasi müşteriye yönelik olmamakla birlikte, toplam kalite yönetimi bu durumu 
iyileştirmektedir. 

 Piyasa Odaklı Yönetim: Piyasanın işleyişinde karşılaşılan sorunların kamusal programlarla değil 
de, piyasada çözümlenmesini öngörür. 
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 Yerelleşmiş Yönetim: Etkin ve verimli bir kamu yönetimi için yerele önem verilmesi, ademi 
merkeziyet anlayışının demokratik yönetim için önemli olduğu bu nedenle de yerel yönetim 
birimlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 Girişimci Yönetim: Girişimci kamu yönetimi anlayışını yerleştirmek ve devletin gelir elde etmede 
yatırım yapmaya yönlendirilmesidir. 

Bu ilkeler tüm dünya da yeniden yapılanma stratejilerinin yol göstericisi olmuştur ve pek çok ülke bu 
ilkeleri dikkate alarak yönetimlerini dönüştürmüşlerdir. Bu ilkelerin en önemli özelliği, özel sektördeki 
etkinlik ve verimlilik anlayışının kamu yönetimine yerleştirmektir. 

“Yeniden Yapılanmanın 10 İlkesi” ABD Başkan Yardımcısı Al Gor’a esin kaynağı olmuş ve Al Gor 168 
sayfalık 4 ana başlıklı bir rapor hazırlamıştır.Bu başlıklar22;  

 Müşteriye önem vermek 

 Kırtasiyeciliği azaltmak 

 Sonuç elde edebilmek için çalışanları yetkilendirmek 

 Temel esaslara geri dönmek şeklindedir. 
Başkan Clington, yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda; 138 milyon dolar tasarruf sağlandığını, 
bunun bütçe açıklarının kapatılmasından, ödemeler dengesinin sağlanmasına ve faizlerinin düşmesine 
kadar birçok alanda güzel gelişmeler yaşandığını ifade etmiştir23. Ayrıca Clinton ülkede; son 29 yılın en 
düşük işsizlik oranın sağlandığını, son 20 yılın en düşük yoksulluk oranı ve son 42 yıldır ilk defa peş peşe 
bütçe fazlası verildiğini belirtmiştir24.  

Yeni kamu yönetimi anlayışının işletmecilik, yeni kamu işletmeciliği ya da girişimci idare şeklindeki 
kavramları içerdiğini daha öncede söylemiştik. Yeni kamu yönetimi klasik kamu yönetimine tepki 
mahiyetinde doğmuştur.Bu furyayı başlatan çalışmacılar ise Osborne ve Gabler’dir.  

Dünya Bankası, OECD gibi ulus ötesi kuruluşlar, 20. yy’ın son çeyreğinde kamu sektörünün yeniden 
yapılandırılmasını ve değişme ayak uydurmasını önermiştir. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı, merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin kamu hizmeti üretimi ve 
sunumunda birlikte hareket etmesini gerektiğini savunur. Bu şekilde merkezi hükümetin yavaş ve hantal 
işleyen yapısı, özel sektörünki gibi daha hızlı, etkili ve verimli hale gelecektir. AYYÖŞ’te Yönetimler yer 
alan hizmette halka yakınlık ilkesi, yerel özerklik, desantralizasyon gibi önemli kavramlar ülke 
yönetimlerine yerleştirilmiştir. Yönetimin merkezileşmesinin sakıncalarına vurgu yapılarak, örgütlerin alt 
birimlere ayrılmasını ve özerk nitelikli küçük ve etkili birimlerin oluşturulması desteklenmiştir (Arslan, 
2010:28).  

Yeni kamu yönetimi anlayışı bir dönüşüm bir paradigma değişimdir. Geleneksel yönetime yenilikler 
getirilmiştir. Kamu yönetimini şekillendiren; iktisat, işletme bilimleri ile küreselleşmedir. Ekonomik 
etkinlik,  verimlilik, hesapverebilirlik, şeffaflık, yerelleşme, müşteri memnuniyeti, denetim, sivil toplum, 
liberal politika, yeni sağ akım ve işletmecilik anlayışı bu paradigma değişimine sebep olmuştur. 

Ülkelerin kamu yönetimleri örgüt ve personel yapıları, yeni kamu yönetimi anlayışına uygun olarak 
reformlarla yeniden düzenlenmiştir. Bu mimvalde özel sektör yönetim tekniklerinin kamuda 
uygulanması, yeni kamu yönetiminin en önemli özelliğidir. Devlerin personel yapısı, piyasadan elini 
çekerek yeni görev dağılımının ne olacağı bu paradigmanın yeni konusunu oluşturmaktadır. Bütün bu 
gelişmeler ışığında devlet yeniden tanımlanmış ve siyasetten uzaklaşarak işletme yönetimi anlayışına 
doğru geçiş yaşamıştır.  

Yeni kamu yönetimi aslında yönetim bilimi literatüründe “POSDCORB”olarak isimlendirilen kavramları 
yeniden derleyip geliştirmek olarak da tanımlanabilir (Tortop, İsbir ve diğerleri 2010:17). 

                                                           
22

http://cozumvar.blogcu.com/1993-2001-yillari-arasinda-baskan-yardimcisi-al-gore-baskanligi/1256341 
23

http://cozumvar.blogcu.com/1993-2001-yillari-arasinda-baskan-yardimcisi-al-gore-baskanligi/1256341 
24

http://cozumvar.blogcu.com/1993-2001-yillari-arasinda-baskan-yardimcisi-al-gore-baskanligi/1256341 
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Özel sektörün, kamuyu yönetimini etkilemesiyle “yeni kamu işletmeciliği” kavramı ortaya çıkarmıştır. 
Kamu işletmeciliği yaklaşımı ABD’de 1976 yılında Carter’in başkanlık kampanyası ile desteklenmiş ve 
federal yapıların desteklemesiyle de yaygınlaşmıştır (Arslan, 2010:30).  

Yeni kamu yönetiminin temel özelliklerini özetle sıralayacak olursak (Eryılmaz; 2017:56-57);  

 Piyasa Odaklı 

 Ademi Merkeziyetçi (yerelleşmeye yönelen) 

 Küçük ölçekli ve piyasa yönelimli 

 Devletin küçültülmesi anlayışına dayalı 

 İşletme yönetimi kurallarının hakim olduğu 

 Performansa dayalı ücret yönetimini uygulayan 

 Yöneticinin girişimci nitelik kazandığı 

 Hizmette kaliteyi önemseyen 

 Risk almayı seven 

 Çıktı ve sonuç odaklı 

 Şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir yönetim anlayışına sahip 

 Müşteri odaklı (Müşteriye önem veren) 

 Esnek örgüt yapısı ve esnek hiyerarşi anlayışına sahip 

 Yönetişim, yetki devri ve yetki genişliği gibi unsurları uygulayan yeni bir devlet modelinin 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Aşağıdaki tabloda, yeni kamu yönetimi anlayışıyla geleneksel kamu yönetimi anlayışı arasındaki 
temel farklar daha net anlaşılabilmesi açısından gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Yeni Kamu Yönetimi  - Geleneksel Kamu Yönetimi Ayrımı 

 Piyasa Odaklı  Bürokrasi odaklı 

 Yer ve hizmet bakımından yerelleşmeye 
önem veren 

 Merkeziyetçi 

 Küçük ölçekli ve piyasa eğilimli  Büyük ölçekli ve bürokrasi eğilimli 

 Minimal devlet anlayışına sahip (kamu-özel 
ortak hareket eden) 

 Hizmet Ve yetkiyi üstlenen devlet anlayışı 

 İşletme yönetimi kurallarının hakim olduğu  Yönetim kurallarının hakim olduğu 

 Performansa dayalı ücret yönetimini 
uygulayan 

 Sabit ücret yönetimini uygulayan 

 Yöneticinin girişimci nitelik kazandığı  Bürokratik eğilimli yönetici 

 Hizmette kaliteyi önemseyen  Hizmet dağıtımında niceliği önemseyen 

 Risk almayı seven  Risk almaktan kaçınan 

 Çıktı ve sonuç odaklı  Girdi ve süreç odaklı 

 Şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir 
yönetim anlayışına sahip 

 Kapalı ve şeffaf olmayan yönetim anlayışı 

 Müşteri odaklı  Yurttaş odaklı 

 Esnek örgüt yapısı ve esnek hiyerarşi 
anlayışına sahip 

 Katı hiyerarşi ve emir-komuta zinciri 

 Yönetişim ve yetki devri gibi unsurları 
uygulayan 

 Görevleri bünyesinde toplayan ve uygulayan, 
yetki gaspından endişe duyan 

Kaynak: EŞKİ H.,  (2009). Kamu Yönetiminde Değişim ve Yeni Yönetim Modelleri. Selçuk Üniversitesi İİBF 
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(17), 491-500. 
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SONUÇ 

Son yıllarda kamu disiplini “kamu işletmeciliği” olarak anılmaktadır. Kimi uzmanlar kamu yönetiminin 
özel sektör özelliklerini kazanmasının, onu siyasi içerikten uzaklaştırdığı yönünde eleştiriler yaparken, 
kimi uzmanlar ise kamu sektörü ile özel sektörün birleşiminin eski yönetim anlayışına göre çok daha 
verimli ve başarılı olacağı hususunda hemfikirdir. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı bugünün merkeziyetçi zihniyetini ademi merkeziyetçi anlayışa çevirecek, 
sivil toplum güçlendirilecek ve yönetimde halk-sivil toplum kuruluşlarının aktif olduğu yönetişim kavramı 
etkin olacak, devlet yeniden canlandırılacak ve verimli hale getirilecektir. Bu amaçla devletin sosyal 
hayatın pek çok alanından çekilmesi politikaları uygulanacaktır ki yapılan çalışmalar da bu yöndedir. 
Genel itibariyle bu çalışmalar ekonomik tabanlı çalışmalar olmaktadır.  

Devlet; Gabler ve Osborne’nun “Yönetimin Yeniden Yapılandırılması” çalışmasında belirttikleri gibi 
“kürek çekmekten çok dümen tutmalıdır” anlayışına hakim olmaya başlamış ve mal ve hizmet 
sunumunun özel sektöre devredilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.  

Yeni yönetim yapısı;rasyonel, değişime ayak uydurabilen ve girişimci özelliklere sahip yöneticilerin 
yönettiği ilkeler üzerine kurulmuştur. Bireyselliğin ön plana çıkarılıp bireylerin yeteneklerinden 
faydalanılması, bilimin başat olduğu, insan kaynağına önem veren ve müşteri memnuniyeti üzerine 
çalışan yeni bir yönetim yapısı kurulmaktadır. 

Bu amaçlar doğrultusunda devlet özel sektörle işbirliği içerisinde hareket edecek, yatırımlar artırılacak ve 
yerelliğe önem verilecektir. Yerel yönetimler merkezi yönetimin bir uzantısı değil de, yeni kamu yönetimi 
anlayışıyla birlikte yeni reformlarla yeniden şekillenerek, merkezi yönetimle birlikte hareket eden, maddi 
kaynakları yeterli ve yerelde halka en yakın hizmeti doğru ve hızlı sunabilecek yönetim yapıları olarak 
değişime uğrayacaktır. Tüm dünya da bu amaçların gerçekleşebilmesi için yerel yönetim reformları 
yapılmıştır.  Böylelikle yerel yönetimlerin önemi artırılmıştır. 

Yeni kamu yönetimi anlayışıyla görevleri ve yapıları değişen yeni devlet modelleri, eskisine nazaran daha 
başarılı bir görünüm arz etmektedir. Uluslararası kuruluşlar, gelişmekte olan ülkelerin bu değişime ayak 
uydurabilmeleri için eğitim ve yardımlarını artırmışlardır ve devletler ulus ötesi kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde reformlarını gerçekleştirmektedirler.  

Sonuç olarak küreselleşmenin, etkin ve verimli hizmet üreten özel sektör anlayışının ve liberal 
politikaların etkisiyle kamu sektörü, gelenekselden ayrışmış ve günümüzdeki niteliklerine 
kavuşturulmuştur.  
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Halk İnanışlarında Çarşamba Gününün Uğursuzluğu ve Cinlerle Olan İlintisi 

 

Arş. Gör. İrfan POLAT 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Özet 

Halk inanışları, kapsamları ve önemleri itibariyle birçok sosyal ve beşeri bilimin inceleme alanı 
arasındadır. Antik zamanlardan günümüze çeşitli anlatılar ve pratiklerle taşınan halk inanışları, bu 
yönüyle halk muhayyilesinin önemli bir tezahürüdür. Tıpkı mitlerde olduğu gibi, efsaneler de belirli bir 
olay çerçevesinde gelişen ve bu olayla beraber çeşitli uygulamaların doğmasına zemin hazırlayan 
anlatılardır. 

Bilindiği gibi İslamiyet’e geçişle beraber Şamanizm’e dayanan çeşitli halk edebiyatı ve halk kültürü 
unsurları, biçim değiştirerek ve temel özelliklerini koruyarak, anlatılmaya ve uygulanmaya devam 
edilmiştir. Doğanın bütünsel bir canlılıkla ve kendine has, müstakil bir ruhla yaşadığı telakki edilen 
Şamanizm’de, bilindiği gibi (farklı sınıflandırmalar altında) birçok demon ve iyi ruh mevcuttur. Söz 
konusu din değişimi süreciyle birlikte bu demon ve iyi ruhların kavramsal özelliklerini kaybettikleri ancak 
en temel özelliklerini koruyarak farklı başlıklar altında yaşatıldığı rahatlıkla görülebilir. Bu varlıklardan en 
önemlisi şüphesiz Anadolu sahasında “cin” adı verilen varlıktır. Bilhassa efsanelerde kayda değer bir yer 
kaplayan cinler, geçiş dönemlerinde (doğum, evlenme/erginlik, ölüm) ve sosyal hayatta da yaşama alanı 
bulmuştur. Anadolu Türklüğündeki en önemli ve en yaygın demon olma özelliği gösteren cin, bu nedenle 
hayatın her safhasında çeşitli pratiklere konu olmuştur. 

Bu çalışmada, havas ilimlerinde kullanılan çeşitli kaynaklardan yola çıkılarak günlere ve bilhassa 
Çarşamba gününe değinilecek; Anadolu sahasının tamamında (Türkiye’nin bütün illeri) anlatılan 
efsanelerdeki cin varlığına ve bu varlıkların Çarşamba günüyle olan ilintisine ilişkin bulgular 
paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cin, Demon, Demonoloji, Halk İnanışları. 

Jinx of Wednesday in Folk Beliefs and Correlation With Genies 

Abstract 

Folk beliefs–with its extent and importance- are topics of study for humanities and social science. Folk 
beliefs that carried from ancient times to today world with various pratics and oral tradition are 
important reflection of folk imagination. As in the myths, legends are also told about a specific event 
and with that “event” they build a infrastructure for folk beliefs. 

As known many samples of folk literature and culture based on Shamanism are told and applied under 
different forms and by keeping basic characters with the acceptance of Islam. There are many demons 
and spirits in Shamanism in which nature is considered as a living and with a spirit. With the mentioned 
change of religion, these demons and spirits are kept alive under different covers without keeping 
conceptual features and keeping basic characteristics. No doubt genie is the most important creature at 
all. They take an enormous place in legends, transition periods (birth, marriage /adulthood, death) and 
social life. Genie, which is the most common and important demon in Anatolia, thus is the topic of 
pratics in every period of life. 

In this study days and especially Wednesday will be examined with the methods used in “havas”. By 
evaluating all genie legends in Anatolia (with all cities of Turkey), genies and their relation with 
Wednesday will be handled. 

Key Words: Genie, Demon, Demonology, Folk Beliefs. 
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Giriş 

Çarşamba sözcüğü Farsça çar ” ر۱ݘ ” ve şenbe شنبه" “ sözcüklerinden oluşmuş bir sözcüktür. Çar, Farsçada 
“dört”, şenbe ise “cumartesi” anlamlarına gelmektedir (Kanar, 1998: 223;391). Çarşamba, kelime anlamı 
itibariyle cumartesinden sonraki dördüncü gün anlamındadır. Arap kaynaklı büyü geleneğinde en çok 
kullanılan eserlerden biri olan Şems’ül Maârif, yapılan ak veya kara büyülerin yalnızca nasıl yapıldığını 
göstermekle kalmaz; aynı zamanda büyülerin belirli bir dönemde yapılması gerektiğini belirterek, bu 
muayyen zamanları ayın, güneşin ve etrafındaki yıldız ve gezegenlerin, günlerin ve saatlerin 
hesaplamasına göre sunar. Eserde, Çarşamba gününe ait şu bilgiler yer almaktadır: 

“1. Bu günün ilk saati (Utarid) yıldızına aittir. Misafir kabul etmek, dostluklar kazanmak gibi, bu ve 
benzeri işlere elverişli bir saattir. 

2. Bu günün ikiknci saati ise, Ay’a aittir. Bu saatte hiçbir iş görmeğe kalkma. Zira yapacağın işlerde iyi bir 
sonuç alamazsın. 

3. Bu günün üçüncü saati ise, Zühal yıldızına aittir. Bu saat, hastalıklara, burun kanamalarına, gömmeğe, 
bir şeyi azaltmağa veya artırmağa elverişli bir saattir. 

4. Bu günün dördüncü saatine gelince, bu saat Müşteri yıldızına aittir. Tasarlamış olduğun bütün hayır 
işlerini bu saatte yapabilirsin. Çünkü bu saat, hayırlı ve uğurlu bir saattir. 

5. Bu günün beşinci saati, Merih yıldızına aittir. Bu saat, insanları birbirine düşman etme, kötü işler 
yapma ve yöneltmeğe elverişli bir saattir. Uğurlu bir saat değildir. 

6. Bu günün altıncı saatine gelince, bu saat güneşe aittir. Karada ve denizlerde yolculuğa elverişli bir saat 
olduğu gibi, istediğin her işi de yapabilirsin. 

7. Bu günün yedinci saati Zühre yıldızına aittir. Bu saat de makbul ve uğurlu bir saattir. Arzuladığın işleri 
kolaylıkla yapabileceğin bir saattir. 

8. Bu günün sekizinci saati, Uterid [Utarit] yıldızına aittir. Bu saat özellikçe çokça ağlamaya alışkın 
çocukların susmasına ve muskaların yazılmasına elverişli bir saattir. Bu saatte bu ve buna benzer işleri 
yapabilirsin. 

9. Bu günün dokuzuncu saati Ay’a aittir. Bu saat, eşlerin ve sevişenlerin birbirinden ayrılmalarına, buğuz, 
kin ve düşmanlıklar yaratmağa, bu ve buna benzer işley yapmağa elverişli saattir. Bu nedenle bu saatte 
böyle işler yapmağa kalkma. Zira sonucu iyi olmaz. 

10. Bu günün onuncu saatine gelince, bu saat Zühal yıldızına aittir. İyi ve uğurlu bir saattir. Büyüklerin 
yanına girmeğe, hacet ve isteklerin gerçekleşmesine elverişli bir saattir. 

11. Bu günün onuncu saatine gelince, bu saat Müşteri yıldızına aittir. Bu saat de iyi ve uğurlu bir saattir. 
Bu vakitte Tılsım ve muskalar yazılır, büyüklerle kolayca karşılaşılır. Bu ve buna benzer işlerin yapılacağı 
ve hayırlı sonuçlar alınacak iyi bir saattir. 

12. Bu günün on ikinci saati, Merih yıldızına aittir. Bu saatte şer yaratacak işler yapabilirsin. İstediklerin 
ve sevmediklerin arasında buğuz ve kin, düşmanlıklar çıkarmağa elverişli bir saattir.” (İmam Ahmed Bin 
Eli El-Bûni, 1979: 42-43) 

Halk İnanışlarında Çarşamba Günü ve Gecesi  

Bilindiği gibi halk muhayyilesi, iptidai çağlardan bugüne, dünyayı her yönüyle ele alarak yeniden işleyen 
bir işleve ve içeriğe sahiptir. Bu bağlamda günler de halk muhayyilesinde belirli işleri yapıp yapmama 
özelliği gösterirler. Bu özellik, efsaneler ve memoratlar gibi gerçekliğine inanılan anlatılarla desteklenmiş 
olabileceği gibi; geçmişte yaşayan fakat unutulmuş bir anlatının özelliklerini kaybetmesi neticesinde 
anlatıdan arta kalan inanışlarla ve deneme-yanılma yoluyla da desteklenmiş olabilirler. Bu minvalde 
Anadolu sahasında anlatılmakta olan efsaneler incelendiğinde bilhassa cinler ve Çarşamba günü arasında 
bir bağlantı bulunduğu, hatta Anadolu’nun bazı kesimlerinde Çarşamba gününe özel birtakım yasaklar ve 
tabular bulunduğu dikkati çekmektedir. İsmail Şenesen’in aktardığına göre Adana’da Çarşamba günleri 
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egzama hastalığının artacağına; her ayın son Çarşamba gününün iyi olmadığına; Çarşamba günü kan 
aldırılırsa kanın durmayacağına; Çarşamba günü elbiseler yıkanırsa, o evden cenaze çıkacağına; 
Çarşamba günü yorgan kaplamanın ve ekmek yapmanın uğursuzluk getireceğine inanılmaktadır 
(Şenesen, 2015: 384;404;506;539;617).  

Ali Riza Yalman’ın aktardığına göre Salı ve Çarşamba günleri bir işe başlamak uğurlu sayılmaz(Yalman, 
1977: 59).25 Turgay Kabak’ın aktardığına göre Adana yöresinde Çarşamba günleri çamaşır yıkanmaması 
gerektiğine inanılır (Kabak, 2011a: 169). Ayrıca bu günde kurşun döktürülür ve çocuklar delikten geçirilir; 
Salı günü de uğursuz sayılır ve birtakım sağaltma işlemleri Çarşamba günleri yapılır (Kabak, 2011: 
94;170). Kayseri’de ise, günlerin birer “eş”i olduğu düşünülerek Salı günleri çocuklar yıkanmaz (Doğan, 
2010: 27). Benzer biçimde Salı günü Muğla’da uğursuz ve kötü addedilir (Çınar, 2004: 211). İfade 
edileceği gibi, Çarşamba gününün cinlerle olan ilintisi, yalnızca onun uğursuzluğu ile değil; bu muayyen 
günde iletişim olanaklarının daha farklı bir boyuta ulaşması, başka bir ifade ile, özelde cinlerin, genelde 
ise olağanüstü varlıkların bu günde daha çok ortaya çıkmalarıyla alakalıdır. Erkan Akyol’un aktardığına 
göre Diyarbakır’da çocuğu olmayan kadınlar üç Çarşamba günü şeyhe götürülür; aynı şekilde zayıf ve 
gelişmeyen çocuklar üç Çarşamba üst üste tezekle tartılır ve her yedi günde bir gelişmesi kontrol altına 
alınır; bir isteği olanlar yahut kendilerine büyü yapıldığını düşünenler yöredeki Anzelha suyunun üç 
yerinden Çarşamba günü atlarlar ve son olarak yöredeki belli başlı ziyaret yerleri bilhassa Çarşamba 
günleri ziyaret edilir (Akyol, 2013: 12;21;84). Benzer bir uygulama Siirt’te de görülür (Taşpınar, 2006: 
107). Kastamonu’da ise Çarşamba günü tırnak kesenin malının artacağına inanılır (Erdoğdu, 1992: 273). 

Yine Elazığ’da nazar değen kişiye kurşun dökme işlemlerinin Çarşamba günü gerçekleştirildiği; nazar 
geçmezse aynı işlemin üç Çarşamba arka arkaya tekrarlandığı görülmektedir. (Gülbayküçük, 2012: 41). 
Aynı uygulamanın bir başka varyantında ise kurşun dökme işlemi tamamlandıktan sonra kalburda kalan 
malzemeler (soğan, ekmek, tuz) dört yol ağzı olan bir yola atıldıktan sonra eve dönülür ve bu işlem üç 
Çarşamba tekrarlanır (Sertkaya, 2012: 178). Manavgat’ta, Çarşamba, Perşembe ve Pazar günleri 
(haftanın tek günleri) ekim veya dikim işleri yapılmamaya dikkat edilir ve bu günlerde ekim-dikimlerin 
bereketsiz olacağına inanılır. Aynı yörede Salı ve Çarşamba günlerinde bir işe başlamak pekiyi sayılmaz. 
(Şimşek, 2013: 404;452).  

Mersin’de yaşatılmakta olan inanışa göre, cenaze evine gelen birisi, al basmasına neden olabilir. Bu 
durumda ölünün mezarından toprak alınır ve bu toprağa su katılır. Al basan çocuk, bu karışımla dört yol 
ayrımında, Çarşamba günü yıkanır. Aynı yörede çok ağlayan çocuğun ağzına ayakkabı veya terlik vurulur. 
Akraba olmayan bir kadının yaptığı bu işlem, art arda üç Çarşamba tekrarlanır. Yılancık hastalığına 
tutulanlar ise, hastalığı tedavi eden ocağa üç Çarşamba günü giderek yılancığını kestirir. Aynı işlem dalak 
kesme işlemi için de yapılır. Cin çarptığı inanılan kişi, iki hafta üst üste Çarşamba günü ikindi vaktinde 
denize götürülür ve üzerinden kırk dalga geçene değin denizde bırakılır  (Bali, 
2015:199;226;363;365;371). Ayrıca yörede Çarşamba günü uğursuz sayılmasa da, bu gün göçe çıkılmaz 
ve dokuma makineleri çözülmez (Bali, 2015: 493). Tunceli’de (Pülümür), deri hastalıkları ocak sahibi bir 
kişi tarafından Çarşamba, Perşembe ve Pazar olmak üzere üç günde tedavi edilir (Dikme, 2018: 114). 
Kastamonu’da (Tosya), ise tam tersine birtakım işlerin Çarşamba gününde gerçekleştirilmesi daha iyi 
kabul edilir (Karabüber, 2017: 253). 

Karabük’teki (Safranbolu) yaygın inanışa göre, Çarşamba ve Cuma günleri evden süt ve yoğurt verilirse 
evin bereketi kaçar (Acar, 2011: 117). Lütfi Sezen’in aktardığına göre Çarşamba günü tırnak kesenin 
serveti azalır ve komşuluk yapanın evinin bereketi kaçar (Sezen, 2007: 143). Vehbi Cem Aşkun ise tam 
aksine Sivas’ta Çarşamba gününün oldukça kutsal addedildiğini ve bu günde tıraş olmanın insanı 
zenginleştirdiğine inanıldığını aktarır (Aşkun, 2006: 94). Abdürrahim Dede’nin aktardığına göre Batı 
Trakya’da Çarşamba uğursuz sayılan bir gündür. Bu günde çamaşır yıkanmaz; sıva, süpürge ve temizlik 

                                                           
25

 Anadolu sahasında Perşembe gününün akşamının “Cuma gecesi” kabul edilmesi gibi, -yaptığımız araştırmalarda- 
Salı gününün akşamının da “Çarşamba gecesi” olarak kabul edildiği görülmüştür. Bu nedenle, bu bildiride, hem 
Çarşamba hem de Salı günlerine ilişkin inanışlar ele alınmıştır. 
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yapılır; tıraş olunur ve tırnak kesilir (Dede, 1978: 131). Yılmaz Önay’ın aktardığına göre Van’da, 
Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece banyo yapmak iyi sayılmaz (Önay, 2016: 145). 

Mersin yürüklerinde kırkı karışan lohusalık dönemindeki kadınlar,26 iki Çarşamba günü arasındaki 
Perşembe gününe kalmadan yapılmalıdır  (İncir, 2011: 73). Rize’de ise kırk karışması neticesinde basılan 
çocuk, ayaklarının üstünde duramaz ve tedavisi için yeni ayın çarşambasında akrabası olmayan birisi 
tarafından diken altından geçirilir (Kabataş, 2006, 35).  

Elazığ’da birçok yörede olduğu gibi Nevruz’dan sonraki ilk Çarşamba “kara Çarşamba” olarak adlandırılır 
(Kahraman, 2010: 54). Aynı inanış Elazığ’da (Pertek) da görülür. Buna göre Kara Çarşamba’nın 
hastalıklara iyi geldiğine inanılır ve bu günde ağaçların dalları bükülür (Polatcan, 2006: 62;83). Benzer bir 
biçimde Tunceli’de de “Hızır günü” olarak adlandırılan kara Çarşamba iki türlüdür ve bu günde lokma 
yapılıp mezarlar ziyaret edilir (Dikme, 2018: 89-90). Yaşar Kalafat’ın aktardığına göre ise Iğdır ve 
çevresinde “Kara Çarşamba” yas alameti olarak bilinir ve bu günde “hayırlı” olarak değerlendirilen işler 
yapılmaz. Ayrıca bu günde kısmet bağlama ve açma işlemleri (yukarıda belirtildiği gibi) yapılır ve bu gün, 
çok uğursuz sayılır (Kalafat, 2018: 9). 

Ayşe Duvarcı’nın aktardığına göre Çarşamba Karısı (veya Çarşamba Cadısı), Çarşamba günleri ortaya 
çıkan, korkunç görünüşlü dişi bir demondur. Bir gün dolaşabildiği için her yeri gezer (Duvarcı, 2005: 128). 
Bilindiği gibi Çarşamba karısı karakoncolos, congoloz ve bazı yörelerde de cadı olarak bilinir (Beyaz, 
2018:109-110). Erman Artun’un aktardığına göre Tekirdağ’da Çarşamba günleri dikiş dikilmez, çamaşır 
yıkanmaz, gecesinde iş yapılmaz. Çarşamba Karısı’nın (veya Çarşamba Anası) bu günlerde gelirler ve evi 
kirletirler (Artun, 1978: 256). Esat Korkmaz’ın aktardığına göre Çarşamba Karısı, Asla inançlarında 
Çarşamba günleri insanlara kötülük yapan ve onlara zarar veren kötü bir ruhtur (Korkmaz, 2006: 181). 
Çarşamba Karısı’nın aksine, İran Afşar Türklerinde “Çarşamba Hatunu” adıyla bilinen olağanüstü bir varlık 
bulunduğunu aktaran Yaşar Kalafat, bu varlığın evlere mutluluk getirdiğini belirtir (Kalafat, 2009: 129). 

Halk Anlatılarında Çarşamba Günü/Gecesi ve Demonlarla Olan İlişkisi 

Arapça “cin” sözcüğü, sözlükte 1. gözle görünmez, lâtif cisimlerden ibaret bir varlık. 2. pek zeki ve 
anlayışlı kimse. anlamlarına gelmektedir (Develloğlu, 2008: 143). Arif Arslan ve Giovanni 
Scognamillo’nun aktardıklarına göre melekler, cinler (olağanüstü varlıklar), kabirdekiler (ölüler) ve ev 
yılanları, gizlenme özelliklerinden dolayı “cin” olarak anılırlar. Buna göre Cahiliye dönemi Araplarının 
meleklere de cin adını verdiği belirtilmekte ve cinlerin tek ferdine “cinnî” denilmektedir (Scognamillo ve 
Arslan, 2000: 40). Esat Korkmaz’ın aktardığına göre “cin”, Roma mitolojisinde evcil tanrılar anlamına gelir 
ve “cin” telakkisinin kaynağı Asur-Babil mitolojisidir (Korkmaz, 2006: 164). Her dinde veya her bölgenin 
yerel inanışlarında cinler veya cinlere tekabül eden çeşitli demonların varlığı, dinler tarihi açısından 
bilinen bir durumdur. Fakat araştırmanın kapsamı gereği, cinlerin farklı medeniyet/dinlerdeki yerine 
burada yer verilmeyecektir.  

Bilindiği gibi Kur’an’da cinler adına müstakil bir sûre vardır. 72. sûre olan Cin Sûresi, toplamda 28 ayetten 
müteşekkildir. Muhteva olarak ayet, Anadolu sahası efsanelerine de konu olan, cinlerin melekleri 
dinleyerek çeşitli olaylar hakkında haberdar olmaları, insanların cinlere sığınmak istedikleri, cinlerin 
iyileri ve kötülerinin bulunduğu gibi konular hakkındadır. Ancak cin konusunda Anadolu sahası sözlü 
anlatmalar oldukça hacimli bir anlatı geleneğine sahiptir. Anadolu sahasında demonik varlıkların 
Çarşamba günüyle olan ilintisiyle alakalı, toplamda 10 efsane/memorat tespit edilmiştir.27  

Edirne’de anlatılan Çarşamba Karısı efsanesine göre, Çarşamba karısı, Çarşamba günleri evlerde kadın 
suretinde görünen demonik bir varlıktır ve göründüğü çocukları hasta eder (Dervişoğlu, 2016: 303-304). 
Kırklareli Boşnakları arasında anlatılan memoratlara göre Karabasan, Çarşamba günü örgü ören 
insanların yanına zincirlerle gelir (Sızan, 2016: 36). Balıkesir (Dursunbey)’de anlatılan Kambur Dayı 
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 Kırkı karışmak: Lohusalık dönemindeki iki kadının karşılaşması. 
27

 Anadolu efsanelerinde geneli itibariyle bütün demonik varlıkların “cin” varlığı altında toplandığı, halkbilimi 
araştırmacıları tarafından bilinen bir olgudur. Hatta incelenen efsanelerin birçoğunda farklı bir demonik varlığın 
özelliğini gösteren bir demonun “cin” adıyla kaydedildiği dikkati çekmiştir. 
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efsanesine göre cinler, Çarşamba günleri hamamda toplanıp eğlenirler ve bu günü uğursuz sayarlar 
(Bıldır, 2008: 105). Mersin’de anlatılan Çarşamba Taşı Efsanesi’ne göre, Çarşamba Karısı’nın yıkandığı 
muayyen bir taş vardır ve o, bu taşa saygı gösterir. Çarşamba Karısı, bir Çarşamba gecesi pamuk eğiren 
kadının iğini büküp ortadan kaybolur ve daha sonra yıkandığı taşa girip kaybolur. Bu taş, birçok hastalığın 
tedavisinde kullanılır (Çıblak, 1995: 214-125). Diyarbakır’da anlatılan Kadı Hamamı Cinleri adlı efsaneye 
göre cinler hamamda toplanırlar ve hep bir ağızdan “Çarşambadır Çarşamba” diye tekerleme söylerler. 
Aralarına aldıkları kambur bir adam da (gün Çarşamba olmamasına rağmen) onlarla tekerleme söyler ve 
cinler, adamın kamburunu alırlar. Daha sonra başka bir kambur, kendi kamburlarının da alınması için 
Pazar günü hamama gider. Cinlerin söylediği tekerlemeyi “bugün Pazar” diyerek böler ve kamburuna 
kambur eklenir (Helimoğlu Yavuz, 1993: 103). Nuriye Sancak’ın Mardin’den derlediği Cinlerin Düğünü, 
Emir Hamamı 2 ve Savur Hamamı efsanelerinde de aynı motiflerin benzerlerini görmek mümkündür. 
Cinlerin Düğünü adlı efsaneye göre cinler, yalnızca Çarşamba günleri düğünlerini yaparlar ve Çarşamba 
günü düğün yapan insan gelinler, cinlerin düğününe denk gelince hasta olurlar. Öyle ki, cin gelin eğer 
çirkinse, Çarşamba günü düğünü olan insan gelini çarpar. Emir Hamamı 2 adıyla kaydedilen efsanede ise, 
cinler, Çarşamba günleri hamamda çalgılar çalıp eğlenirler. Son olarak Savur Hamamı adlı efsaneye göre, 
cinlerin Çarşamba günü hamamlarda eğlence yaptıklarını öğrenen ahali, Çarşamba günleri hamamı 
cinlerin kullanımına bırakırlar (Sancak, 2008: 83;121).  

Sonuç 

Türkiye’nin farklı illerinden örneklerle aktarıldığı gibi Çarşamba günü, geneli itibariyle uğursuz sayılmakta 
ve birtakım işler, bu günlerde yapılmamaktadır. Uğursuzluğunun yanında, Çarşamba gününde belirli dini 
ziyaretlerin yapılması, halk ocaklarının bu günde işlevselliğinin ve ziyaretçi sayılarının artması, yapılan 
birtakım işlerle refaha erişileceğinin düşünülmesinin de cinlerle alakalı olduğu iddia edilebilir. Nitekim 
havas ve hüddam ilminde, aktarıldığı üzere, Çarşamba günü tılsım yazma, bağlama ve bağ bozma 
büyülerini gerçekleştirme gibi birçok büyüsel veya kötücül eylemin yapılabileceği bir gündür. Büyünün 
tabiatı etkilemek yahut değiştirmek işlevinden hareketle düşünülürse, Çarşamba günü işbu etkileme ve 
değiştirme işlevleri için uygun olan bir gündür.  

Öte yandan anlatıların işlevleri ele alındığında, bilhassa efsanelerin halk kültürünün taşıyıcısı oldukları; 
toplumsal düzenlemeleri ve sağlanan düzenin devamlılığının icrası için çeşitli korku unsurlarını 
kullanmaları bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla halk inanışlarını, başka bir ifadeyle eyleme yahut duaya 
yönelik pratikleri ihtiva eden efsaneler/memoratlar, bu yönüyle toplumsal düzenin sağlanmasına yahut 
sağlanan düzenin devamına katkıda bulunurlar. Bu minvalde Çarşamba günü ve cinlerle olan ilişkisine ait 
efsanelerin, “Çarşamba” adında müstakil demonik bir varlığın; “Çarşambadır Çarşamba” 
türkü/tekerlemesini söyleyen cinlerin bulunması, Anadolu sahası demon kültürünün havas-hüddam 
ilmiyle aynı kaynaktan beslendiğini gösterebilir. 

Sonuç olarak, Çarşamba günü, hem tabiatın –demon varlığının bu günde artıyor olması sebebiyle- 
etkilenmes/değiştirilmesi için uygun; hem de birçok açıdan çeşitli önemlerin alınması gereken bir 
gündür. Nitekim Anadolu sahasının farklı kesimlerinde yaşatılmakta olan halk inanışları da bu durumun 
halk tarafından ispatı olarak değerlendirilebilir. Fakat dikkat edilmesi gereken tek husus muayyen bir 
günün uğursuzluğu veya o günde yapılmaması gereken şeylerin varlığı değil; bilakis, yapılması gereken 
veya yapılacağı takdirde gerçekleşeceği vaat edilen herhangi bir durumun da bulunmasıdır. 
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Açısından Değerlendirilmesi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi). 

Kalafat, Yaşar (2009). Türk Kültürlü Halklarda Karşılaştırmalı Halk İnançları: Kodlar-Kültler 1. Ankara: 
Berikan Yayınevi. 



 
185 

 

 
 

Kalafat, Yaşar. “Türk Kültürlü Halklarda Ahır Çerşembe’nin Mitolojik Muhtevası.  
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/yasar_kalafat_ahir_cersembe_mitoloji.pdf [Son Erişim Tarihi: 
07.11.2018] 

Korkmaz, Esat (2006). Şeytan Tasarımı Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Anahtar Kitaplar. 
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Scognamillo, Giovanni ve Arslan, Arif (2000). Doğu ve Batı Kaynaklarına Göre Cinler. İstanbul: Karizma 
Yayınları. 
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“Yaşayan Grafik” Atölye Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Tasarım Süreçlerindeki Motivasyonları ve 

Tasarımlarındaki Özgünlük, Deneysellik ve Sanatsal Yaklaşımları 
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Özet 

Tasarım eğitimi alan öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak, düşünme kapasitelerini geliştirmek ve 
özgün bir dil oluşturmalarına katkı sağlamak amacıyla, akademik ders planları dışında deneysel ve 
sanatsal yaklaşımlar ile desteklenecek atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Bu 
düşünceden hareketle, Doğuş Üniversitesi, Grafik Bölümü tarafından bölüm öğrencilerine yönelik 
“Yaşayan Grafik” başlığında gerçekleştirilen atölye çalışması süreci ve sergisi araştırmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Her geçen gün genişleyen grafik tasarım uygulama alanlarına yönelik ürünleri de içeren 
atölye çalışması, illüstratör ve grafik tasarımcı adaylarının yeni ifade yolları geliştirmeleri ve 
motivasyonlarını arttırmaları amacıyla düzenlenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerden, belirlenmiş 
kavramlar çerçevesinde araştırmalarını sürdürerek, grafik tasarımın birer sanatsal anlatım diline 
dönüşebileceği renkli yapısını, çeşitli gündelik objeler üzerine grafik uygulamalar eşliğinde, kişisel ve 
özgün ifade yollarıyla ortaya koymaları istenmiştir. Sanatsal, estetik ve özgün yapıda yeniden 
yorumlanan bu objeler ile farklı boyutlarda düşünmeleri, sınırları yıkmaları da amaçlanmıştır. Yerinde 
gözlem ve öğrenciler ile birebir görüşmeler sonucunda, atölye çalışmasına katılan öğrencilerin tasarım 
süreçlerindeki motivasyonları ve tasarımlarındaki özgünlük, deneysellik ve sanatsal yaklaşımları 
değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Atölye Çalışması, İllüstrasyon, Ürün Grafikleri 

The Workshop Entitled Living Graphics and Investigation of this Informal Activity in terms of Student 
Motivation  

Abstract 

 In order to increase the motivation of the students undergoing design education, to improve their 
capacity for thinking and to aid them in developing a unique design language, it is significant to carry out 
workshops that are supported by experimental and artistic approaches besides the academic course 
plans. Departing from this idea, the workshop entitled “Living Graphics” and its process and exhibition –
as organized by Dogus University, Department of Graphics for the students enrolled in the program– 
constitutes the subject of this research. The workshop, which includes products for graphic design 
applications that are expanding day by day, is designed to help illustrator and graphic designer 
candidates develop new ways of expression and increase their motivation. The students were asked to 
present the colorful structure of graphic design, which can be transformed into an artistic language of 
expression, through a variety of everyday objects, accompanied by graphical applications, using 
personal and original expressions. It is also aimed for the participating students to think in different 
dimensions with these objects that are reinterpreted in artistic, aesthetic and original structure and to 
break the boundaries. As a result of on-the-spot observation and one-on-one interviews with the 
students, the motivations of the students who participated in the workshop and their originality, 
experimentalism and artistic approaches were evaluated. 

Keywords: Graphic Design, Workshop, Illustration, Graphics for Products. 

GİRİŞ  

Tasarım eğitiminin bir parçası olan atölye çalışmaları, deneysel ve sanatsal araştırmalara imkan veren, 
sınırsız düşünce zenginliğinin ortaya konabildiği, tartışıldığı ve fikirlerin geliştirilerek keyifli tasarım 
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deneyimleri yaşanmasına olanak sağlayan etkinliklerdir. Bu etkinlikler, alanlarında uzman tasarımcı ve 
sanatçıların uzmanlık alanı çerçevesinde gelişebileceği gibi, aynı zamanda “belli bir konuyu çeşitli 
şekillerde inceleme, düşünce ve iletişim alanında  yeni bir model yaratma” (Malouf, 2012: 2) amacıyla da 
gerçekleştirilmektedir. 

 “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” başlığında 2. İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında, 
Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü öğrencilerine yönelik Dr. Öğr. Üys. N. Irmak Akçadoğan 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Yaşayan Grafik” atölye çalışması sanat ve tasarımın gündelik yaşama 
dokunma ihtiyacı çerçevesinde kurgulanmış deneysel yapısı ve bu müfredat dışı etkinliğin öğrenci 
motivasyonu açısından olumlu sonuçları  nedeniyle bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.  

Günümüzde grafik tasarım hayatın her alanındadır. Çevremizdeki afişlerin, ambalajların, dergi, kitap 
kapaklarının, çeşitli interaktif arayüzlerin, markaların kurumsal kimliklerinin, reklam kampanyalarının 
haricinde, kullanmakta olduğumuz gündelik objelerden, aksesuarlara, endüstriyel tasarım ürünlerinden, 
moda ürünlerine, mimari ve iç mekan tasarımlarına kadar bir çok alanda grafik tasarım uygulamaları yer 
almaktadır (Cheung, 2007: 2-3). Çeşitli renkler, formlar, tipografik öğeler, illüstrasyonlar ile zengin bu 
grafik dünya eşsizdir. Bu özgün ve yaratıcı grafik içerikli ürünlerin tercihleri ile şekillendirebileceğimiz 
gündelik yaşam alanlarımız ise kişisel yapımızı ortaya koyabilmemize olanak tanır.  

 

Şekil 1: Irmak Akçadoğan, Society6, Erişim: 03.11. 2018, goo.gl/d97ZPs 

Bu atölye çalışmasıyla, katılımcı grafik tasarım öğrencilerinden gündelik yaşamın her alanında karşımıza 
çıkan grafik içerikli ürünlere yönelik, özgün ve kişisel yorumlarla üretecekleri tasarımlar oluşturmaları 
istenmiştir. Atölye çalışmasına katılan öğrenciler, formel eğitimleri kapsamında, proje derslerinde 
aldıkları net ve detaylı açıklamalardan farklı olarak sadece seçebilecekleri kavramlar ile 
sınırlandırılmışlardır. Bienalin konusu paralelinde verilmiş olan zaman, teknoloji, benlik, geçmiş, gelecek 
kavramları çerçevesinde, bulunmuş nostaljik objelerden, giyilebilecek T-shirt, çanta vb. objelere kadar 
çok çeşitli ürüne yönelik grafik ve illüstrasyonlar ile tasarımlarını oluşturmaları istenmiştir.  

Bu tasarımları oluştururken öğrencilerden, seçecekleri kavramın yörüngesinde araştırmalarını 
sürdürerek, günlük kullanım objelerinde, grafik tasarımın birer sanatsal anlatım diline dönüşebileceği, 
eğlenceli, renkli, yaşayan yapısını göstermeleri beklenmiştir.  
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AMAÇ 

Öğrenci motivasyonunu arttırmaya yönelik atölye çalışması ile illüstratör ve grafik tasarımcı adayı 
öğrencilerin yeni ifade yolları geliştirmeleri, sanatsal, estetik ve özgün yapıda yeniden yorumlanan 
objeler ile sınırsız düşünme yetisi kazanmaları, ortak çalışma imkanı ile fikir alışverişinde bulunabilmeleri 
ve eleştirel yorumlar yapabilmeleri amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Yerinde gözlem ve öğrenciler ile birebir görüşmeler sonucunda çalışma değerlendirilmiştir.  

KAPSAM 

Çalışmaya ilişkin açıklama yapılarak beklentiler belirtilmiştir. Esprili, eğlenceli, bir dil geliştirilebilmesi için 
illüstrasyon ve grafik uygulamaların çeşitli malzemeler ve objeler ile desteklenebileceği, seçilen kavram 
üzerine yoğun olarak düşünülmesi tartışılması fikir alışverişinde bulunulması, grup halinde ya da bireysel 
olarak da çalışılabileceği vurgulanmıştır.  

Çalışma kapsamında çok çeşitli çalışma örneklerinin yer aldığı kitaplar stüdyoya getirilmiş, öğrencilerin 
incelemesi sağlanmıştır. Özgür ve rahat bir şekilde araştırma yapabilecekleri, uygulamalarını 
gerçekleştirebilecekleri ortam sağlanmıştır. Konu kapsamında çeşitli örnek uygulamaların yer aldığı web 
kaynakları gösterilmiştir. Tüm tasarımların sergileneceği bilgisi verilerek çalışma başlatılmıştır.  

Enformel bu çalışma, grafik tasarım eğitimi alan 1.,2.,3.ve 4. sınıf öğrencileri ile üç günlük bir etkinlik 
olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak öğrencilerin çalışmaya okul dışında da devam edebilecekleri 
söylenmiştir. Atölye yürütücüsü ile iletişimin elektronik ortamda da sürdürürülerek, fikir alışverişine 
devam edildiği çalışma, on günlük süreç sonunda bir sergi ile sonuçlandırılmıştır. 

Bu çalışmaya tasarım eğitiminin başlangıç aşamasında bulunan 1. Sınıf öğrencileri de katılmıştır. Nokta-
çizgi konusu kapsamında oluşturdukları oto portreleri ile ‘benlik’ kavramını ele alarak T-Shirt ve çantalar 
tasarlamışlardır. Öğrenciler benlik kavramını sorgularken kendi sosyal çevreleri, aileleri, etnik kökenleri 
gibi görsel anlamda çalışmalarını zenginleştirebilecek yapılardan faydalanmışlardır. Form 
araştırmalarında kültürel değerleri, kişisel ilgi alanları ve zevklerini tasarımlarına yansıtmışlardır. Farklı 
kalınlıktaki siyah uçlu kalemler kullanılarak geleneksel yöntemler ile gerçekleştirilen illüstrasyonlar, dijital 
ortamda renklendirilerek sonuçlandırılmıştır (Bkz. Şekil 2). 

 

Şekil 2: Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü Öğrenci Çalışmaları, “Yaşayan Grafik” Sergisi, 2014 

Geçmiş, gelecek kavramları üzerine yoğunlaşan öğrenciler bulunmuş nostaljik objeler ile çalışmayı tercih 
etmiş, farklı yüzeylere kalıcı olarak çizim yapmaya olanak tanıyan kalemler kullanarak objelere yeni 
kimlikler vermeye çalışmışlardır. Objenin gerçekliğini ve zaman kavramını sorgularken esprili bir anlatım 
dili geliştirmişlerdir. 
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İki yüz yıllık antika bir ütüden, saç kurutma makinesine kadar çok çeşitli nostaljik obje çalışmaya dahil 
edilmiştir. Bu objeler ve form yapılarına uygun karakterize çizimler eşliğinde yeni bir görsel kimlik elde 
edilmeye çalışılmıştır. Üç boyutlu bu objeler ile kurulan ilişki sayesinde öğrencilerin farklı boyutlarda ve 
yüzeylerde çizim yaparak, çözüm üretebilmeleri sağlanmıştır (Bkz. Şekil 3). 

 

 

Şekil 3:  Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü Öğrenci Çalışmaları, “Yaşayan Grafik” Sergisi, 2014 

 

Kavramlara yönelik fikir üretme ve ifade etmek istenen anlatımı destekleyecek malzeme, teknik ve obje 
seçimindeki çeşitlilik çalışmanın amacına uygun olarak gelişmiştir. Sınırlılıklar ve zaman kavramını 
sorgulayan bir öğrenci, fincanlar ile oluşturulmuş çalışmasında, teknik çözümlerini ifade etmek 
istediklerini destekleyecek şekilde geliştirmiştir.  

Malzeme seçiminin özgürlüğü, öğrencileri denemek istedikleri tekniklere yönlendirmiş, bu teknikler ile 
ilgili detaylı araştırma yapmalarına neden olmuştur. Dikiş teknikleri ile çalışmayı tercih etmiş öğrenciler 
deneysel yaklaşımlarla, hata yapma korkusu yaşamadan üretmişlerdir. Frida Kahlo’nun portresini dikiş 
teknikleri ile görselleştiren bir öğrenci yaratıcı ve özgün ifade tekniği geliştirerek günlük kullanıma 
yönelik çanta tasarlamıştır.  

Bir başka öğrenci teknoloji kavramını sorgularken bir dilek ağacı oluşturmuş ve  yine dikiş tekniklerinden 
de yararlanmıştır. Tipografik elemanlar ile kapladığı dilek ağacını atık malzemelerden ürettiği karakter 
oyuncakları asarak tamamlamıştır. Teknoloji ve gelecek sorgusunda tüketim ile ilgili tartışmalara imkan 
veren çalışmasıyla öğrenci çok farklı malzemeyi bir arada kullanma fırsatı bulmuştur. 

Gelecek ve mutlu bir dünya kavramı üzerinde çalışarak, hayvan hakları kavramını eğlenceli bir anlatım ile 
sorgulayan öğrenci, çalışmasını illüstrasyon ile şekillendirerek, neşeli özgün karakterler yaratmıştır. Renk 
seçimleri ve tipografi kullanımında da kişisel bir yorum oluşturmayı başarmıştır (Bkz. Şekil 4). 
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Şekil 4:  Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü Öğrenci Çalışmaları, “Yaşayan Grafik” Sergisi, 2014 

 

Öğrencilerin kavramlara yönelik fikir üretme süreçleri, çeşitli teknik ve malzeme araştırmaları, tasarım 
çözümüne yönelik uygulamaları, tamamen kişisel çabaları ile şekillenmiştir. Bulunan atık malzemelerin 
ve objelerin kavramlar ve ifade edilmek istenen fikirler doğrultusunda şekil verilmesi, görselleştirilmesi 
atölye yürütücüsü tarafından desteklenmiştir. Öğrenciler, müzik kasetleri gibi güncelliğini yitirmiş 
nostaljik üç boyutlu objeleri çizimleri ile birlikte değerlendirerek çok özgün hayvan illüstrasyonları 
oluşturmuşlar ve daha sonra bu çalışmaları T-shirt tasarımlarına uygulamışlardır.  

Deneysel çalışmalar eşliğinde yaratıcılığın sınırlarını zorlama imkanı bulan öğrenciler, çeşitli teknolojik 
atıkları kullanarak gelecek ve insan kavramını sorgulamak amacıyla robotik yapıda üç boyutlu figürler 
oluşturmuş, bu figürleri ifadelerini desteklemek üzere poster tasarımlarında kullanmışlardır (Bkz. Şekil 5). 

 

Şekil 5:  Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü Öğrenci Çalışmaları, “Yaşayan Grafik” Sergisi, 2014 

Sadece kavramlarla sınırlandırılmak, malzeme ve teknik seçimi gibi üretecekleri tasarımda belirleyici tüm 
etkenlerin kendi kontrollerinde olması, öğrencilerin hızlı araştırma yapmalarını, kullanmak istedikleri 
teknik ile ilgili öğrenmeleri gereken inceliklere keyifle odaklanmalarını sağlamıştır. 
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Araştırma ve keşfetme sürecinde öğrenciler çok çeşitli malzeme arayışına girmişlerdir. Atölye yürütücüsü 
tarafından sınırsız malzeme denemeleri açısından desteklenen öğrenciler, oyun oynuyormuşçasına, hata 
yapma endişesi duymadan parçalamış, birleştirmiş, boyamış, çizmiş, dikmiş, kesmiş, monte etmişlerdir. 
“Oyun bir katalizördür. Üretkenliği destekler ve problem çözmede hayati önem taşır” (Judkins, 2017: 
252). Farklı malzemeler ile çalışma özgürlüğü, kişisel çabayı zorunlu kılarak öğrencilerin kavramsal 
düşünme kapasitelerini geliştirici, deneysel, yaratıcı ve alışılmadık olanı üretme motivasyonu sağlamıştır.  

Öğrencilerin birbirleri ile etkileşimleri, bu süreçte fikirlerini geliştirmelerine olumlu katkılar sağlamıştır. 
Tasarım konuşmaları ile kendilerini ifade ederken öğrencilerin, vizyonlarını ve bakış açılarını geliştirdikleri 
görülmüştür. 

Üretimlerinin ve tasarımlarının sergilenecek olması fikri öğrencileri motive ettiğinden süreç kapsamında 
denemelerini çeşitlendirerek en iyi sonucu ulaşabilmek için çok çalışmışlardır. Sergi sürecinin de her 
aşamasında aktif olarak rol alan öğrenciler, bu tarz atölye çalışmalarını ve sergilerini motive edici 
bulduklarını belirtmişlerdir. Sergi hazırlık sürecinde, yardımlaşmanın, paylaşımların öğrencilerin 
arasındaki ilişkileri de olumlu etkilediği gözlemlenmiştir. 

Grafik tasarımın, boyutları, çok yönlülüğü, yaşamın bir parçası olarak gücünün keşfi ile heyecanlanan 
öğrenciler, bu zenginliği ürettikleri ürünlere de yansıtmışlardır.  

İstanbul Tasarım Bienali’nin, belirli konu odaklı, yeni fikir ve önerilerin sunuş biçimleri ile izleyenleri 
düşünmeye sevk eden, üretilen tasarım ürününün ne için ve nasıl var olduğu gibi daha çok süreci 
kapsayan yapısı, merak ettirmek, soru sordurtmak, alışılmadık olanı sunma motivasyonu (Özkaraoğlu, 
2012: 10) gibi akademi programı öncelikleri, atölye çalışmasının sonuçları ile örtüşmüştür. 

Öğrencilerin kavramlar çerçevesinde sorgulamaları ile şekillenmiş tasarımlarındaki teknik uygulama ve 
anlatım çeşitliliği, çalışmanın beklentilerini karşılamıştır.  

 

 

Şekil 6: Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü, “Yaşayan Grafik” Atölye Çalışması ve Sergisi, 2014 

 

SONUÇ 

Sanat ve tasarım eğitiminin en önemli amaçları arasında, öğrencilerine kendi özgün ifade yöntemlerini 
keşfetme şanslarını tanımak olduğu bir gerçektir. Bu amaç doğrultusunda müfredatlar şekillendirilirken, 
çağın yeniliklerine ve gerekliliklerine uygun olarak müfredat dışı etkinlikler ve atölye çalışmaları da 
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sürece dahil edilmelidir. Yaratıcılıklarının, özgür, deneysel ve hayal gücünün sınır tanımayan yapısıyla 
şekillendirilip, ortaya konabileceği atölye çalışmaları ve sergiler ile öğrenci motivasyonları arttırılmalıdır. 
Bu kapsamda şekillenen projeler sayesinde, öğrencilerin düşünme kapasiteleri ve problem çözme 
yetilerinin geliştirilmesi sağlanarak, bireysel yada takım çalışması ile kendilerini özgürce ifade edebilme 
şansları tanınmalıdır. Sonuçtan çok sürecin önemli olduğu, yap-boz mantığında korkusuzca üretmeye 
olanak tanıyan, oyun oynuyormuşçasına hata yapma endişesi duyulmadan kurgulanan deneysel 
çalışmaların, öğrenci yaratıcılığına ve motivasyonuna olumlu katkı sağlayacağı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Öğrencilerin merak etmesini, araştırma yapmasını, keşfetmesini, uygulamasını, 
üretmesini sağlayacak bu projeler ile inisiyatifin kendisinde olduğunun bilincinde, konusuna hakim, 
kendine güvenen, yaratıcı tasarımcılar olabilmeleri sağlanacaktır.  
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Kişilerarası İletişimde Duygu Yönetiminin Rolü: Öğretmen-Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma 
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Özet  

Bireylerin gündelik hayatta ve iş hayatında kurdukları iletişim, duygu ve davranışlarıyla 
biçimlenmektedir. Çoğu zaman insanlar içinde bulundukları bağlama göre duygularını düzenlemek 
durumundadırlar. “Kişilerarası İletişim” alanındaki bu çalışma duygu yönetimine odaklanmaktadır. 
Sürekli “insan” etkileşimini içeren meslek hayatları boyunca öğretmenler, daha profesyonel ve daha 
başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmek için kendilerine ve eğitim ortamının diğer bileşenleri olan 
öğrencilere veya velilere çeşitli şekillerde duygu düzenlemesi yaparak duygu yönetimi 
gerçekleştirmektedir. Öğretmenlerin görev yaptıkları branşları belirleyen lisans eğitimlerinin içeriğinin 
farklılığı, öğretmenlerin öğrenci ile iletişimlerine de yansımaktadır. Çalışmanın amacı niteliksel araştırma 
yöntemlerinden biri olan odak grup çalışması ile öğretmenlerin kişilerarası iletişim ve duygu yönetimi 
stratejileri hakkında bilgi edinmektir. Çalışma Bakırköy’de bir meslek lisesinde 6 kültür dersi (İng., 
Matematik, Tarih vb.) ve 6 meslek dersi (İnşaat Tek., Mobilya, Bilgisayar vb.) öğretmenleriyle iki farklı 
odak grup görüşmesiyle yürütülmüştür. Görüşmelerin sonunda çözümlenen görüşme metinleri, kültür ve 
meslek dersi öğretmenlerinin kişilerarası iletişim açısından öğrenci beklentilerinin farklılaştığını, kültür 
dersi öğretmenlerinin duygu yönetimi stratejileri kullanırken meslek dersi öğretmenlerinin bu 
stratejilere başvurmadığı sonucuna ulaştırmıştır. Etkili bir kişilerarası iletişim kurmanın öğretmenlerin 
başarılı bir duygu yönetimi gerçekleştirmeleriyle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin daha 
verimli bir eğitim-öğretim hayatı için duygu yönetimi eğitimine ihtiyaç duydukları açıktır. Mikro bir 
analizi amaçlayan bu çalışma bütün öğretmenlerle ilgili bir genelleme yapmaktan kaçınmaktadır fakat 
odak grup görüşmesine katılan öğretmenlerin paylaşımlarının da bir gerçeğin temsili olduğu hususu göz 
ardı edilmemelidir.  

Anahtar Kelimeler: Kişilerarası İletişim, Duygu Düzenleme, Duygu Yönetimi, Niteliksel Araştırma. 

 

1. GİRİŞ  

Bireylerin gündelik hayatta ve iş hayatında kurdukları iletişim, duygu ve davranışlarıyla 
biçimlenmektedir. Çoğu zaman insanlar içinde bulundukları bağlama göre duygularını düzenlemek 
durumundadırlar. Duygularını başarılı bir şekilde düzenleme işi ise kişilerarası iletişim unsurlarının doğru 
algılanmasından geçmektedir. Bu nedenle “Kişilerarası İletişim” alanındaki bu çalışma duygu yönetimine 
odaklanmaktadır.   

Sürekli “insan” etkileşimini içeren meslek hayatları boyunca öğretmenler, daha profesyonel ve daha 
başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmek için kendilerine ve eğitim ortamının diğer bileşenleri olan 
öğrencilere veya velilere çeşitli şekillerde duygu düzenlemesi yaparak duygu yönetimi 
gerçekleştirmektedir. Mesleki bilgi ve becerilerle eş değerde önem taşıyan kişilerarası iletişim becerileri, 
öğretmenlerin işlerini daha iyi yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikler arasındadır. Öğretmenlerin 
görev yaptıkları branşları belirleyen lisans eğitimlerinin içeriğinin farklılığı, öğretmenlerin öğrenci ile 
iletişimlerine de yansımaktadır. Öğretmenlerin edindiği duygusal kazanımlar ve tecrübeler ile sergilenen 
mesleki ve duygusal emek sonuçları üzerine çok sayıda niceliksel çalışma bulunmasına rağmen, niteliksel 
verileri içeren çalışmalar oldukça azdır. Bu nedenle yapılan bu çalışma, öğretmenlerin kendilerini ve 
hislerini kendi kelimeleriyle aktarmaları açısından önem taşımaktadır. İletişim alanında kişilerarası 
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davranış ile ilgili çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmanın, kişilerarası iletişim ile duygu 
yönetimi arasındaki ilişkiyi niteliksel bir araştırma yöntemi ile ortaya koyarak alandaki bu eksikliği 
dolduracağı düşünülmüştür. Yine yapılan çalışmaların çoğunda niceliksel araştırma yöntemleri 
kullanılmıştır. Fakat duygu gibi soyut bir alana hitap eden bu çalışmanın niteliksel bir araştırma ile daha 
doğru verilere ulaşılacağı düşünülmüştür. Araştırmanın zaman ve maliyet gibi sınırlılıkları kapsamı, az 
sayıda öğretmen gruplarına uygulanması şeklinde daraltmaktadır. Görüşme başlamadan önce sahip 
olunan kaygılar, ilk birkaç soruya samimi cevaplar verilmesini de engellemiş olabileceği göz önünde 
bulundurulabilir. Öğretmenlerin “iş güvencesi” ve “yasak olanı yapmak, söylemek” gibi kendi 
mesleklerine yönelik kaygılarının olduğu gözlenmiştir.  Çalışma bütün öğretmenlerle ilgili bir genelleme 
yapmaktan kaçınmaktadır fakat odak grup görüşmesine katılan öğretmenlerin paylaşımlarının da bir 
gerçeğin temsili olduğu hususu göz ardı edilmemelidir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Kişilerarası İletişim  

Ülkemizde son yıllarda ilgi görmeye başlayan kişilerarası iletişim alanı, kişinin bütün diğer boyutlarda 
yaşadığı etkileşimin ilk olarak işlemeye başladığı alandır. Kişiyi sosyal bir varlık olmaya taşıyan kişilerarası 
iletişim, iletişimin en mikro düzeydeki boyutu olan kişinin kendi kendisiyle iletişiminden bir sonraki 
adımdır. Kişilerarası iletişim, birbirlerine karşı değişen rolleri ve ilişkileri olan iki insanı içerir (Hartley, 
2010: 41). Toplumsal değişimlerle eş zamanlı teknik gelişmelerin de düzensel dönüşüm sahnesinde yer 
alması kişilerarası iletişime bakış açımızı etkilemektedir. Kişilerarası iletişimi diğer iletişim türlerinden 
ayıran önemli özelliği ise karşılıklı bir anlayış oluşturularak etkileşim süresince kişilerin birbirlerini 
etkilemeye ve ikna etmeye çalışmalarıdır.  

2.2. Duygu İşi ve Duygu Yönetimi 

Duygu, bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, psikolojik ve biyolojik haller ve bir dizi hareket 
eğilimidir (Goleman, 2010: 373). Duygu başlangıçta insanlara yaşamla baş edebilme olanağı sağlamakta 
iken günümüze kadar bir dizi değişiklik göstererek kişilerarası ilişkileri düzenleyen normların çıkış noktası 
haline gelmiştir. Duygularımız; düşünmek ve planlamak, uzak bir hedefe hazırlanmayı devam ettirmek, 
sorunları çözmek gibi yeteneklerimizi engellediği ya da güçlendirdiği ölçüde, doğuştan gelen zihinsel 
yetilerimizi kullanma kapasitemizin sınırlarını çizerek hayatta neler yapabileceğimizi belirler (Goleman, 
2010: 35).   

Hochschild (1979), duygu işinde kullanılan bilişsel, fiziksel ve ifadesel olmak üzere üç farklı yoldan 
bahsetmektedir. Duyguların yönetilmesinde faydalanılan bu teknikler, tek başlarına kullanılabileceği gibi, 
ikisi veya hepsi bir arada da kullanılabilir. Hissedilen duyguları hatırlatan görüntü, fikir veya düşünceleri 
değiştirme çabası bilişsel yolu ifade etmektedir. Örneğin; sevgilisinden ayrılan bir kişinin, beraberken 
gittikleri ortamlarda bulunmamaya çalışarak, şarkı, yemek ve kitap gibi eski sevgiliyi hatırlatan şeylerden 
uzak kalmaya çalışarak bilişsel yolla duygularını yönettiği söylenebilir. Duyguların fiziksel belirtilerinden 
kurtulmak için gösterilen çabalar ise duygu yönetiminin fiziksel yoludur (Hochschild, 1979: 562). 
Kalabalık bir seyirci kitlesine konuşma yapan kişinin heyecanını gizlemek için ellerinin ve sesinin 
titremesini kontrol etmeye çalışması duygu yönetiminde kullanılan fiziksel yola bir örnektir.  İçsel 
duyguyu değiştirmek amaçlı duygunun sergilenmesinde kullanılan mimik ve jestlerin değiştirilmesini 
içeren ifadesel yol da duyguların yönetilmesinde kullanılan üçüncü yoldur. İfadesel yol, bireyin, 
duyguların ifadesi için klasik kamu kanallarından biri veya diğerlerini değiştirmeye ya da şekillendirmeye 
çalışması yönüyle fiziksel duygu işinden farklıdır (Hochschild, 1979: 562).  Duygu yönetiminde esas olan, 
herhangi bir durumda ya da olayda uygun duygunun yansıtılmasından ziyade bunun için gösterilen 
çabadır. Bilişsel, fiziksel ya da ifadesel bir yolla duyguların yönetilmeye çalışılması, kişinin kendi 
duygularını düzene sokması açısından deneyim kazanmasına olanak sağlayacaktır. 
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2.3. Duygu Yönetimi Stratejileri 

Duyguların yönetilmesini içeren duygu işi, basit bir şekilde duyguyu kontrol etmekten daha fazla bir çaba 
ve ön-duygusal hazırlık gerektirmektedir. Kişinin karşılaştığı duruma hazırlıksız yakalanması, anlık veya 
uzun süre devam edecek duygusal tepkiler vermesine neden olabilir. Duygu işi, kişinin kendisinde 
herhangi bir hissi bastırmanın yanı sıra uyandırma veya şekillendirme hareketi olarak daha geniş bir 
anlama gelmektedir (Hochschild, 1979: 561). Hochschild, çağrışım yapma ve gizleme olmak üzere iki tür 
duygu işinden bahsetmektedir. Çağrışım yapma, bilişsel çabaları içermektedir. Başlangıçta kişinin sahip 
olmadığı ama hissetmeyi arzuladığı ya da hissedilmesi ve sergilenmesi arzulanan bir duyguyu, kendinde 
oluşturma çabasıdır. Gizleme ise, başlangıçta var olan arzu edilmeyen bir hissi yine bilişsel bir çaba ile 
ortadan kaldırma, diğer bir deyişle, duyguyu bilişsel yolla bastırma durumudur. Duyguların yönetilmesi 
sürecinde kullanılan bu iki farklı teknik, Hochschild’in (1983) hem makalelerinde bahsettiği hem de 
kitabında detaylı bir açıklama getirdiği yüzeysel rol yapma ve derin rol yapma duygu yönetimi 
stratejilerinin etkili olması açısından önemlidir. 

2.3.1. Yüzeysel Rol Yapma 

Hochschild (1983), yüzeysel rol yapma kavramından ilk olarak kitabının “Feeling as Clue”, İpucu Olarak 
His başlıklı ikinci bölümünün sonlarında bahsetmektedir. “Managing Feelings”, Duyguları Yönetmek 
başlıklı üçüncü bölümde ise Goffman’ın kitabında örneklendirdiği günlük yaşamda kişinin sahip 
olabileceği veya oynadığı roller açısından da yaklaşarak kavrama açıklık getirmektedir. Yüzeysel rol 
yapma içsel hisleri şekillendirmeksizin, görünüşü yani kişisel vitrini duruma uygun hale getirme işidir 
(Grandey, 2003: 87). Bu şekilde bir davranış yüz ifadesi, jest ve ses tonu gibi sözel ve sözel olmayan 
ipuçlarının dikkatli sunumu ile kazanılabilir (Mann, 2004: 209). Hochschild’e göre hisler, yönetilen 
gerçeğe bir ipucu vermek için kullanılabilir. Yani, kişi kendi duyguları hakkında başkalarını aldatabilir 
fakat gerçek hisleri konusunda kendi kendini kandıramaz (Hochschild, 1983: 33). 

Yüzeysel davranmada uygun davranışın sergilenmesi, içten gelmediği halde bir duygunun gösterilmesi, 
duygunun abartılması, azaltılması ya da hissedilen duygunun gizlenmesi şeklinde gerçekleşebilmektedir 
(Özkan, 2013: 69). Bir kimse performansı sırasında ideal standartlara uygun bir ifade ortaya koymak 
istiyorsa bu standartlarla uyuşmayan eylemlerden vazgeçmek veya onları gizlemek zorunda kalacaktır 
(Goffman, 2012: 50). Yüzeysel rol yapmada, kişi farklı nedenlerden dolayı gerçek hislerini maskeleyerek 
iletişime geçtiği diğerlerine, gerçek hislerinden farklı sunumlar yapar. Bu nedenler, işini kaybetmeme, 
belirli düzeydeki ilişkileri koruma, etkileşim sürecinden kendine avantaj sağlama gibi gerekçeler olabilir. 
Yüzeysel rol yapma içsel gerekçelerden kaynaklanabileceği gibi, duygunun sergilenmesinde uygun 
olmayabilecek ortam veya zaman, grubun değerlerini diğer gruplar karşısında koruma, parti başkanıyla 
bir konuda aynı görüşün paylaşılmamasına rağmen toplum içinde zıt düşmeme, eve gelen misafiri 
annesini küçük düşürmemek için hoş karşılama gibi dışsal nedenlerle de gerçekleşebilir. Bu yüzeysel 
anlaşma görüntüsünün, bu mutabakat maskesinin sürdürülmesi her katılımcının kendi arzularını, mevcut 
herkesin kendini en azından sözde bir bağlılık ilan etmek zorunda hissettiği değerleri öne çıkaran ifadeler 
aracılığıyla gizlemesiyle sağlanır (Goffman, 2012: 22). İçsel veya dışsal nedenlere bakılmaksızın her iki 
gerekçede de birey kendi duygularını gizleyerek duruma uygun duyguyu hissediyormuş gibi yapmaktadır. 
İçsel duygularını değiştirmeden o an sergilenmesi gereken kontrollü gülümseme, öfkeyi gizleme, 
kıskançlığı bastırma gibi duygusal davranışları kişisel vitrininin bir parçası olan yüz ifadeleri ve 
hareketlerine uygulamaya çalışarak arzu edilen, beklenilen hissin karşı tarafa duygusal aktarımı 
tamamlanmış olacaktır. 

2.3.2. Derin Rol Yapma 

Derin rol yapma, yüzeysel rol yapmadan farklı olarak yalnızca görünüşü değiştirme değil, aynı zamanda 
durum için gerekli olan duygunun hissedilmeye çalışılmasıdır. Kişi, kendini karşı tarafın yerine koyarak, 
empati kurarak içsel duygularına odaklanır. İletişim için gerekli duyguyu gerçekten hissetmeye çalışır; 
başlangıçta hissettiği duygularını değiştirmeye çalışır. Kendisinden beklenen rolü sergilemek için içsel bir 
çaba göstererek duygusal aktarımı gerçekleştirmeye çalışır. İnsanlar kimi zaman da gerçekleşen bir 
durumla ilgili yalan söylemektense, zihinlerinde o duyguyu hissetmeyi çağrıştıracak görüntüler hayal 
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etmeye çalışırlar. Hochschild bu görüntüleri “personal props” yani “kişisel sahne malzemeleri” şeklinde 
adlandırmaktadır (1983: 33). Duruma uygun, hissedilmeye çalışılan duygu için aktörün yarattığı sahnede 
bazı malzemelerin kullanılması söz konusudur. Kullanılan bu kişisel malzemeler yalnızca karşı tarafın 
üzerinde etki bırakmak için değil, aynı zamanda yarattığı sahnedeki senaryoya kişinin kendisinin de 
inanması açısından da önemlidir (Hochschild, 1983: 44). Aidiyetin olduğu sosyal grubun ilkeleri 
benimsendiği veya benimsenmek zorunda kalındığı için de derin rol yapılabilir. Kişinin, dramaturjik 
eylemin ve hissin inandırıcılığını korumak adına, sergilemesi gereken duyguyu içsel bir çaba göstererek 
aynı zamanda hissetmeye de çalışması derin rol yapmaktır.  

2.4. Duygunun Düzenlenmesi 

İnsanlar, günlük hayatta kişilerarası iletişim düzleminde ilişkiler ve roller hakkında edindiği birçok 
deneyime sahiptir. İletişimin gerçekleştiği her durumda bir önceki etkileşimin olumlu ve olumsuz 
taraflarıyla ilgili kişinin hafızasında şekillenmekte olan bir dizi duygunun ifade edilmesi ve davranış 
kurallarından yararlanılmaktadır. Bu hafızada yer alan önbilgiler kişinin yalnızca kendi deneyimlerinden 
değil, diğerlerinin deneyimleri ve gözlemlediği ilişkilerden kazandığı izlenimlerden de oluşmaktadır. Bu 
nedenle kişi, içinde yaşadığı kültürün niteliklerini taşıyan sosyal kurallarını doğrudan veya dolaylı olarak 
öğrenmektedir. Ait olunan sosyal kimliğe uygun kuralların yansıtılması kişiyi duygularını düzenlemeye 
zorlayabilmektedir. Gross’a (2002) göre duyguların düzenlenmesi, hangi duygulara sahip olduğumuz, ne 
zaman sahip olduğumuz, nasıl tecrübe ettiğimiz ve duyguları nasıl ifade etiğimizi etkileyen süreçler 
anlamına gelmektedir. Gross (1998a) duygu düzenlemesinin iki şekilde gerçekleştiğini söyler. İlki 
duygudan önce gelen durum ya da değerlendirmenin düzenlendiği, bir yönüyle derin rol yapmaya 
benzeyen öncül-odaklı işlemdir. İkinci işlem ise duygunun gözlemlenebilir işaretlerinin uyarlamasını 
içeren, yüzeysel rol yapma davranışları ile uyumlu tepki-odaklı işlemdir (Grandey, 2000: 96). Duyguların 
düzenlemesinde kullanılan bu stratejilerin, hissetme ve duyguyu sergileme kurallarının uygulanması 
gereken durumlara göre kullanılabildiği söylenebilir. 

Meta ruh hali farklı içsel deneyimleri içerse de geçici olan anın uzun süreli bir sıkıntıya dönüşmemesi için 
kişi kendi duygularını düzenleyebilir. Aksi takdirde, kabul edilemez ve uzun süreli olarak değerlendirilen 
olumsuz bir duygu durumu yıkıcıdır; ancak yapılan değerlendirmeler ruh halinin kontrol altında ve yakın 
zamanda değişeceği görülerek tersine çevrilirse, hislerin geneli kişinin sakinliğine çok daha az zarar verici 
olacaktır (Mayer ve Salovey, 1990: 196-197). Goleman (1990), sürekli olumlu duygularını koruyup 
olumsuzları bastırma ya da etkisiz kılma stratejilerine başvurma hareketini “iyimser inkâr” şeklinde 
tanımlamaktadır. İyimser inkâr olmak kısa süreli duygu düzenlemesi yapanların tercih edebileceği bir 
strateji olabilir fakat olumsuz bir duygunun sürekli olarak görmezden gelinmesi kişinin hem kendisi için 
hem de kişilerarası ilişkileri açısından onarılamaz sonuçlar elde etmesine neden olabilir. 

İnsanlar, uzun süreli duygu düzenlemelerini ise; iletişime geçtiği kişileri, dahil olduğu grupları ya da 
ortamları değiştirerek, olumsuz hisler uyandıran eylemlerden kaçınarak veya olumlu hislere sebep olan 
eylemleri tekrar ederek gerçekleştirebilirler (Mayer ve Salovey, 1990: 197). Kendisiyle ilgili olumlu 
düşüncelere sahip olan, yapıcı eleştirileri bulunan ve kişiliğine katkıda bulunduğu düşünülen insanlarla 
(bilinçli veya bilinçsiz bir tercihle) daha fazla vakit geçiren kişi, kendi benliğinde kendisiyle ilgili yer alan 
olumlu duyguları pekiştirmiş olacaktır.  

2.5. Duygu Yönetiminin Sonuçları 

Bireylerin günlük yaşamda ve iş hayatında gerçekleştirdikleri duyguların düzenlenmesi ile gerçekleştirilen 
duygu yönetiminin çeşitli sonuçları birçok araştırmacı tarafından çalışılmıştır (Hochschild, 1983; 
Wharton, 1993; Morris ve Feldman, 1996 ve Gross, 2002). Kendini gerçekleştirme yolunda duygularını 
rahatlıkla düzenleyebilen ve sergileyebilen birey duygu yönetiminin olumlu sonuçlarını yaşarken, 
sergilemesi gereken duygu içsel hislerinden çok farklı olan ve duygularını düzenleyerek uygun duygu 
durumunu yansıtamayan birey duygu yönetiminin pek çok olumsuz sonuçları ile yüzleşmek zorunda 
kalmaktadır. 
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Wharton (1993), duygu yönetimi süreci boyunca sergilenen duygusal emek ile iş doyumu arasında 
olumlu bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Duygusal olarak etkileşime katılan ve kendini işin içinde 
hisseden birey daha günlük hayatında ve iş hayatında daha motive olabilir.  

Duygu yönetiminin diğer bir olumlu sonucu ise hoş olmayan duygusal deneyimleri engellemesidir. 
Etkileşimin sonucu tahmin edilebilir olan durumlarda gerçekleştirilen duygu yönetimi kişiyi birçok 
kişilerarası çatışmadan da uzak tutmaktadır (Morris ve Feldman, 1996). Standart tepkilerin durumu 
geçici hale getirdiğinin farkında olan birey, çatışma anında stres yaşamayacak ve kendisini çatışmanın 
etkilerinden psikolojik olarak uzak tutmuş olacaktır. Duygularını çabuk değişecek, geçici durumlara 
uygun hale getirip sergileyen bireyler kısa bir süreliğine yüzeysel oynadıkları için daha az duygusal emek 
sarf edeceklerdir.  

Middleton gerçekten hissedilen duygular ile sergilenmesi gereken duygular arasındaki çatışmayı 
duygusal uyumsuzluk şeklinde tanımlamaktadır (Thoits, 1985: 227). Yüzeysel rol yaparken birey, ifadesi 
ve içsel hisleri arasındaki tutarsızlıktan kaynaklanan duygusal uyumsuzluk yaşamaktadır. Eylemlerinde ve 
duyguyu ifade etme sürecinde uyumsuzluk yaşayan birey ise kendisiyle çelişmeye başlayarak bazı 
tepkilerini duruma uygun şekilde yansıtamayacaktır (Grandey, 2003: 93). Duygusal uyumsuzluk, kişinin 
doğrudan kendisinden kaynaklanabileceği gibi ait olduğu sosyal grubun yarattığı izlenimden dolayı da 
hissedilebilir. Dolayısıyla birey yalnızca kendi içsel duyguları ile değil, sahip olduğu sosyal kimliklerinin 
belirlediği hissetme ve duyguyu sergileme kuralları ile de yargılanacaktır. Uygun duygu durumunun 
yansıtılamaması durumunda ise duygusal sapkınlık ortaya çıkabilir (Peterson, 2007: 125-126). Kişiyi 
duygusal olarak çelişki yaşatacak deneyimleri tetikleyen durumların az sıklıkta ve geçici olarak 
gerçekleşiyor olması durumunda, sapkın duygular göz ardı edilebilirken, sıklıkla gerçekleşen durumlar 
farklı değerlendirilmektedir. Stres yaratan durumların belirli bir sıklıkla gerçekleşmesi ile oluşan sapkın 
duygular, kişinin duygu işi tekniklerini aşırı veya yanlış kullanmasına neden olabilir (Thoits, 1985: 240). 
Bir dereceye kadar bireyin gerçekten ne hissettiği ile kendisinden sergilenmesi beklenen duygular 
arasındaki çelişki varlığını sürdürecektir (Mann, 1997: 5).  

Duygu yönetimi işinin birey açısından geldiği durum, bahsedilenlerden bir sonraki aşama sayılabilecek 
tükenmişliktir. Tükenmişlik zaman içerisinde zorluklarla başa çıkma becerisinde gerçekleşen bir 
kırılmanın sonucudur ve duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı eksikliği şeklinde üç 
boyutu bulunmaktadır (Maslach ve Jackson, 1981). Duygusal tükenme gerçekleşirse, birey kendini 
diğerlerinden uzak tutarak ya da duyarsız cevaplar geliştirerek duygusal tükenme ile başa çıkmaya 
çalışabilir (Maslach ve Leiter, 1988: 300). Kendini duygularını istediği yönde yönetemeyerek çaresiz 
kaldığını hisseden birey kendini kişisel olarak başarısız görme eğilimi taşıyabilir (Maslach ve Jackson, 
1981: 99-100). 

Duygu yönetiminin olumsuz sonuçlarından bir diğeri de duygunun değişim değeri olarak gündelik 
hayatın ve iş hayatının kişilerarası ilişkilerinde pazarlanmasının sonucunda oluşan insanın kendine 
yabancılaşmasıdır. Rafaeli ve Worline’a (2001) göre duygular daha fazla yönetildikçe, insanlar özlerine 
daha fazla yabancılaşmaktadır. Setin başkaları tarafından kurulduğu, senaryonun ve sergilenmesi 
gereken duyguların başkaları tarafından belirlendiği, duyguyu ileten fiziksel ve ifadesel tutumların içsel 
duygularla uyumsuzluk içerisinde olduğu durumlarda kişi kendisi olmayan bir gösterim sunmaktadır. Ve 
kişi başkaları karşısında kendisinin inanmadığı bir gösteriyi sürdürdüğü sürece, kendine karşı özel bir tür 
yabancılaşma ve başkalarına karşı özel bir tür sakınganlığın pençesine düşebilir (Goffman, 2012: 221). 

 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışma, kişilerarası iletişim sürecinin tüm bileşenlerini içeren öğretmen-öğrenci iletişiminde 
gerçekleşen durumlar veya olaylar karşısında öğretmenlerin ne tür bir duygu yönetimi gerçekleştirdiğini 
anlamaya yöneliktir. Bu bağlamda, öğretmenlerin kişilerarası davranışlarını şekillendiren iletişim 
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teknikleri ile olumlu veya olumsuz sonuçlanan duygu yönetim süreçlerine yönelik kişisel ve duygusal 
deneyimlerin incelenerek yorumlanması amaçlanmaktadır.  

Ülkemizdeki meslek liselerinin, sektörün ihtiyaç duyduğu ara işgücü ihtiyacını karşılamakta ve daha 
nitelikli bir lisans eğitimine öğrenci hazırladığı düşünülmektedir. Bu husus göz önüne alındığında, meslek 
liselerinin önemi ve daha da önemlisi meslek liselerindeki öğretmenlerin öğrenci ile iletişimleri ve duygu 
düzenlemelerinin önemi daha görünür olmaktadır.  Sektör, elemanlarda teknik vasıfların yanı sıra “soft 
skills” denilen kişilerarası iletişim becerileri de aramaktadır. Bu becerilerin büyük bir kısmı kültür dersi 
öğretmenleri tarafından da kazandırılmaktadır. Bu nedenle bir meslek lisesinde çalışan kültür ve meslek 
dersi öğretmenlerinin farklı duygu yönetimi stratejilerine başvurduğu öngörülmektedir. 

3.2. Araştırma Yöntemi 

Öğretmenlerin kişilerarası davranışlarını ve duygusal deneyimlerini yorumlamayı amaçlayan bu 
çalışmada niteliksel araştırma yöntemlerinden odak grup çalışması kullanılmıştır. Niteliksel araştırma 
yöntemlerinde toplanan veriler, çalışmanın kapsamını oluşturan kavramsal bilgilere dayandırılarak 
araştırmacı tarafından yorumlanmaktadır. Kümbetoğlu’na göre odak grup çalışması, “görüşülen 
kişilerden belirli bir konuya ait düşüncelerini açıklamalarını ve bu düşüncelerini grup içinde 
tartışabilmeleri için imkân sunan bir tekniktir” (2008: 117). Öğretmenlerin meslek hayatında birbirleriyle 
benzer deneyimleri paylaştıkları bir gerçektir. Kümbetoğlu; aynı sosyal gruptan, aynı eğitim düzeyinden, 
benzer sosyal geçmişten gelen kişilerin odak grupta yer alabileceğini belirtmektedir (2008: 121). 
Görüşmede sözlü ve ifadesel paylaşılan deneyimlerin, diğer katılımcıların duygusal hafızalarında yer alan 
duyguları tetikleyerek kendi düşüncelerini anlatmaları, hislerini paylaşmaları öngörülmektedir. 
Öğretmenlik mesleğinin yapısı göz önüne alınarak; yapılandırılmış cümleler ve sorulardan ziyade, kişinin 
kendi deneyimlerini kendi cümleleriyle anlatması önemli bulunduğu için, araştırma için en uygun 
yöntemin nitel bir araştırma yöntemi olan odak grup çalışması olduğuna karar verilmiştir. 

3.3. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Araştırmada İstanbul Bakırköy’de bir meslek lisesinde çalışan toplam 12 öğretmenle iki ayrı odak grup 
görüşmesi yapılmıştır. Görüşme için meslek lisesinde çalışan öğretmenlerin tercih edilmesinin sebebi, 
diğer okul türlerine göre daha başarısız bulunarak toplumda ve kimi öğretmenler ile idarecilerde 
“problemli öğrencinin gitmesi gereken okul” algısının olduğu gerçeğidir. Görüşmeye katılan 
öğretmenlerin 6 tanesi kültür dersi öğretmeni, 6 tanesi de meslek dersi öğretmenidir. Kültür dersine 
giren öğretmenlerin branşları Türk Edebiyatı, Matematik, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden 
Eğitimi vb. gibidir. Meslek derslerine giren öğretmenlerin branşları ise İnşaat Teknolojisi, Mobilya, 
Makine, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar vb. teknik derslerdir. Kültür derslerine giren öğretmenler ve 
meslek derslerine giren öğretmenler olmak üzere iki ayrı grup oluşturularak odak grup görüşmesi 
gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşmeye katılan öğretmenler amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir 
(Krueger ve Casey, 2000). Yani araştırmacı, araştırma sorularını yanıtlayacak en üretici örneklemleri 
kendi seçmektedir (Marshall, 1996: 523). Her iki grupta da cinsiyet sayılarının eşit olması amaçlanarak 3 
kadın öğretmen, 3 erkek öğretmen olmak üzere her grupta toplam 6 öğretmen görüşmede yer almıştır. 
Görüşmeye katılan öğretmenlerin mesleki tecrübeleri 3 ile 27 yıl arasında, yaşları ise 26 ile 50 arasında 
değişmektedir. 

 

3.4. Odak Grup Görüşmesi Sorularının Belirlenmesi  

Odak grup görüşmesinde literatür kısımla tutarlı sonuçlar elde edilmesi amacıyla 2 öğretmenle 
derinlemesine görüşme yapılarak pilot bir çalışmayla daha önceden hazırlanan 20 açık uçlu sorunun 
geçerliliği kontrol edilmiştir. Görüşme yapılan iki öğretmen odak grup çalışmasında yer almamıştır. Elde 
edilen bulgular sonucunda soru sayısı 7’ye düşürülmüştür. Soruların nitelikleri Krueger ve Casey’in 
(1994) “Focus group interviewing” başlıklı kitap bölümünden faydalanılarak tasarlanmıştır. İdeal 
öğrencinin özelliklerinin sorulduğu birinci soru ve ideal olmayan öğrencinin özelliklerinin sorulduğu ikinci 
soru açılış ve giriş soruları olarak tasarlanmıştır.  Dersten çıkıldığında genellikle ne tür duygulara sahip 
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olunduğu sorulan üçüncü soru geçiş sorusudur. Sınıfta istenmeyen bir davranış karşısında nasıl tepki 
verildiği, sınıfta hoş olmayan/istenmeyen bir durum gerçekleştiğinde gerçek hislerin ne kadarının 
yansıtıldığı, öğrenciye gösterilen tepki yüzünden ne sıklıkta pişman olunduğu ve öğrencinin özel 
durumunu öğrendiğinde öğrenciye yaklaşımda bir değişiklik olup olmadığı 4., 5., 6. ve 7. sorular anahtar 
sorulardır.  Soruların sıralaması genelden özele ve olumludan olumsuza doğru tasarlanmıştır. Görüşme 
soruları arasında ‘Niçin’ ile başlayan bir soru bulunmamaktadır. Görüşmenin sonunda çalışmanın amacı 
tekrar hatırlatılarak öğretmenlerin kendilerini nasıl hissettiği sorulmuştur. 

3.5. Odak Grup Görüşmesinin Yürütülmesi  

Öğretmenlere yapılacak görüşmede doğru veya yanlış cevapların bulunmadığı, genel olarak kişilerarası 
öğretmen-öğrenci ilişkileri ve okul atmosferinde yaşadıkları duygusal deneyimleri ile ilgili görüş 
belirtecekleri sorular olduğu ön bilgi olarak sunulmuştur. Görüşmenin ses kaydına alınma gerekçesi ise 
konuşmaların metin haline çevrilmesinin, katılımcılarının en doğru ve eksiksiz ifadelerinin aktarılması 
şeklinde açıklanmıştır. Kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı, yalnızca ifadelerinin kullanılacağı belirtilmiştir. 
Katılımcılar 1 numaradan 6 numaraya doğru, moderatör ve gözlemci 6 numaradan sonra 1 numaradan 
önce olacak şekilde bir çember düzeninde oturmuşlardır. Veriler toplanırken kimsenin ses kaydına bir 
itiraz beyan etmemesi sonrasında görüşmenin bu aşamasından itibaren ses kayıt cihazları çalıştırılmaya 
başlamıştır. Görüşmenin başında araştırmacı kendini tanıtmış, çalışmanın amacını anlatmıştır. Toplam 7 
soru yöneltileceği söylenerek görüşmenin yaklaşık olarak uzunluğu ile ilgili katılımcıların bilgilendirilmesi 
sağlanmıştır. Her iki odak grup görüşmesi, çalışma boyunca herhangi bir kesintiyle karşılaşmadan 90’ar 
dakikada tamamlanmıştır. Görüşmede verilen cevaplar bazen iki soruyu birden yanıtlayacak şekilde 
verilmiştir. Öğretmenlerin birbirlerini destekleyen ya da birbirlerine itiraz eden karşılıklı sohbetlere 
müdahale edilmemiştir. Yapılan bu konuşmalar araştırmacının beklentisini karşılayacak şekilde 
görüşmenin kapsamını arttırmış ve öğretmenlerin konuşmaya kendilerini daha iyi vermelerini, kendi 
deneyimlerini daha istekli anlatmalarını sağlamıştır. 

3.6. Görüşmelerin Analizi Ve Yorumlama 

Görüşmeler gerçekleştikten sonra çözümlenerek metin haline getirilmiştir. Metin haline getirilen ses 
kayıtları, defalarca dinlenmiştir. Tekrar tekrar dinlenen ses kayıtlarından içeriğe, dolayısıyla da temalara 
ulaştırabilecek notlar alınmıştır. Metin üzerinde tematik kodlamaların oluşturulması ise görüşmelerde 
kaydedilen katılımcıların ifade ve anlatılarından belirlenmiştir. Böylelikle her iki grup arasında tema 
başlıklı farklılıkların ortaya çıkarılması işi kolaylaşmıştır. Anlamlandırma süreci ile oluşturulan temalar, 
nitel veri analizi yaklaşımlarından biri olan betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Kümbetoğlu’na 
göre betimsel analiz, görüşme çözümlerindeki verilerin özgün biçimlerine sadık kalınarak, bireylerin 
söylediklerinden doğrudan alıntılar yaparak, betimsel bir yaklaşımla verileri sunmaktır (2008: 154). 
Anlamlandırma süreci sonunda oluşturulan temalar; öğretmen, iş özellikleri, öğrenci beklentileri, 
kişilerarası davranış, duygu yönetimi stratejileri ve duygu yönetimi sonuçları şeklinde aşağıdaki tablodaki 
gibidir: 
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Tablo 2: Tematik Çerçeve 

Öğretmen 
(Meslek 
Lisesi) 

İş Özellikleri Öğrenci Beklentileri Kişilerarası 
Davranış 

Duygu Yönetimi 
Stratejileri 

Kültür 
(İngilizce, 
Edebiyat, 
Matemati
k vb.) 

Aynı sınıfa ait ders saati 
sayısı 1-4 arasındadır. 
Kalabalık sınıflarda ders 
işlemektedir. Sınıf 
mevcudu 40-50 arasında 
değişmektedir. 

planlı, programlı ve 
düzenli, fark eden 
farklı olan, sosyal olan, 
ders başarısından çok 
davranışlarında 
saygısız olmayan, 
acıma ve merhamet 
duygusu olan 

Ses tonunu 
yükseltme 
Göz teması 
kurma 
Sözlü uyarma 
Görmezden 
gelme 
Sınıfı terk etme 

Yüzeysel rol 
yapma 
Derin rol yapma 

Meslek 
(Bilgisayar
, İnşaat, 
Mobilya 
vb.) 

Aynı sınıfa ait ders saati 
sayısı en az 8 saattir. 
Genellikle atölyelerde 
ders işlemektedir. Sınıf 
mevcudu 25-40 arasında 
değişmektedir. Atölye 
derslerini 2 veya 3 
öğretmen beraber 
işlemektedir. Bu sayede 
öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı 
azalmaktadır. 

derse hazırlıklı gelen, 
seçtikleri mesleki alan 
için istekli ve hevesli 
olan, sorgulayan, 
meraklı ve okudukları 
alan ile ilgili okuldan 
sonra bir hedefi olan 

Yüz yüze 
konuşma 
Bireysel görüşme 
Sözlü uyarma 
Notunu düşürme 
 
 

Öğretmen ifade 
ve anlatılarından 
herhangi bir 
duygu yönetimi 
stratejisine dair 
anlam 
çıkartılmamıştır. 

Tematik çerçevede belirtilen başlıklar doğrultusunda çalışmanın her iki başlığı göz önünde 
bulundurularak anlamlandırma yapılmıştır. Öğretmenlerin kimlik gizlilik hakkı düşünülerek 
anlamlandırma boyunca takma isimler kullanılmıştır. 

3.6.1. Kişilerarası İletişim Açısından Anlamlandırma 

Her iki grubun öğretmenleri de sahip olduğu olanaklar ölçüsünde ideal öğrenci ile olmaması gereken 
öğrencinin davranış özelliklerini sıralamışlardır. Çalışmanın bir meslek lisesinde yapıldığı göz önüne 
alındığında, kültür dersi öğretmenlerinin doğru davranış özellikleri gösteren öğrenciyi, meslek dersi 
öğretmenlerinin de derse hazırlıklı gelen öğrenciyi ideal öğrenci şeklinde tanımlamaları öğrenciden 
beklentilerin farklılaştığına dair çarpıcı bir örnektir. Aynı şekilde ideal olmayan öğrenci özellikleri 
sorulduğunda kültür dersi öğretmenlerinin ilk başta sıraladıkları davranış problemleridir. Konuşan bazı 
öğretmenlerin hafızada yer alan kötü örnekleri anımsayarak yüzünde bir tiksinme ve kızgınlık ifadesi 
olduğu gözlenmiştir. Meslek dersi öğretmenleri ise “ideal” kelimesini tartışarak soruyu ders başarısı 
şeklinde algılamışlardır.  

Görüşmelerde elde edilen bulgular öğretmenlerin birbirleriyle benzer davranış özellikleri gösterdiği 
oranda farklılaşan bir kişilerarası etkileşim beklediklerini ve yönettiklerini göstermektedir. Kişiden kişiye 
değişen kişilerarası iletişim teknikleri kültür ve meslek dersi öğretmenlerinde gittikçe standartlaşan 
davranışlar halindedir. Bu standartlaşma elbette ki iki grubun sahip olduğu fiziksel koşullara, öğrenci 
sayısına, bir sınıfla geçirdiği ders saatine ve materyallere göre şekillenmektedir.  

Kişilerarası iletişim bileşenlerinden yüz yüze iletişim meslekleri gereği bütün öğretmenler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Ancak istenmeyen bir davranış karşısında öğrenciyle birebir yüz yüze iletişim daha 
çok meslek dersi öğretmenleri tarafından kullanılmaktadır. Kültür dersi öğretmenleri sınıflarının çok 
kalabalık olduğunu, bu nedenle her bir öğrenciye ayıracak vakitlerinin daha kısıtlı olduğundan 
bahsetmektedir. Kültür dersi öğretmenleri ise yapılan davranışın ölçüsüne göre görmezden 
gelebildiklerini belirtmişlerdir. Her iki grupta da farklı teknikler geliştiren öğretmenler mevcuttur ancak 
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hepsinin ortaklaştığı çözümler bu şekildedir. Öğretmenler ayrıca ses tonunu yükseltme, kaşlarını çatma 
gibi yüz ifadelerini kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin öğrenci ile iletişimlerinde sergiledikleri roller farklılaşabilmektedir. Odak grup görüşmesi 
yapılan kültür dersi öğretmenlerinden bir, meslek dersi öğretmenlerinden de üçü okulda öğretmen 
rolünü oynayıp öğretmenliği özel hayatlarına taşımadıklarını belirtmişlerdir. Bu şekilde davrandığını 
belirten öğretmenlerin mesleki kariyerleri en az 20 yıldır. Aynı mesleki tecrübeye sahip olup da okul 
hayatından etkilendiğini belirten iki öğretmen vardır. Kültür derslerine giren Feride Öğretmen okul ile 
özel hayatındaki rolleri nedeniyle bazen çatışma yaşadığını şöyle ifade etmiştir: 

“Evet, bazen duygusallaşıyorum mesela. O anda, kırıcı bir davranış yapıyor, sana karşı, yanlış bir şey 
yapıyor. Belki o anda duygusallaşıyorum da… Farklı bir dille, belki anne olduğum için farklı bir dille 
uyarıyorum. Bu duruma anne olmamın da etkisi büyük diye düşünüyorum.” 

İstenmeyen davranışları, sınıfta yaşadığı çatışmaları anlatırken Feride Öğretmenin gözlerinin dolduğu, 
sesinin titrediği görülmektedir. Öğretmenin, gerçekten belirttiği gibi bir anne duygusallığı taşıdığı 
gözlenmiştir.  

Bireyin tüm yaşam alanlarında sahip olduğu farklı kimlikler veya roller yaptığı mesleği de etkilemektedir. 
Bu etki Feride Öğretmen’de anne olmasından dolayı daha fazla olumsuz etkilenmesine neden olurken, 
meslek derslerine giren Aysel Öğretmen anne olduktan sonra öğretmenlik mesleğine olumlu yansımalar 
gerçekleştiğini belirtmiştir: 

“İnsan kendi çocuğuyla beraber de biraz öğretmen oluyor diye düşünüyorum. Onlar ilkokulu bitirdikten 
sonra ben davranış değişikliği gösterdim öğretmenlikte. Çünkü onların nasıl öğretmenler tarafından 
eğitilmeleri gerektiğini düşündüğümü hissettim. Öğretmenler çocuklarıma nasıl davranmalı, nasıl 
davranmalarını isterim?” 

İletinin anlamlandırılmasında ise öğretmen ve öğrencinin söylenilen şeyden ya da yapılan davranıştan 
aynı mesajı alması önemlidir. Eğer ileti, iletişimin öznelerinden biri veya her ikisi tarafından yanlış 
yorumlanırsa bir sonraki etkileşim yanlış bağlamda ilerleyebilir. Kişi iletiye kendi yüklediği anlam 
üzerinden yanıt vereceğinden öğretmen ve öğrenci arasında yanlış anlamadan kaynaklı sorunlar 
yaşanabilir. Nermin Öğretmen’in mesleğinin ilk yılında başına gelen olay niyet-amaç açısından dikkate 
değer bir örnektir: 

“Geçen yıl sağlık problemleri olan bir öğrencim vardı. Şimdi olsa öyle tepki göstermezdim ama o zaman 
çok üzülmüştüm. Hatta günlerce üzülmüştüm. Birkaç hastaneyle görüşmüştüm çocuğun tedavisiyle ilgili 
falan. Sonra bu yaptığımın çok aşırı olduğunu anladım. Çünkü çocuğun bana gösterdiği o tepki, benim o 
yakınlığım, benim ilgim… Onun tarafından yanlış anlaşıldı ya da bana mı öyle geldi bilemiyorum ama… 
Çocuğun sonra bana karşı davranışları, ıııııııı, nasıl açıklayayım… Karşılaşıyorduk böyle evimin sokağında 
ama tesadüfen karşılaşıyoruz gibi. Sonra anladım ki beni takip ediyor. Bana karşı duygusal bir şeyler 
hissediyor. Ben onu çok zor aştım… Artık daha ölçülüyüm. Eskisi gibi değilim.” 

Nermin Öğretmen, bu anısını paylaşırken odak grup görüşmesindeki diğer meslektaşlarının kendisini 
yanlış anlayacağı veya yargılayacağından duyduğu endişeyi görüşme sonunda belirtmiştir. Anlatırken 
duraksayarak konuşması, yüz ifadesi ve elleriyle oynaması bu anısını paylaşmanın kendisi için çok zor 
olduğunu göstermektedir. Ailesinin çocuğuna göstermediği ilgiyi, öğretmenlerin öğrencilere göstermesi, 
öğrencilere merhametli yaklaşılması ergenlik dönemindeki öğrenciler tarafından yanlış 
yorumlanabilmektedir. 

3.6.2. Duygu Yönetimi Açısından Anlamlandırma 

Öğretmenler öğrenciyle iletişimleri boyunca çeşitli şekillerde duygu düzenlemesi yapmaktadırlar. Uygun 
olmayan davranış karşısında bazı öğretmenler duygularının tamamını ifade ederken, bazıları duygularını 
bastırmayı tercih etmektedir. Çeşitli nedenlerle öğretmenlerde sınıf dinamiklerini yönetmede 
gönülsüzlük ve daha çok çaresizlik durumu söz konusudur. Duyguları düzenleyerek etkin bir şekilde 
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yönetebilen öğretmen mutlu olmaktadır. Başarısız bir duygu yönetimi gerçekleştiren öğretmenler ise 
yabancılaşma ve duyarsızlaşma gibi çeşitli olumsuz duygu durumları yaşamaktadırlar.  

Kültür dersi öğretmenleri arasında ders bittiği için mutlu olduğunu, bazı sınıflara önyargılı girdiğini, 
problem yaşayacağını düşündüğü dersi gergin işlediğini, hevesli sınıfa severek gittiğini ama sevmediği 
sınıfta ders işlerken stresli olduğunu, dersten ağlayarak çıktığını belirtenler vardır. Bu grupta yalnızca bir 
öğretmen okuldaki duygusal deneyimleri eve taşımadığını çünkü okulda da duygusal anlamda rol 
yaptığını belirtmiştir. Meslek dersi öğretmenleri arasında öğrencilerin hazırlıksız gelmesinin dersten keyif 
almasını engellediğini, dersten özgürlük duygusu ile çıktığını, hedefsiz öğrencilerden dolayı dersten 
tatminsiz bir şekilde çıktığını, derse hazırlıklı gittikleri zaman iyi ders işlediğini, atölye derslerinden dolayı 
dersi kazasız belasız bitirdiyse rahatlayarak çıktığını ifade edenler olmuştur. Kültür dersi öğretmenlerinin 
öğrencinin tembelliğinden çok davranışlarından kaynaklı duygu ifadeleri kullanarak duygusal durumlarını 
tanımlarken, meslek dersi öğretmenlerinin duygusal durumlarının öğrencinin veya kendisinin derse 
hazırlıklı gidip gitmemesine, öğrencinin seçtiği alanı sevmesine ve bir hedefi olup olmamasına bağlı 
olarak değiştiği hususu oldukça dikkat çekicidir. 

Gerçek anlamda öğretmenlik mesleğini sevenlerin tecrübe ettikleri bütün problemlere karşın yine de 
mutlu olmaları dikkat çekicidir. Yalnız bu mutluluk oranı öğrencilerin niteliklerine, fiziksel ortama ve 
öğretmenlerin dersten önceki ve ders boyunca sahip oldukları ruh haline göre farklılık göstermektedir. 
Selin Öğretmen, bu sene dersine girdiği sınıflardan memnuniyetini şu şekilde dile getirmektedir: 

“Bu okulda çok çeşitli sınıflara girdim ve bu sene çok iyi benim sınıflarımın hepsi. İlk defa bu sene 
öğrencileri öperek çıkasım geliyor. Dersten çok mutlu çıkıyorum. “Bir daha görmeyeyim bunların suratını” 
demiyorum. Çocuklardan yansıyan bir pozitif elektrik var, onunla beraber mutlu çıkıyorum.” 

Öğrenciyle çatışma yaşamamak ve hoş olmayan deneyimleri engellemek adına Fuat Öğretmen şöyle bir 
çözüm geliştirdiğini belirtmektedir: 

“Yıllar geçtikçe sinirlerimizin her biri tık...tık…tık… alınıyor. Bir de benim bir şansım var. Benim 
evlatlarımla, bu yaşlarda benim iki tane oğlum var, bunlara çok benziyor. Ben 24 saat bunlarla 
başladığım için sinirlerim alınmış durumda. Asla sınıfta duygusal hareket etmiyorum. Ama kameraya al 
beni, dersin ki hoca tiyatro oynuyor içerde. Yani yaptığım şey duygusallık ama hepsi sahte. Yani bunu 
artık zaman içerisinde kendime rol biçtim, çıkıyorum sahneye, oynanması gereken oyunumu 
oynuyorum… Kızıyorum, sonra arkama dönüp gülüyorum. Çünkü hepsi sahte… Gerçek anlamda hiçbir 
öğrenciye kızmıyorum. Artık alışmışım. Diyorum ki bu çocuk bunu yapacak, ben de bu tepkiyi koyacağım.”   

Sınıfta yaşadığı problemleri kişiselleştirmeyen ve özel hayatına taşımayan Fuat Öğretmen, öğretmen 
rolünün gerektirdiklerini yaptığını söylemektedir. Fuat Öğretmen’in geliştirdiği standart tepkiler, 
kendisinin olumsuz duygusal tecrübeler yaşamasını engellemektedir. Sınıf içerisinde öğrencilerine 
yönelik anlık–geçici rol düzenlemesi yaparak yüzeysel rol yapma stratejisini uygulamaktadır. Öğretmenlik 
mesleği gereği bunu yapması gerektiğini düşünmektedir. Duyguları başarılı bir şekilde yönetmek adına 
yüzeysel rol yapma stratejisini uygulaması kendisini olumsuz etkilememektedir. Öğretmenlerin yüzeysel 
rol yapma stratejisine örnek diğer ifadeleri de şöyledir: 

“Görmezden gelmem gerektiğini düşündüğüm zaman görmezden geliyorum.” (Hakan Öğr., kültür dersi) 

“Öğrencilerim küfür ettiği zaman çatışmadan kaçınmak için duymamaya çalışıyorum. İlköğretimde 
tahammül edemediğim davranışlara burada tahammül ediyorum çünkü öğrencilerden korkuyorum.”  
(Feride Öğr., kültür dersi) 

“Öğrencinin davranışlarını kabullendiğim için, davranışlara standart tepkiler veriyorum.”  (Fuat Öğr., 
kültür dersi) 

“Zaman geçtikçe öğrencinin yanlış davranışlarını daha fazla kabullenir hale geldim. Öğrenci sene sonu 
not istediğinde başımdan gitsin diye “tamam” diyorum ama sonra ilgilenmiyorum bazen.” (Selin Öğr., 
kültür dersi) 
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Kültür dersi öğretmenlerinin hepsinin yüzeysel rol yapma stratejisine başvurmalarına karşın, meslek 
dersi öğretmenlerinden buna dair örnek bir ifade olmaması dikkat çekicidir. Meslek dersi 
öğretmenlerinin çoğunlukla bu stratejiye ihtiyaç duymamalarının, her bir öğrenciyle birebir görüşme 
zamanlarının çok daha fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Öğretmenlerin duygu 
düzenlemesi yapmalarına etki eden unsurlar da yine öğretmenlerin kendi ifadelerinde mevcuttur: 

“Ruh halim iyi değilse daha fazla tepki verdiğimi, zıtlaştığımı düşünüyorum.” (Arzu Öğr., kültür dersi) 

“Üste çıkmak psikolojisiyle sert bir ses tonuyla öğrenciyle konuşuyorum.” (Şeref Öğr., meslek dersi) 

“İlk yıllarımda öğrenciyi lafla incitmeye çalışırdım.” (Nermin Öğr., meslek dersi) 

“Kendim çok mutluysam sınıftaki olumsuz davranışları da görmemeye çalışırım, mutsuzsam çatacak yer 
arayabiliyorum, en ufak şeyde sinirleniyorum.” (Derya Öğr., meslek dersi) 

Derin rol yapma stratejisi de yine daha çok kültür dersi öğretmenleri tarafından kullanılmaktadır. 
Öğretmenlerin derin rol yaptıklarını gösteren ifadeleri şöyledir: 

“Öğrencinin ailevi ya da sosyal problemlerini öğrendiğimde öğrenciye karşı davranışlarımda olumlu bir 
gelişme oluyor. Çok objektif olamıyorum.”  (Arzu Öğr., kültür dersi) 

“Öğrencinin daha iyi şartlara sahip olsaydı farklı olabileceğini düşündüğüm zaman öğrenciye özel ilgi 
gösteriyorum.” (Hakan Öğr., kültür dersi) 

“Öğrencinin özel durumunu öğrendikten sonra öğrenci yaramazlık yaptığında daha ılımlı yaklaşıyorum.” 
(Kemal Öğr., kültür dersi) 
 
“Sınıf içerisinde eşit davranmaya çalışıyorum, bireysel görüşmemizde yardımcı olmaya çalışıyorum.” 
(Şeref Öğr., meslek dersi) 
Eğitimin iletişimsel bir süreç olduğu hatırlanırsa, öğretmenlerin kişilerarası davranışlar ve sözsüz 
ifadelerle bu süreci yönettikleri söylenebilir. Sürece kesin bir başlangıç ve bitiş zamanı belirlemenin 
yanlış olduğu daha önceki bölümlerde bahsedilmişti. Süreç boyunca yaşanan olaylar öğretmenin duygu 
durumunu etkilemektedir. Öğretmenin duygusal deneyimlerinden oluşan ruh hali ise bir sonraki 
kişilerarası davranışını şekillendirmektedir: 

“Çok amaçsız öğrenci beni çok rahatsız ediyor. Çünkü bir şekilde öğretmeni de takmıyor, derslerinden 
zayıf alması da onu üzmüyor. Öyle öğrenci beni çok rahatsız ediyor, çünkü onun için yapılabilecek bir şey 
olmadığını ben de –çok istemeden de olsa- düşünmeye başlıyorum. Bu öğrenci için artık yapılabilecek bir 
şey yok mu acaba diye düşünüyorum. Belli bir noktadan sonra –ben kendimi o konuda çok eleştiriyorum 
ama- ben de artık ilgilenmiyorum. Belki meslekte yeni olduğum için çok tecrübem yok ama öyle 
öğrenciyle mücadele etmiyorum. Öğrencilerin bana saygı duymuyor oluşu beni çok rahatsız ediyor. Bu 
beni çok üzüyor… Yaşımdan dolayı belki çok öfkeleniyorum.” 

Nermin Öğretmen’in bu ifadeleri saygı görmediği ve amaçsız öğrenciye karşı bir tür duyarsızlaşma 
yaşadığının göstergesidir. Nermin Öğretmen üç yıllık bir öğretmenlik deneyimine sahiptir. Bu 
duyarsızlaşma davranışından kendisinin de rahatsız olduğunu ama yine böyle davranmak zorunda 
kaldığını söylemiştir.  

Hem meslek dersi öğretmenlerinin hem de kültür dersi öğretmenlerinin derse girmeden önce bir tür 
duygusal hazırlık yapmaları dikkat çekicidir. Ders boyunca yaşanabilecek hoş olmayan olayların 
öğretmenler tarafından tahmin edilebilirliği vardır. İstenmeyen öğrenci davranışını gerçekleştirebilecek 
öğrencilere karşı bir etiketleme yapıldığı da söylenebilir: 

“Soğukkanlı olmam gerektiğini düşünüyorum derse girmeden önce, ders sırasında yaşayabileceğim 
herhangi bir durum için.” (Aysel Öğr., meslek dersi) 

“Sınıfa önyargılı girdiğim zamanlar oluyor, bu üç saat nasıl geçecek diye… Bu nedenle ders boyunca 
gergin oluyorum, dersten de gergin ve yorgun çıkıyorum.” (Hakan Öğr., kültür dersi) 
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“Sınıfın en uyuz öğrencisi…” (Şeref Öğr., meslek dersi) 

“O sınıfa gidince ne kitaptan haberim var ne de işleyeceğim konudan haberim var. Yani planı açıp 
yazarsın, konuyu yazıyorum.” (Hakan Öğr., kültür dersi) 

“Ayaklarım geri geri gidiyor, stres olacağımı biliyorum çünkü daha önce birkaç defa dersten ağlayarak 
çıkmıştım.”  (Feride Öğr., kültür dersi) 

“Hele bir tane sınıf var çok çok kötü yani. Cuma günü 4 saat üst üste, 80 80 160 dk. o sınıfta olmak 
zorundayım. Gitmek istemiyorum, çıkınca da bir an önce çıkıp gitmek istiyorum işin açıkçası.” (Kemal 
Öğr., kültür dersi) 

“Derse giderken sınıftaki yaramazın bugün okulda olmamasını diliyorum.” (Arzu Öğr., kültür dersi) 

İstenmeyen davranış karşısında meslek öğretmenlerinin hepsi öğrenciyle birebir konuşarak halletmeye 
çalıştıklarını belirtmişlerdir. Daha kalabalık sınıflarda ve daha az ders saatiyle ders işleyen kültür dersi 
öğretmenlerinin daha fazla ön-duygusal hazırlık yaptıkları söylenebilir.  

Öğrencilerin gerçekleştirdikleri istenmeyen davranış sonucunda öğretmenler genellikle olumsuz 
duygularla dersten çıkmaktadır. Sınıf içerisindeki problemleri kişiselleştirmeyen Özgür Öğretmen, 
problemlerden etkilenmediğini şöyle belirtmektedir: 

“Dersten çıktıktan sonra hiçbir şey düşünmüyorum, nötrüm. Ben onu özel hayatıma karıştırmam. O orda 
biter. Eğer dediğim gibi öğrencinin kafasında bir ışık yakmışsam benim için yeterlidir. Ben onları öyle 
kabul ediyorum, bunlar böyle… Onları annesi babası değiştirememiş 15-16 yıldır, ben 40dk. zor 
değiştiririm… Bana kötülük de yapsa ben onu öteki derse unuturum. Derse nötr girerim, nötr çıkarım.” 

Öğrencinin başarısızlığını ve sınıftaki problemleri kişiselleştirmeyen Özgür Öğretmen kendini öğretmen 
olduğu için mutlu hissetmektedir. Yine meslek dersine giren bir başka öğretmen olan Duygu Öğretmen 
ise artık kişisel başarı eksikliği hissettiğini şu cümlelerle ifade etmiştir: 

“Ne verdim, geri dönüşü ne kadar kötü dediğim zamanlar çok oluyor. Her sene, gün geçtikçe çoğalıyor bu 
duygu bende. Çünkü geri dönüş yok çocuklardan. Bunu sadece ders anlamında söylemiyorum. Mesela biz 
hepimiz belki de çoğumuz, eğitimden çok öğretim yapıyoruz aslında okulumuzda. Bunun davranış olarak 
bile bize geri dönüşü olmuyor. Söylediğim bir şeyin geri dönüşü olmuyor. Daha hassaslaştım. Diyorum ki 
“ben bunu hakkedecek ne yapmış olabilirim, bu davranışı, bu sözü”…. “Bunu yapması için ne yapmış 
olabilirim ya da hangi davranışımdan bunu öğrendi?”… Ben tatminsiz bir şekilde çıkıyorum dersten, hem 
ders konusunda, aslında dersten ziyade eğitim kısmında beni çok tatmin eden bir şeyler yok.”   

3.7. Yorumlama 

Öğretmenlerin etkin bir kişilerarası iletişim kurmaları ve başarılı duygu yönetimi gerçekleştirmeleri birkaç 
duruma bağlıdır: öğretmenlerin her sınıftaki öğrenci sayılarına, mesleki tecrübelerine ve bireysel 
yetkinliklerine. 

Kültür dersi öğretmenlerinin meslek liselerinde hemen hemen her sınıfta en az 40 en fazla 50-55 
öğrencilerinin olması, öğrenciyle bireysel görüşme şansını azaltmaktadır. Her öğrenciyi tanımayan 
öğretmen, öğrencileri etiketlediği grup kimlikleriyle değerlendirmektedir. Böylelikle öğrencinin birey 
olarak değil, bir grubun üyesi olarak değerlendirildiği söylenebilir.  

Sınıfların kalabalık olması, kültür dersi öğretmenlerinin yüzeysel rol yapma stratejisine başvurmalarına 
neden olmaktadır. Mesleğin ilk yıllarında daha idealist yaklaşmaya çalışan öğretmenin zaman geçtikçe 
tepkileri de standartlaşmaktadır. Bazı öğretmenler bu durumdan duygusal olarak olumlu etkilenirken, 
duygularını geçici eylemler için anlık düzenleyemeyen öğretmen duygusal tükenmişlik 
yaşayabilmektedir. Zaman açısından yaşanan sıkıntı, öğrencinin de öğretmene bakış açısını 
değiştirmekte, saygısını azaltmaktadır. Dolayısıyla kültür dersi öğretmenleri, meslek dersi 
öğretmenlerine göre daha fazla duygu işi gerçekleştirmektedir. 
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Meslek dersi öğretmenleri ise, daha az sayıda öğrenciyle ve atölye gibi öğrencilerin daha özgür 
davranabileceği ortamlarda ders işlemektedir. Bu nedenle kendi öğrencilerini daha iyi tanımakta, 
yüzeysel rol yapma stratejisini neredeyse hiç kullanmamaktadır. Elbette bu stratejiye başvuranlar olabilir 
fakat bu çalışmaya katılan öğretmenlerde bu davranışı yaptıkları bulgusu elde edilmemiştir. Meslek dersi 
öğretmenlerinin ders başarısı üzerinden öğrenciyi değerlendirmeleri daha ağır basarken, kültür dersi 
öğretmenlerinin daha çok davranış üzerine odaklanmaları bu çalışmada ulaşılan sonuçlardan biridir. 

Kültür dersi öğretmenleri, meslek dersi öğretmenlerine göre daha fazla derin rol yapma stratejisi 
kullanmaktadır. Öğrenciye olan algının değiştirilme çabası genellikle öğrencinin özel durumunun (ailevi, 
ekonomik, sağlık, vb.) öğrenilmesinden sonra başlamaktadır. Öğrencinin özel durumundan haber alma, 
kültür dersi öğretmenlerinde daha geç gerçekleşmektedir. 

Yapılan çalışma öğretmenlerin mesleki tecrübelerinin duygularını denetleme konusunda etkili olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Çok sayıda öğrenciyle iletişim kurarak daha fazla duygusal deneyim yaşayan 
öğretmen, standart tepkiler geliştirmektedir. Standart tepkilerin verilmesi genellikle öğretmen üzerinde 
olumlu etki bırakmaktadır ancak bazı öğretmenler tepkilerinden dolayı kendilerini tanıyamadıklarını ve 
kendilerine yabancılaştıklarını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin bireysel yetkinlikleri ise kişilerarası iletişim unsurlarının etkin kullanımı ile 
değerlendirilebilir. Ancak doğru bir sonuca ulaşabilmek, öğrenciyle de görüşme yapılmasını gerektirir. 
Öğretmenlerin çeşitli rol çatışmaları yaşamaları, çalışma sonucu elde edilen bir bulgudur. Kültür dersi 
öğretmenlerinden bir, meslek dersi öğretmenlerinden de bir kişi özel hayatının dersteki davranışlarını 
etkilemediğini söylemiştir. Bu iki öğretmenin de mesleki tecrübeleri 20 yılın üzerindedir. Diğer 
öğretmenler, özel hayatının iş hayatını, iş hayatının da özel hayatını etkileyebildiğini belirtmişlerdir. Yine 
bu durumda öğretmenlerin duygu yönetimi eğitimine ihtiyaç duydukları söylenebilir.  

Öğretmenlerin öğrencileriyle güçlü ve destekleyici bir kişilerarası iletişim kurmaları sosyal ve duygusal 
olarak yetkin olmalarından geçmektedir. Duygularını başarılı bir şekilde yönetebilen öğretmen, hem 
kendi duygusal ifadelerinin karşı tarafı nasıl etkilediğinin farkındadır hem de öğrenciyi bireysel olarak 
değerlendirme şansına daha fazla sahiptir. Kişilerarası çatışmaları daha kolay çözebilmektedir. 
Öğrencisini daha yakından tanıma ve bilme şansına sahiptir. Bu nedenle öğrencinin hem eğitimi hem de 
öğretiminde daha isabetli yönlendirmeler yapabilmektedir. Fakat öğretmenlerin bu becerilere sahip 
olmaları yalnızca bireysel değil, kurumsal olanaklara da bağlı olduğu göz ardı edilmemesi gereken bir 
husustur. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmenlik mesleği hem kişilerarası iletişim becerileri hem de duygu yönetimi gerektiren bir meslektir. 
Öğretmenlerin başka iş kollarına göre daha esnek iş koşullarının olması, duygusal ve fiziksel olarak 
yorulmayacağı anlamına gelmemelidir. Duygunun son eşikte davranışa veya sözel-sözel olmayan ifadeye 
dönüşerek sergileneceği göz önünde bulundurulursa, aynı anda en az 30-40 ‘bireyle’ iletişim kurmak 
zorunda kalan, öğrenci davranışlarını ve sözel ifadelerini kontrol altında tutması beklenmesinin yanında 
ders başarısı yakalaması da beklenen öğretmenlerin işi çok zor gözükmektedir. Öğretmenlerin hem kendi 
bilişsel, fiziksel ve ifadesel durumlarını düzenlemek hem de öğrencilerde istendik yönde bir düzenleme 
yapmak, profesyonellik gerektirmektedir. 

Öğretmenler meslek hayatları boyunca okul atmosferinde sayısız insanla etkileşim kurmaktadır. 
Kişilerarası etkileşimler ise duygusal çabalar ve deneyimlere dayanmaktadır. Öğretmenlerin başarılı 
duygu yönetimi gerçekleştirmeleri bireysel yeterliklerinin yanı sıra duygusal zekâ da gerektirmektedir. 
Hem kendisinin hem de karşısındakinin duygularını istendik yönde düzenlemek, duygu yönetimi eğitimi 
almayı gerektirmektedir. Mesleki ve duygusal deneyimlerin kazandırdığı profesyonellik kişilerarası 
davranışı ve duyguları kontrol altında tutmayı veya değiştirmeyi sağlamaktadır. Bu nedenle meslek 
liselerinde daha profesyonel öğretmenlerin çalışması gerektiği araştırmacı tarafından düşünülmektedir. 

Duygularımız ise bir zayıflık belirtisi değil, davranışları şekillendiren hislerin dışa vurumudur. 
Öğretmenlerin hissettiği duyguyu kimi zaman yansıtması olumlu sonuçlar verirken, kimi zaman da 
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kontrol altına alınamayan abartı duyguların hem öğretmenin kendisine hem de öğrenciye çeşitli 
şekillerde zarar verdiği açıktır. Bu nedenle öğretmenlerin lisans düzeyindeki eğitimlerinde duygu 
yönetimine yönelik eğitim almalarının gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Son olarak, gündelik hayatta ve iş hayatında kurulan kişilerarası iletişimin, bireyin bir sonraki 
etkileşimlerini etkilediği açıktır. Her etkileşim bir öncekinden duygu hafızasında aktarılan kişilerarası 
davranış görüntüleri ve bu görüntülerin çağrıştırdığı hislerle biçimlenmektedir. İletişim ve duygu 
kavramları birbiriyle iç içe geçmiş, birbirini etkileyen iki unsurdur. Hem kişilerarası iletişim bireyin duygu 
durumlarını etkilemekte, hem de duygu durumları, kişilerarası iletişimin ne düzeyde ve nasıl 
gerçekleşeceğini belirlemektedir. Bu nedenle etkili bir kişilerarası iletişim için başarılı bir duygu yönetimi 
gerçekleştirmenin önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Osmanlı Döneminde Bitlis’teki Ermenilerin Ticari Faaliyetlerinin Azınlık Girişimciliği Açısından 

Değerlendirilmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN 

Muş Alparslan Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Özet 

641 yılında Müslümanlarca fethedilen Bitlis, sırasıyla Emevi ve Abbasi şehirleri olmuş, 1047 yılında 
Selçuklu hâkimiyetine girmiş; 16. yüzyılda da Kürt Beylikleri tarafından yönetilmiştir. 1514’te İdris-i 
Bitlisi’nin liderliği ve gayretiyle Bitlis, Yavuz Sultan Selim’e bağlılık bildirerek Osmanlı İmparatorluğu’na 
bağlanmıştır. Ermenilerin Pağeş/Baleş/Baleleş; Arapların Badlis diye adlandırdıkları Bitlis, 1915 öncesinde 
Anadolu’da Ermeni nüfusun en fazla olduğu altı vilayetten (Vilayet-i Sitte) birisidir. Denize bağlantısı 
olmayan, dağlık bir bölgede yer alan ve Anadolu’daki yollar üzerinde kervanların güzergâhındaki bir geçiş 
noktası olan Bitlis’in ekonomisi, geçmiş tarihlerden bu yana tarım ve hayvancılığa dayalı olmuştur. 
Ticarette de ihraç ürünü olan ve Bitlis Şilası adıyla anılan dayanıklı, sık dokunmuş, kızıl renkli keten ile ün 
salmıştır. M.Ö. VI. yüzyılda Van Gölü ve civarına yerleşen doğuştan ticarete yatkınlıklarıyla bilinen 
esnaflık, ustalık, tüccarlık yapan Ermeniler, bölgede sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan etkili olmuşlar, 
şehrin üretim ve ticari yaşamına büyük katkı sunmuşlardır. Bağ-bahçe işlerinde, meyvelerin 
üretilmesinde (özellikle de üzüm) ve çeşitli şehirlere satılmasında oldukça başarılı olan Ermeniler, Evliya 
Çelebinin “cümle ankâ bâzergânlardır” diye tanımladığı üzüm bağcılıklarıyla ünlü büyük tüccar sınıfıdır ve 
saatçilik, kuyumculuk, terzilik, kasaplık, nalbantlık, dülgerlik (yapıların kaba ahşap işleri), bezzazlık 
(manifaturacılık) gibi pek çok alanda girişimcilik faaliyetinde bulunmuşlardır. Ermenilerin geçmişte 
Bitlis’in ekonomik/ticari yaşamında önemli rol oynamasına rağmen, ülkemizdeki akademik çalışmalarda 
bu konu hakkında sınırlı sayıda araştırma yapılmış olması bu çalışmanın yapılma ihtiyacını doğurmuştur. 
Osmanlı döneminde Bitlis’teki Ermenilerin ticari-ekonomik faaliyetlerinin araştırılması, Ermeni 
tüccarların bu faaliyetlerdeki başarılarının nedenlerinin ortaya konulması ve azınlık girişimciliği açısından 
değerlendirilmesi çalışmanın öncelikleri arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Dönemi, Bitlis, Ermeni Tüccarlar, Girişimcilik, Azınlık Girişimciliği. 

Evaluation of Commercial Activities of Armenians in Bitlis in the Ottoman Period in Term of Minorty 
Entrepreneurship 

Abstract 

Bitlis, which was concurred by Muslims in the year of 641 has become the cities of Umayyad and 
Abbasid and it has been under the hegemony of Seljukians in year 1047 and in 16th century it was ruled 
by the Kurdish seigniories. In 1514 under the leadership and efforts of Idris-i Bitlisi, Bitlis has declared 
loyalty to Yavuz Sultan Selim and it has become part of the Ottoman Empire. Bitlis which was named by 
the Armenians as Pages/Bales/Baleles and as Badlis by the Arabs, has been one of the six provinces 
(Vilayet-i Sitte) where Armenian population was most dense in Anatolia before 1915. Economy of Bitlis 
which has no connections to the sea, which is situated on a mountain region and which is a passage 
point on the Anatolian roads on the routes of caravans, has been based on agriculture and animal 
breeding since the ancient historical times till today. It has become famous with durable, tightly woven 
red colored linen which is an export product in trading and which is named as Bitlis Sila. Armenians 
which have settled in the region of Van lake and the surrounding places in B.C.VIth century, and who 
were known to be competent in trading and who dealt with artisanship, mastership, and trading have 
been influential at the region with respect to social, cultural and economic aspects and they have made 
significant contributions to the production and commercial life of the city. Armenians who were quite 
successful in vineyard and garden works, in the production of fruits (especially grapes) and in selling 
them in various cities, form the big tradesmen class which was famous with grape viticulture and which 
was defined by Evliya Celebi as “All of them are tradesmen”, and they have realized activities in various 
areas such as watch making, jewelry, dressmaking, butchery, blacksmithing, carpentry (rough wooden 
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works of structures) and selling of dry goods and notions. Although Armenians have played an important 
role in economic/commercial life of Bitlis, due to the reason that there are limited researches being 
done regarding this subject among academic works in our country, the need to conduct this study has 
emerged. Investigating the commercial and economical activities of Armenians in Bitlis in the Ottoman 
Period and revealing the reasons of success of Armenian tradesmen in these activities are the priorities 
of the study. 

Keywords: Ottoman Period, Bitlis, Armenian Tradesmen, Entrepreneurship, Minority Entrepreneurship. 

1.Giriş 
Tarih sahnesinde, Hunlar ve bazı Türk boylarının Ermeniler ile münasebetlerde bulundukları ve bu 
münasebetlerin, özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döneminde yoğunlaşarak devam ettiği bilinmektedir 
(Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 1995). Ermenice yazılan eserlerde Bitlis adı ilk kez Aşkharhatsuyts’da 
(Coğrafya) geçmiştir. 7.yüzyıl başlarında yazılan eser, ülkeyi Pers ve Bizans etki alanlarına bölen 591 
anlaşmasından sonraki Ermenistan’ı anlatmaktadır. Eserde Bitlis’ten Pağeş (Ermenice) diye söz 
edilmektedir (Thomson, 2016: 111). Bitlis’in sakinlerinden olan Ermeniler, önceki dönemlerdeki gibi 
Osmanlı Devleti döneminde de şehirdeki varlıklarını devam etmişlerdir. Bitlis vilayeti 19. Yüzyılda 
Anadolu’daki Ermeni nüfusun en yoğun bulunduğu altı vilayetten biri olmuştur. Osmanlı döneminde 
Ermeniler, Bitlis’in iktisadi ve idari yaşamında önemli bir rol üstlenmişler (Ertaş, 2017: 219) çiftçilik, 
yöresel endüstri ve ticaretle uğraşmışlardır. Şehirlerde yaşayanlar ise iç ve dış ticaret, sarraflık, bankerlik, 
müteahhitlik, mültezimlik gibi ekonomik ve mali işlerle ilgilenmişlerdir. Fetihten sonra Ermeniler 
Erzurum, Doğu Anadolu ve İran’a yönelik transit ticarette aktif rol oynamışlardır (Ulu, 2012: 21). 

2. Osmanlı Döneminde Girişimcilik ve Ermenilerin Ticari Faaliyetleri 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkler, büyük çoğunlukla çiftçilik ve askerliği meslek olarak seçmiş, 
ticareti diğer tebaalara bırakılmışlardır (Çakırer, 2016: 14). Osmanlı Devleti’nde etnik ve dini bakımdan 
ticari hayatı kısıtlayacak bir düzenlemeye gidilmemiş, hangi millet ve dinden olursa olsun kişilerin ticari 
hayata katılımına imkân verilmiştir. Bu sebeptendir ki Ermeniler Osmanlı ticari yaşamında yoğun şekilde 
yer almışlardır. 17. Yüzyılda İran ipeğinin en önemli tüccarları olan Ermeniler, İran ham ipeğini İstanbul, 
Bursa ve İzmir’e pazarlamışlar; (Akgündüz ve diğ., 2008: 140) 18. Yüzyılda kuyumculuk ve sarraflıkta 
gelişmişler-özellikle de İzmir’de mücevher imalatı yapmışlar- (Svazlian, 2013: 565); 18 .Yüzyıl sonlarında 
tülbent üzerinde resim yaparak yazmacılığı geliştirmişler ve kısa süre içinde de Beyrut, Kahire, 
İskenderiye pazarlarına açılmışlar; (Akgündüz, 2008: 141) 19. Yüzyılda ise afyon, basma kumaş, 
zeytinyağı, buğday, tuz, kereste ve kitap gibi ürünleri hem Avrupa’ya ihraç etmişler hem de Avrupa’dan 
ithal ürün getirmişlerdir (Külekçi, 2010: 90). 

Ermenilere sarayda da çok önemli görevler verilmiştir. Bu görevlere örnek olarak Bezirzanbaşılık, saray 
sarraflığı, darphane nazırlığı, baruthane yönetimi, padişahın şahsi hazinesinin yönetimi, Tophanenin 
yönetimi, Harem-i Hümayun ’un tüm alışveriş işleri, kilercibaşılık, elbise odasının sorumluluğu, saray 
terziliği, saray inşaat memurluğu, Hassa mimarlığı ve bütün bu görevlerin yardımcılıkları verilebilir. 
Tanzimat’ın ilanından sonra Ermeniler, nazırlık (bakanlık), sefirlik (büyükelçilik), valilik gibi görevlere 
getirilmişlerdir. Bu önemli görevlere getirilen Ermeniler paşa unvanını almışlardır (Özgül, 2001: 56). 
Gündelik hayatta ise Ermenilerin kasaba ve köylerde ticaret ve el sanatlarının dışında tarım ile 
uğraştıkları, özellikle üzüm yetiştirdikleri ve değirmencilik yaptıkları bilinmektedir. Erzincan’da bakır 
madeni çıkaran ve bunlardan çeşitli kap ve alet imal eden Ermenilerin el sanatlarında, özellikle halı ve 
kumaş dokumacılığında yetenekli oldukları, seyahatnamelerdeki kayıtlardan da anlaşılmaktadır. 
Şehirlerde yaşayan Ermeniler çoğunlukla ticaret ile uğraşmışlar ve Ermeni Pazarı adıyla anılan pazarda 
kebap evi kurmuşlar, kasaplık yapmışlar, Konya’da alkollü içkilerin satıldığı meyhane işletmişlerdir 
yiyecek ve içecek ticareti konusunda etkin olduklarını göstermişlerdir (Ersan, 2001: 615). Harput’ta 
pamuk ve yün iplikle işleme yapıp satmışlar, ipek böceği besleyip ipek dokumuşlardır (Svazlian, 2013: 
387). Ermeniler, Maraş’ta kuyumculuk başta olmak üzere tarım, inşaat, terzilik, değirmencilik, taşçılık 
gibi mesleklerde öne çıkmışlar; Manisa’da dokumacılık ve dokumacılıkla alakalı boyacılık, tarakçılık, 
basmacılık, dülbendcilik gibi yan kollarla uğraşmışlardır (Günay, 2007: 145; Gürpınarlı, 2010: 201-208). 
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Balıkesir’de çerçilik, duvar ustalığı, ekmekçilik, terzilik; Sivas’ta demircilik, silah üreticiliği ve dokumacılık 
yapmışlardır (Nişancık, 2016: 1668). İstanbul’da ise  fetih ile birlikte bölgede ticari etkinliklerini kaybeden 
İtalyanların yerini Yahudi, Rum ve Ermeni gibi Gayri Müslim tebaa almıştır (Akgündüz ve diğ., 2008: 140). 
O dönemde İstanbul’daki iki büyük bedestende pek çok Ermeni esnaf ve tüccara rastlamak mümkündür. 
Cevahir bedesteninde mücevherat ve içi sırmalı Hint kumaşları gibi kıymetli mallarla dolu dükkanlara 
sahip oldukları bilinmektedir (Akgündüz ve diğ., 2008: 140). 

3. Bitlis Tarihinde Ermeni İsmi Ve Bitlis’in Ekonomik ve Ticari Açıdan Durumu 

Ermeni kelimesine ilk kez Daryüs’ün yazıtında rastlanmıştır (MÖ521). Ermeniler kendilerine Hayk, 
oturdukları yere Hayistan adını vermişlerdir (Ortaköylüoğlu, 2013: 109; Arda, 2006: 76). Bitlis yöresinde 
ise Ermeni ismine ilk kez M.S.188 tarihinde kurulan Artaksias Krallığı döneminde rastlanmıştır. Bu tarihte 
o bölgeye Yüksek/Yukarı Ülke anlamındaki Aramice /Armenia adı verilmiştir. İsim daha sonraki 
dönemlerde Romalılarca orta ve yukarı Murat suyu ile Kur ve Aras Nehirleri boyları için de kullanılmış ve 
isim Avrupalılar tarafından da benimsenmiştir. Duruperan Daron Ermeni Prensliği kurulduğunda da bu 
bölgeye Yüksek Ermenistan adı verilmiştir (Serdar, 1996: 10). 

Bitlis bölgesinin bilinen tarihi Horiler’in tarihi ile başlamıştır. Bu millet Yasefi diye bilinen Nuh’un üç 
oğlundan biri olan ve Türk, Kürt, Gürcü, Ermeni, Laz ve bazı Kafkas milletlerin ataları olan Yafes’in 
soyundan gelmiştir (Zülfikar, 2005: 90). Bitlis’in coğrafi önemi, bir ticaret merkezi olan Diyarbakır’ı İran’a 
bağlayan doğal geçiş yolu üzerinde bulunmasından gelmektedir. Milli mücadele dönemindeki önemi ise 
altı doğu ilinden  (Vilayet-i Sitte) biri olmasıydı. Bitlis Tanzimat’tan önce Erzurum eyaletinin Muş 
sancağına bağlı bir ilçeydi. Tanzimat’tan sonra il örgütleri kurulunca, Bitlis vilayetinin merkezi olmuştur. 
1929 yılında tekrar ilçe durumuna getirilerek Muş iline bağlanmıştır. Bu tarihte nüfusu 10.000 
civarındadır. Bitlis 1936 yılında tekrar il merkezi olmuştur. 1.Dünya Savaşı başında Bitlis vilayetinin 
nüfusu 400.000 civarındadır. O dönemlerde bu bölgede tam bir feodal toprak düzeni egemendi ve 
ekilebilen 255.000 hektarlık arazinin %95’i tahıl üretimine ayrılmıştı. Orman yok denecek kadar azdı ve 
hayvancılık önemli bir geçim kaynağıydı (Erdeha, 1975: 157). 18.Yüzyılda önemli bir ticaret merkezi olan, 
Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin idaresi altında çok parlak dönemler yaşayan Bitlis, 19.Yüzyılın 
ortalarından itibaren üretim şartlarının ve ulaşım yollarının değişmesinden sonra bu önemini 
kaybetmeye başlamış ve adeta küçük bir tarım kasabası haline gelmiştir (Mercan, 2015: 100). Bu yüzden 
Meşrutiyet dönemi Bitlis sancağında ticari hayat bölgesel hale gelmiştir. Bitlis vilayetinde tarım ve 
hayvancılık sahalarına dayalı sanayi kuruluşları oluşturulmuştur. Küçük tezgâhlar ve el ile üretim devam 
ettirilmiştir. Bu dönemde Bitlis’teki deri esnafları başta Ermeniler olmak üzere gayrimüslimlerden 
oluşmaktadır (Cırık, 2016: 245). 

4. Azınlık Girişimciliği ve Ermeni Girişimciler 

Bir ülkenin vatandaşı olmakla birlikte o ülkede sayıca az olan ırkı, kökeni, kültürü, dini o ülke 
çoğunluğundan farklı olan topluluğa azınlık adı verilmektedir. Azınlık girişimciliği ise Amerika Ticaret 
Departmanı’nın tanımlamasıyla çoğunluk toplumuna dâhil olmayan iş sahiplerinin faaliyetlerini ifade 
etmektedir. Azınlık girişimci iki şekilde ifade edilmektedir. Birincisi ev sahibi ülke vatandaşlarının yanı sıra 
göçmen, mülteci ya da yabancı girişimcileri ifade etmektedir. İkincisi ise bir ülkenin vatandaşı olup az 
sayıda olan ırkı, kültürü, dini çoğunluktan farklı olan girişimcilerdir. Ülkemiz vatandaşı olan Yahudi ve 
Ermenilerin gerek Osmanlı döneminde gerek günümüzde yürütmüş oldukları girişimcilik faaliyetleri bu 
kapsamda değerlendirilmektedir (Kayalar ve Yıldız, 2017: 58). Osmanlı istatistiklerine göre Bitlis’teki 
Ermeni nüfusu 1893 yılında 101.358; 1910/11 yıllarında ise 90.219’dur (dunyasavasi.ttk.gov.tr), ve genel 
olarak tarımla geçimlerini sağlamışlardır. Ermeniler darı, buğday ekmişler, şalgam yetiştirmişlerdir. 
Ermenilerde yaygın olan meslekler dokumacılık, çömlekçilik ve demircilik olmuştur (özellikle de ayakkabı 
altlarına çakılan özel çiviler imal etmişlerdir). Ermeniler kumaş boyamış ve satmışlardır (Svazlian, 
2013:163). Kökboyası özellikle Muş ve Bitlis’te önemli bir üretim şeklini almış ve yerli boyamalar için 
kullanılmıştır. Keten özellikle bu kökboyasıyla kırmızıya boyanmaktaydı (Cırık, 2016: 246). Bitlis 
Ermenileri cami, medrese, anıt mezar gibi Müslüman dini yapılar da inşa etmişlerdir (Thomson, 2016: 
170). 
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5. Ermeni Tüccarların /Girişimcilerin Başarılı Olma Nedenleri 

Osmanlı döneminde Ermenilerin ticari hayattaki başarılarının nedenleri arasında ticaretin gerçekleştiği 
yerlerde Ermenilerin birbirleriyle olan yakın ilişkileri ve açık kredi imkânlarının olması; doktorluk, 
kuyumculuk, katiplik gibi meslekleri icra etmenin getirmiş olduğu statü ve zenginlik sayılabilir. Ayrıca 
Ermenilerin Osmanlı kültürünü benimsemiş olmaları, her seferinde devlete bağlılıklarını dile getirmeleri, 
Türkçe konuşmaları devlet işlerinde her kademede bulunmalarına yardımcı olmuştur (Mercan, 2007: 
419). Ayrıcalıklı ve güçlü bir konuma gelen tüccar Ermeniler, darphanecilerden ve idarecilerden oluşan 
ve Amira sınıfı adı verilen zengin bir sınıfı oluşturmuştur. Bu sınıf imparatorlukta Ermeni toplumunun 
lideri olarak görülmüş ve böylelikle başkentteki konumları güçlenmiştir (Babalık, 2015: 52). Anadolu’nun 
farklı bölgelerinde Ermeniler yaşadıkları yörenin özelliklerine bağlı olarak zanaat ve ticaretle meşgul 
olmuşlardır. İşbölümü ve ustalaşma/uzmanlaşmanın yansıması olan zanaatkârlık bilgi ve becerinin 
aktarımı yoluyla nesiller boyu devam etmiş, Altunyan, Tütüncüyan, Dökmeciyan, Mimarbaşyan, 
Mimaryan, Kürkçüyan gibi mesleklerle özdeşleşen sülale isimleri ortaya çıkmıştır (Nişancık, 2016: 1668). 
Ermeniler Osmanlı Devleti’nin onlara sağlamış olduğu imkân ve serbestliği, kendi ekonomik durumlarını 
iyileştirmede kullanırken diğer yandan da istihdam ve üretim yaparak devletin mali çehresine katkı 
sağlamış zamanla devlete faizle borç verir hale gelmiştir (Külekçi, 2010: 114). Ermeniler ticarette akıllı 
seçimler yapan, neredeyse tüm kervanların en kalabalık unsurunu oluşturan gezgin tüccar veya at 
canbazı olarak anılan, iç ticarette İran ve Hint ticaretini ellerine tutan kesimdir (Sahillioğlu, 1968: 46-48). 
Kısa ve özet bir ifadeyle Ermeniler, Müslümanlarla ortak iş yapmış, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmuş, 
ev alıp satmış, hayvancılıkla uğraşmış ve ticari faaliyette bulunduklarıyla borç para alıp vermişlerdir. 
Ermeniler, yaşadıkları dümdüz bir bölgenin, bataklıklı olan bir yerin, kullanılmaya-sürülmeye elverişli 
olmayan bir coğrafyanın yabani karakterli doğasını değiştirebilecek kadar inatçı, azimli ve çalışkan 
olmalarıyla tanınmışlardır (Nişancık, 2016: 1672). 

Sonuç 

Osmanlı ekonomisi tarıma ve çeşitli meslek sahiplerinin icra ettikleri el becerilerine, imalata ve ticarete 
dayanmaktaydı. Osmanlı’da çalışan, dürüst becerikli her tebaaya sağlanan imkanlardan gayr-i Müslimler 
arasında en çok faydalananlar Ermeniler olmuştur. Osmanlı döneminde Anadolu’da yaşayan Ermenilerin 
büyük çoğunluğu, el sanatları, küçük çaplı ticaret, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. İstanbul, İzmir, 
Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlerde yaşayanlar ise iç ve dış ticaret, bankerlik, müteahhitlik, kuyumculuk 
gibi işlerle meşgul olmuşlar; bazıları da devlet hizmetlerinde mali-ekonomik işleri üstlenmişlerdir. 
Ermenilerin bu denli geniş imkânlara sahip olması, devlet memuriyeti yapmaları onlara güvenin ve 
geçmişten beri sadık millet olarak anılmaların sonucudur. Bitlis Ermenileri de genel olarak kendilerine ait 
toprakları ekip biçmişler, darı, buğday üretmişlerdir. Dokumacılık, çömlekçilik ve demircilik yapmışlardır. 
Bitlis Şilası adıyla anılan dayanıklı, sık dokunmuş, kızıl renkli keten ile ün salmışlardır. 
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Abstract 

Although most women's NGOs in Turkey are established with idealistic visions and missions and have 
motivated employees and volunteers, they have to overcome many obstacles.  They have to row against 
the tide by fighting institutional as well as cultural predicaments such as a constant threat of cessation 
due to the volatile environment they exist in. Secondly, they challenge the traditionally imposed roles of 
housewifery and similar cultural pressures and buy doing so motivate further the volunteers. Turkey has 
inherited a traditional orientation from Ottoman society and has been trying to transforming itself 
towards western standards and pursuing its own discourse of modernity. The panacea for these 
confinements placed on women and their roles in the public sphere is continuous collaborative 
education with state and civil society geared towards general perception of Turkish population. 

The aim of this study is to understand volunteer management practices and to identify challenges for 
women volunteer managers in a Turkish women NGO federation. Non-structured interviews were 
conducted with fifteen women NGO managers and transcribed verbatim and content analysis was 
applied. Women NGOs frequently emphasize universal values, create mentoring among their 
volunteers, organize project groups for volunteers, organize attendance meetings to raise awareness of 
social responsibilities and show sensitivity to the individual and family needs.  It is seen that there is a 
negative view towards the voluntary associations in Turkey.  

Keywords: Volunteer; Management; Women NGO; Turkey; Volunteer Management 

 

Introduction 

Recent years have witnessed an increased interest in the function of voluntary organizations. Some 200 
years ago Alexis de Tocqueville has voiced the significance voluntary institutions have in developing a 
sense of citizenship and belonging to a greater community (Tocqueville, 1994). Jürgen Habermas has 
described them as ‘more or less spontaneously emergent associations, organizations and movements’ 
(1996, p.367), that compromise civil society. He also states that they are the individuals’ gateway from 
the private sphere into the public sphere. There is much ambiguity about terminology and definition 
however most scholars agree on five key characteristics (Salomon & Anheier, 1997, p.9): 1) they are 
organized institutions; 2) they are private and not belonging to any government entity; 3) they do not 
distribute profit, however they use their excess income for programs defined in their mission statement; 
4) they have their own governing bodies; and 5) they are voluntary associations. It is important to note 
though that these organizations are often managed by paid professional staff however always include a 
volunteer component. While these organizations have many names with nuanced differences, such as 
nonprofit, non-governmental, voluntary or civil society organizations, or are called collectively the third 
or independent sector, we can generally define them as institutions that lie outside the perimeter of 
family, state and market (Salomon & Anheier, 1992). Many times countries in the developing world 
prefer the term non-governmental organizations (NGOs henceforth), probably due to a sense of 
legitimacy therefore we will be using the term NGO to designate the organizations we studied.  NGOs 
have been introduced by the United Nations in 1945 (UN Charter, Article 71) as accredited actors for 
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consulting purposes. While at the time these actors were exclusively international, that clause was 
removed in 1996 (Martens, 2002).  Simmons (1998, pg.83) cites a definition from a UN document stating 
that a NGO is; 

(a) Non-profit entity whose members are citizens or associations of citizens of one or more countries 
and whose activities are determined by the collective will of its members in response to the needs of the 
members of one or more communities with which the NGO cooperates.  

For the purpose of this study, we consider NGOs as civic organizations, which assume responsibilities 
such as mediation between the society and the state in the public spaces. They are the institutions to 
identify the needs of the society and raise their awareness through democratic means by using their 
rights and liberties regarding these needs. These organizations are able to direct politics and even state 
structures in a free and independent manner in the context of today's ethical rules and democracy. 

One important issue in NGO research are volunteer management practices and challenges of NGO 
managers face. NGOs that depend on volunteering need tenable volunteer management policies and 
practices to maintain member base and increase their motivation, to manage material and spiritual 
capital, and to collaborate with volunteers in a sustainable way.  

As to the region where the study was conducted, Turkey is located between Asia and Europe carrying 
cultural and social similarities of both continents. The majority of the Turkish population is Sunni 
Muslim, nevertheless it is the only secular democracy in the Middle East region. The major goal of the 
Turkish Republic at the beginning of 20th century was to developmental and modernize its institutions 
mirroring western institutions. However, deeply rooted conventions such as culture, traditions and 
social perceptions about the role of women and their participation in social life cannot be easily 
transformed. This case study aims to understand volunteer management practices and challenges for 
volunteer managers of women NGOs, by studying a Women's Associations Federation in Turkey. 

1.Women Ngos in Turkey  

Kemal Ataturk, the founder of Turkish Republic, wanted to establish a new society with a modern 
culture starting by giving more rights and freedom to women. He aimed to end the traditional roles 
reserved for women and expected them to be equal with men. 

In the years between 1950-1980, women have organized around two ideologies apart from feminism. 
These are Kemalism, and socialism from the mid-1970s. An association called the Turkish Women's 
Union was established in 1949. The aim of this union was to segue Turkish women from their traditional 
dress style to a modern or westernized fashion. Another association founded in 1949 is the Association 
of Profession of Women. This association was established to express Kemalist principles and reforms to 
the society and especially to women. In the 1970s, there were 27 associations whose aims were to 
preserve Kemalist ideology. While to this day Turkish women are not very civically active, the number of 
women participating in civil society movements is increasing. Despite this increase, only 2.5 percent of 
women in Turkey are members or volunteers in NGOs (Çaha, 2005). It is crucial to understand reasons 
for this low participation rate in Turkish Society. 

1.2 Volunteerism and Volunteer Management 

The most important sources of financial and structural support for NGOs are their members and 
volunteers. NGOs are considered as robust and resourceful when they have a high number of dedicated 
members and volunteers. NGOs have to maintain professional managers, members, and volunteers as 
their human resources. Professional managers usually are those who work for salaries in any for profit 
companies, however it has become necessary for NGOs to hire paid professionals as well. Members 
participate in activities and meetings held at regular intervals of the association, and may also have a say 
in the management. The volunteers are those who have no compulsory grounds for participation, who 
only participate in activities with due to social responsibility consciousness. Volunteerism is any 
collection of activities performed by altruistic individuals who have a passion to and are competent to 
serve others (Palabıyık, 2011; Sevindi, 2006; Yaman, 2003). 
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Volunteers are not paid for their work. While they help to fulfill a social need they obtain moral or 
spiritual satisfaction from the work and this makes it a win-win situation. Volunteerism contributes to a 
person's development and satisfaction. There is no official agreement linking them to the NGO. 
Therefore, they cannot be forced to do any work. What motivates them is the pleasure they have for 
doing useful things. The most important factor for volunteers to continue their activities is motivation 
(Coşkun, 2006; Dinçer, 1996). 

The following activities can be applied to volunteer management process: 1-Determining work to be 
carried out in the organization and planning in this regard (Akatay, 2008). 2-Recruiting new volunteers 
to sustain programs of the NGOs (Akatay, 2008; Sarıkaya, 2011). 3-Establishing programs for induction 
of new volunteers (Yaman, 2003).  4-Assigning tasks to the volunteers according to their abilities 
(Argüden, Yılmaz, Ilgaz and Pınar, 2006; Betil, 2010). 5-Ensuring that volunteers receive training on 
volunteerism, social and social benefits (Yaman, 2003). 6-Registering the activities done. 7-Evaluating 
the activities done by volunteers (Coşkun, 2006). 8-Providing rewards in various forms (Karataş, 2015).  

 

1.3 Methodology  

This is qualitative phenomenological research. The aim of the phenomenological research is to 
understand a "lived experience" of a phenomenon. Interviews are used for data collection in order to 
understand women manager’s descriptions of their experience. This technique is a method of 
observation that gives flexibility and depth to both the researcher and interviewee (Karatas 2015; 
Karasar, 2012; Punch, 2011; Baş & Akturan, 2008).  

Women's Associations Federation is an umbrella non-governmental federation, carrying out activities 
since 2012. 24 associations from six different cities are within the federations’ structure. Their aim is to 
raise awareness of women’s rights issues in the public sphere, develop projects for disadvantaged 
women and provide educational assistance and scholarship to children. The associations under WAF 
have an average of 500 volunteers. Their activities are mainly focusing on disadvantaged regions of 
metropolitan cities. 15 women association managers were interviewed, of whom all are university 
graduates and four have master’s degrees. Age ranges between 30-45. Their average experience in NGO 
related jobs is 11 years. 

The interviews were held in 2016. Each conversation lasts between 2 to 3 hours. The interview process 
was finished in three weeks and was followed by transcription.  Two researchers read the text 
separately and created codes on an individual basis. After that, individual codes were compared and 
reduced to five common codes.    

 

Table 1.  Codes and Definitions 

 Codes Definition Example 

1 Negative overview 
of NGOs 

They are non-profit 
organizations, compromised of 
individuals to meet the needs of 
the community 

(Akatay& Yelkikalan, 2007 

NGOs are considered as the institutions 
to meet the needs of the poor, and their 
activity areas are not fully known. 
(Manager 15) 
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Code 1: Negative perception of NGOs 

Turkish people’s overall perception of civil society is not well developed. Manager 3 states that; ‘NGOs 
volunteer institutions are viewed by the public with very limited knowledge.  We have a social structure 
where people do not ask questions about these organization about their activities and what, why and 
how these activities are done and care about the answers to these questions.  We encounter many men, 
asking “What do women do when they come together, anyway?" about the women's non-governmental 
organization, especially when they are trying to do something’.  Noting that volunteers are 
uncomfortable about voluntary activities after they hear criticism such as don't waste your time there, 
take care of your children, do more overtime, take care of your husband, most importantly your 
relatives etc.  Manager 5 expresses that she has to occasionally do an extensive program for her 
volunteers and try to motivate them by telling them that this activity is valuable for the community. 

‘We are noting that the word NGO in Turkey, is a word that induces fear in the general public. During 
the foundation of the Republic and even in the 80's, the word "organization" has been a name for the 
gathering to disturb the public peace and organized despite the state.  In fact, we are perceived neither 
as an organization nor an institution. For associations: the word, organization is dangerous, and the 
institution is not an extenuated word. Combining this contradiction in terms with our historical mind 
codes, we have a hard time to believe that we are doing good deeds’. Manager 4 expresses that they are 
seeking ways to break this negative perspective in the society. 

Code 2: Perception for Volunteer Manager: 

Managers 1 and 4 note that; “When people around us asked what we do, it is immediately followed by 
"what's your real job? When I say, I am a manager in an NGO" then they respond with the following 
question with sarcasm. "What are you doing over there!” Manager 5 expresses that “Our society must 
know that association, federation or similar NGOs require a manager and be fully aware that such 
organizations conduct works and projects that direct the society. We have to express ourselves more for 
this perception to be created and changed”. In this sense, she states that they organize breakfast’s tea 
and breakfast events for meeting and greeting to raise awareness of the immediate vicinity and districts 
at least, on the NGO in their association.  

                                                           
28

 http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/g/o/gonulluluk.pdf 

2 The perception of a 
volunteer manager 

They are the professional 
managers who can decide the 
strategic direction.28 

In our society, the volunteer managers 
see that their work has not been 
perceived as a professional one and 
therefore 

Most of the time, they do not tell what 
they do. (Manager 10) 

3 Volunteers avoid 
assuming 
responsibility 

They may think that the 
responsibility may tire them more 
and take a lot of their time 

Volunteers are not willing to participate 
in by making excuses and hiding by the 
word "volunteerism" (Manager 13) 

4 Challenges in 

teamwork 

Social aid activities are complete 
teamwork (Keçecioğlu, 2002). 

Today, it is hard to create a team spirit 
since an individual life is in the forefront. 

(Manager 11) 

5 Volunteer 
Motivation 

Activities that bound volunteers 
to organization 

We are forcing ourselves to initiate 
innovative programs that may attract 
volunteers more (Manager 12) 
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Another important issue in this code, as expressed by the managers 7 and 8, is the response that they 
get from their circles about their work as a professional manager in their association. Facing many 
people, stating “Are you being paid for what you do?  How could such a thing happen?” The managers 
note that for society to understand this, the importance of non-governmental organization needs to be 
understood. They also expressed that members of associations have a negative view of paid managers. 
Manager number 9 notes that she has to tell that she does not get paid due to such reactions.  

Code 3: Volunteers avoid assuming responsibility  

It is observed that volunteers are timid and distant about taking responsibility.  "Since volunteers here 
are women, they think about their domestic work, childcare and workload at their jobs, and therefore 
they hesitate to assume workload in the association and do not act willingly in the division of labor.  
Marital status, the level of education and age factor are effective for participation in social responsibility 
projects. It has been noted that women, who are college graduates and parents, constitute the applicant 
base for such activities; and they try to participate in the projects which have an aim to meet the 
education and mandatory needs of especially young people and children by empathizing their own 
children. "Having limited permission from their partners young women have a hard time to participate 
in our association's activities.  The biggest problem for us is to create a common time slot to suit all of 
us. "As expressed by Managers 5 and 7, evening and weekend activities are very hard to organize and 
they turn into a crisis, especially in out of town and international projects. 

Managers 1, 3 and 8 noted that volunteers turn away from the association and its activities when they 
start thinking that the charity they collected are not spent efficient and purposively, and the time they 
spent in the association is not of the anticipated quality. Negative interactions between manager and 
volunteer insinuate feelings of not being useful for the association.  Another issue maintain volunteers is 
related to the level of belonging to the organization. When volunteers are not fully aware of the mission 
and vision of the association, they often have a hard time to take responsibility.  This is common, 
especially for new members.  

Code 4: Challenges in teamwork 

Manager 11 stated that “the main reason for unsuccessful team-work is the lack of trained on being 
organized. Having always worked individually at our jobs and in school reflects on our social life”.   

Managers 2, 5, 4 and 9 have expressed the following about the teamwork: “We may experience disorder 
in times when we expect our members to organize among themselves. The volunteers are usually 
thinking of doing what is necessary on an individual basis, and we are required to do the division of 
labor one by one in groups that we create.  It is of a great significance for our volunteers to have the 
reflex of creating teamwork and organize in an emergency”. 

Code 5: Methods for volunteer motivation 

“How many ways are there to motivate the volunteers?” was answered as “It differs according to the 
nature of every person”. As a result of the interview, it is observed that female managers have the 
following agenda for motivating the volunteers 
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Making sure that all time of volunteers is used in a qualified way 

We try to inform our volunteers of weekly, monthly and annual plans and have them include 
association programs into their agenda and try to satisfy the volunteer that her time will not be 
wasted 

Reminding the universal values 

We prepare reminder program about values such as peace, love, respect, sacrifice, altruism, 
brotherhood, helping, sharing, searching and finding the people in need and helping them.  

Bringing together the people who have the exemplary life stories: 

It is one of the most important motivating factors to bring together the volunteers with the 
people with a high NGO-conscious and meet them with concrete examples and listen to their life 
stories, show the spiritual pleasure that they get from their activities.  

To meet them with the people in need, which drives them to help: 

It is of importance to help volunteers to gain the awareness about the necessity to help the right 
people at the right time and revive the sense of helping.   

Surveying the needs and issues of the society: 

We try to identify the social needs of the region that we live in together with the teams of 
volunteers.  In this way, the volunteers act as a project coordinator.  

Providing training and seminars to increase the social responsibility awareness: 

We provide training on the level of education of the people, economic problems, the status of the 
youngsters, social activity area of the children, environment pollution, neighborhood relations, 
regional reflections to the domestic problems in the area where association carries out activities.   

Engaging with other volunteers: 

We organize meetings and trips to bring together the volunteers with other volunteers who 
engage in activities in the NGOs and have social responsibility awareness like them on the 
regional, domestic and international basis from time to time.   

Ensuring that former volunteers mentor new volunteers: 

One of the best learning methods is to express or teach others what we learn to keep it in the long 
memory. We make sure the establishment of mentorship relations by matching up the former 
volunteers with the new ones.   

Remembering them on their special occasions by taking care of their families: 

The volunteers sometimes have family problems and education of their children and feeling 
themselves as worthless.  We try to solve the problem of our volunteer by personally talking with 
our friends who could solve such problem through the existing social network between our 
members and volunteers. Furthermore, we try to be with them in their red-letter days such as 
birthdays, marriage anniversaries, births and weddings and at days of sorrow such as disease, 
accident or death.   

 

 

1.4 Conclusion and Comments 

Our analysis concludes that unfortunately negative views towards the women's associations in Turkey 
prevent the full emergence of the real mission of these associations. If these associations want men to 
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understand the scope of their contribution to solving societal problems projects that allow men to 
participate need to be developed. 

Also, awareness about the necessity of professional volunteer managers needs to be raised. Women 
working at NGOs and society in general underestimate and underrate the work they perform. While 
they perform serious tasks and generate public benefit outcomes, their occupation is considered as a 
leisure activity, or as extra work.  Volunteer management needs to develop into a professional job that 
provides pay for full-time managers and employees.   

People in the NGOs have to learn to work together and act as a whole.  The greatest characteristic that 
brings them together is to think and act together.  In general terms, it is required to create small 
workgroups, to develop and cooperate as teams in the social life, family life and the education system.  

NGOs evoke negative opinions, especially in the generation x.  It is observed that today's societies 
further develop with the NGOs that consist of members that come together to positively contribute to 
the life of the people with their material and spiritual savings, who do not expect everything from the 
state and have a high awareness level.   

The non-regular work of civil society affects the institution and its image negatively. The necessary time 
allocations for activities have to be planned in advance and time-frame for activities have to be clearly 
set out.  

Social assistance activities, especially in childhood, enable children to gain awareness. Organizations 
that encourage voluntarism from childhood should be fostered. One major constraint in women's NGOs 
is limited time. This is equally relevant for employed and unemployed women.  It could be solved by 
working women with the weekend and evening meetings, however it is very hard for women with 
children to participate in NGO activities. It is required to employ people that may care for the children 
and work in the certain time period.  In general terms, non-working women have a hard time to 
participate in the events for they have an excessive workload in the house and they have a limited green 
time, allowed by their husbands from time to time.  If we combine two cases for working and non-
working women, we experience crucial problems about finding the time frame for a common activity.  
Especially for married women, it is required to create projects and programs that their husbands can 
join in. Their husbands have to be informed in a persuasive manner on the social value of the activities 
of the organization.  For women with children, children's clubs have to be established for their children 
to engage in a social activity according to their age groups. 

Especially financial misuses weakened the reflexes of people to help and donate. However, NGOs have 
to convince people about their honesty for they are the institutions that maintain their activities with 
the donations that they receive. Associations have to announce their financial income and expenses in a 
transparent manner. 

If volunteers avoid assuming responsibility, the different ways may be used to engage them in the 
activities.  First of all, to increase the organizational commitment; they can meet with the founder 
members and volunteers, who fulfill the duty willingly and adopt the mission and vision and foundation 
phases of the organization.  There may be reminding events of the previous activities and go into their 
details, the volunteers who participate in such activities may tell these activities.  New participants can 
participate in the activities as an observer without any responsibility and take small duties in the next 
activity by showing that the workload is not so heavy.  It is required to identify any negativities that the 
volunteers had in the past for them not to take duty in the NGOs, and show effort for them not to have 
the same incidents.  

Breakfasts, historical trips, and picnic and so on may create sincere environments for synergy that help 
them know each other in a dialog developing and qualified manner between the volunteers.  Groups 
have to be created for volunteers to be organized themselves according to their qualifications by 
starting from the small activities for them to work in groups and the number of such groups has to be 
increased by referring positive examples in such activities.    
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Women's NGOs in Turkey have many obstacles to overcome even though they are established with a 
high vision and objective and have motivated employees and volunteers.  They have to row against the 
tide by fighting problems such as perception of an organization that they face of closure at any moment 
and act against the official discourse and the role of housewifery, traditionally imposed, cultural 
pressures and motivating the volunteers. Turkey, as a Muslim country, transformed itself from a 
tradition orientation nation to westernization from Ottoman Empire period to today. It was one of the 
first countries who gave rights to women being elected as Member of Parliament and political 
participation in 1934. However traditional roles imposed on women is still strong. It will be not an easy 
work to overcome such issues in the short term. The general perception of Turkish population needs to 
be developed about NGOs and female roles in society. This has to be done through continuous 
collaborative education with state and civil society.  
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Abstract 

Turkey and its citizens have been victims of terrorism for several decades. Terrorist attacks of the PKK, 
for example, the most lethal violent group in Turkey, caused more than 40 thousand lives. Yet, not much 
attention has been paid to the spatial and temporal distribution of terrorism incidents in Turkey. 
Difficulties in finding quality data can be one of the excuses for the lack of interest for the spatial and 
temporal distribution of terrorism. The Global Terrorism Database (GTD) offers opportunities for those 
who are interested in studying terrorism in Turkish context. The present study is an example of how the 
GTD data can be used for such purposes. 

Keywords: Terrorism, Terrorist Attacks of the PKK, Turkey. 

 

Introduction 

The distribution of terrorist attacks over space and over time has received some scholarly attention in 
the last couple decades. Many scholars investigate these distributions (e.g., Behlendorf, LaFree, Legault 
2012; Blomberg, Gaibulloev and Sandler 2011; Findley, Braithwaite, Young, Marineau and Pascoe 2015; 
LaFree Dugan, Xie,  and Singh 2012; Nemeth, Mauslein and Stapley 2014; Savitch and Ardashev 2001). 
Most of these scholars find that these distributions are not random but follow some pattern. For 
example, at the global level, although almost every country has some kind of terrorism problem, most 
terrorist attacks are clustered in a few countries (e.g., Middle Eastern, African countries29). And within 
each country, most attacks are clustered in a few regions or provinces (e.g., Braithwaite and Johnson 
2015; Townsley, Johnson, and Ratcliffe, 2008). Most terrorist attacks in Turkey happen in a few major 
cities and the southeastern part of the country (Akyuz and Armstrong 2011). Most attacks in Spain 
happened in a few major cities and a few Basque regions (Behlendorf, LaFree, Legault 2012). Similarly, 
while there are many terrorist attacks in some years, the other years are relatively quiet in terms of 
terrorist activity. Compare the couple years before and after the Arab Spring. 

Turkey and its citizens have been victims of terrorism for several decades. Terrorist attacks of the PKK, 
the most lethal violent group in Turkey, caused more than 40 thousand lives. Yet, not much attention 
has been paid to the spatial and temporal distribution of terrorism incidents in Turkey. Difficulties in 
finding quality data can be one of the excuses for the lack of interest for the spatial and temporal 
distribution of terrorism. Law enforcement databases are not always open to the public or the 
researchers. It is very expensive to collect primary data on terrorism and, even if it is possible to collect 
primary data, data accumulates in many years. However, there are databases that enable doing 
research on spatial and temporal distributions of terrorism and a leading database that is available for 
public use is the Global Terrorism Database (GTD). This paper is a presentation of how the GTD can be 
used to study spatial and temporal distributions of terrorist attacks of the PKK in Turkey. The outline of 
the presentation is as follows. In the next section, a brief description of the GTD will be presented. Then, 
spatial and temporal distributions of terrorist attacks over the last five decades are presented. Lastly, 
two of the limitations of the GTD will be discussed. 

                                                           
29

 See https://www.start.umd.edu/gtd/images/STARTGlobalTerrorismDatabase_TerroristAttacks ConcentrationIntensity 
Map_45Years.png 
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The Global Terrorism Database 

The characteristics of the GTD were described in detail by LaFree, Dugan, and Miller (2015). The GTD 
defines terrorism as “the threatened or actual use of illegal force and violence by non-state actors to 
attain a political, economic, religious, or social goal through fear, coercion, or intimidation.” This 
definition is likely to be a satisfactory definition for many researchers in the future who wants to study 
terrorism in Turkey, as the GTD has been frequently used to study terrorism in different parts of the 
world in the past. The GTD data were collected since 1970. Three different entities collected the data: 
Pinkerton Global Intelligence Services, Institute for the Study of Violent Groups, and the National 
Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism. Initially, news wires were used to 
collect the data. Later, since 2012, more sophisticated methods were used. More than 1.6 million news 
items were brought with search terms. These were filtered further. At the end, graduate and 
undergraduate research assistants coded the incidents. In recent years, the number of incidents that the 
GTD covers is much larger than it was in earlier times. 

The GTD has 135 variables. These variables relate to the date and location of the incident, the 
perpetrator, targets, types of incidents, weapons used, number of dead or injured, and some other 
characteristics of the incidents. For this presentation, the data were accepted on their face value and it 
is assumed that all the coding of the GTD were correct. It is relatively safe to make these assumptions 
for the present study, because it is not really necessary to be very precise about any of the variables 
except its location and time. And the location and time of the incidents are coded precise enough in the 
GTD. They are discussed below. 

Terrorism in Turkey in the GTD 

There were 4,106 terrorist attacks in Turkey in the GTD’s 2016 distribution. In the past, the GTD 
database had only the location names for the incidents. But, recently, the GTD team geocoded most of 
the incidents and the dataset has a measure of specificity about their geocoding specificity of the 
incident. There are five levels of specificity. The first level is that the event occurred in city/village/town 
and the latitude/longitude is for that location. Seventy-seven of the attacks in Turkey were geocoded at 
this level of specificity. The next level is that the event occurred in city/village/town, but no 
latitude/longitude could be found for the exact location of the incident. Therefore, the coordinates are 
for the centroid of the smallest subnational administrative region. Two percent of the attacks in Turkey 
were geocoded at this level of specificity. The third level is that the event did not occur in 
city/village/town, and the coordinates are the centroid of the smallest subnational administrative 
region. Nineteen percent of the attacks in Turkey were geocoded at this level of specificity. The fourth 
level of specificity is that 2nd order or smaller region could not be identified. Therefore. The coordinates 
are for the centroid of the 1st order administrative unit. Twelve percent of the attacks in Turkey were 
geocoded at this level of specificity. The first order administrative units are provinces, and the second 
order administrative units are counties in Turkey. The fifth level of specificity is that no 1st order 
administrative unit could be identified, and therefore the event was not geocoded. Five percent of the 
attacks in Turkey were geocoded at this level of specificity. These events are excluded from the present 
study. 

The GTD recorded dates of the incidents as well. For some incidents, the exact date was not known. If 
the date was not known, the GTD team put an approximate date for the incident. The exact date was 
not known for less than two percent of the attacks in Turkey. These incidents were excluded from the 
present study as well. 

Spatial and temporal distributions terrorist attacks in Turkey 

Figure 1 shows the distribution of terrorist attacks over space. As it can be seen from the figure, most of 
the terrorist attacks happened in the southeastern part of Turkey. Most of the attacks that happened in 
southeastern region is attributed to the Kurdish Workers Party (PKK) in the GTD. The PKK is one of the 
deadliest terrorist organizations in the world (LaFree, Dugan, ..) and nearly half of the attacks (N=2,025) 
that are perpetrated in Turkey were attributed to the PKK. The southeastern part of the country is 
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mainly populated by Kurds, and the PKK’s ultimate goal is to create an independent state in the 
southeastern provinces of Turkey. These provinces were also the provinces that were governed under 
the state of emergency rule in the 1990s. The concentration of terrorist attacks in these provinces are 
due mainly to these two regions. 

Figure 1 also shows that there are concentrations of terrorist attacks in the other parts of the country. 
Specifically, there are high concentrations in Istanbul, Ankara, Izmir, and Adana. These cities are the 
most populous four cities of Turkey. Terrorist attacks by revolutionary terrorist groups are expected to 
concentrate in these cities. Also, there are large numbers of Kurds living in Istanbul, Bursa, Adana, 
Mersin, and Gaziantep. It is expected that the PKK utilizes the opportunities that are created due to 
these concentrations and perpetrate attacks in these cities/provinces.  

 

 

Figure 1. 

Figure 2 shows the distribution of terrorist attacks over time. It is important to note that there are high 
and low numbers in the figure and the numbers of incidents in the last two years are much larger than 
the previous years. Several factors account for these high and low numbers in the figure. As mentioned 
above, about half of the terrorism in Turkey comes from the PKK. Therefore, the fluctuation on the 
number of terrorist attacks is closely linked to the history of the PKK. The PKK was very active in the 
1990s. Specifically, from early 1980s to 1999, the year its leader was captured by the Turkish security 
forces, and also the state of emergency years, the PKK was quite active. The high numbers in these years 
come from the activities in those years. After Ocalan was captured, the PKK announced a unilateral 
ceasefire. Therefore, there was not any attack in the early 2000s. The Turkish government also tried to 
reach a peace agreement in these years. But, the process collapsed in 2004 and the PKK started its 
attacks again. However, it never reached the high numbers of the 1990s until very recently. The Turkish 
government and the PKK tried another round of peace process beginning 2009. This did not work either. 
Part of the reason maybe internal problems in the Turkish government. The president was in another 
war with another group in those years, the Gulen movement. As this war intensified, the government 
also intensified its war with the Kurds and the PKK, may be because the president wanted to create a 
rally effect to hold his ground in the government. The high numbers in the last two years may be 
because of these new developments in the political environment of the country. There is also a 
clustering of attacks in late 1970s. These are the years that led to the military coup in 1980 and were 
marred with much social and economic turmoil in the country. All of the terrorist attacks in these years 
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are attributed to leftist and ultra-nationalist groups that were active until the coup. Most of these 
groups seized to function after the coup. 

 

 

Figure 2. 

Figures 1 and 2 show that terrorist attacks are clustered over space and over time. Such clustering and 
its causes can be and should be studied in the future. Studies can be conducted to explain the reasons of 
these clusters of terrorist attacks both over space and over time. Ecological theories of criminology, such 
as social disorganization and criminal opportunity theories can be used as guides in these studies. And 
the GTD provides an opportunity for empirical research, but apparently it is underutilized at present. 

Limitations of the GTD 

The GTD is one of the best databases available for those who want to conduct empirical research in 
terrorism. However, there are several limitations of the GTD that need to be pointed at. Two of the 
limitations deserve more attention. First, the GTD used news wires in the past and it uses internet 
searches in the present to locate terrorism incidents. That is, it basically relies on old and new forms of 
media. The media is biased about what becomes news and what does not become news. Seriousness of 
the attack and its location are only a few of the factors that influence which events find their ways to 
become news. The author of the present study worked for the Turkish law enforcement in years 2010 to 
2014 in a province that had one of the highest numbers of terrorist attacks experienced in Turkey. He 
counted about six-hundred terrorist attacks in the city center for those years, while there are only one-
hundred attacks recorded in the GTD for the same years. Thus, the dots in Figure 1 and the bars in 
Figure 2 are gross underestimations of the extent of terroristic violence in Turkey. 

Second, the GTD team relies on media sources for its data collection and it is expected that they rely 
largely on Turkish media for the terrorist attacks that happen in Turkey. Turkish media is less free in the 
last couple years, and especially since the “coup attempt” that happened in 2016. It is not unknown for 
repressive governments to label dissident movements as terrorists whether these movements use 
violence or not. Therefore, it is prudent to be careful when using data from the GTD when examining 
terrorism attacks within the last couple years. 
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İşgörenin Çalışma Grubu Kapsayıcılığı Algısının Rolü 
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Özet  

Giderek yükselen rekabet koşulları, örgütlerin insan sermayesi olarak tecrübeli ve yetenekli işgörenlere 
olan bağımlılıklarının artmasına neden olmaktadır. İş yaşamında dikkatlerin işgörenlerin, bulundukları 
örgütlere dahil edilme ve elde tutulma stratejilerine çevrilmesiyle birlikte yöneticiler ve liderlere de 
büyük sorumluluklar yüklenmiştir. Çalışma grubu içerisinde liderler, işgörenlerin algılarının 
şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak, işgörenlerin grup içerisinde kendilerini 
grup- içi üye hissetmeleri, bir örgütün rakiplerine karşı konumunu güçlendirecek kurumsal hedeflere 
ulaşılması hususunda kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çalışmada, lider ve işgörenler arasında, başka bir 
deyişle lider ve üye arasında gelişen etkileşim ilişkilerinin düzeyinin,  işte kalma niyeti ve işten ayrılma 
niyetine etkisi üzerinde işgörenin çalışma grubu içerisinde algıladığı kapsayıcılığın rolü, kavramsal ve 
ampirik olarak ele alınmaktadır. Literatürde konu bağlamında yer alan esaslar temel alınarak, farklı 
meslek ve iş gruplarında çalışmakta olan işgörenler için anket soruları hazırlanmış ve dağıtılmıştır. 469 
kişiden elde edilen yanıtlar doğrultusunda gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, bahsedilen Lider-
üye Etkileşimi düzeyinin, işten ayrılma niyeti ve işte kalma niyetine etkisi üzerinde işgörenlerin çalışma 
grubunda algıladıkları kapsayıcılığın anlamlı bir rolü olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Lider-Üye Etkileşim Düzeyi, İşte Kalma Niyeti, İşten Ayrılma Niyeti, Kapsayıcılık Algısı. 

The Role of Employee Perception of Work Group Inclusion on the Effect of Leader-Member Exchange 
Level on Intention to Stay and Intention to Leave 

Abstract 

Ever increasing competition has left organisations with a greater dependency on competent and 
experienced employees as human capital. In professional working environments, as the shift of 
attention focused on the importance of strategies for inclusion and retention of employees it imposed 
bigger responsibilities on managers and leaders. In working groups, leaders have a significant effect in 
shaping the perception of employees. Furthermore,  in terms of reaching organisational goals, making 
employees feel as in-group members in working groups would ease an organisation’s position against its 
competitors. This conceptual and empirical study is aiming to investigate the role of perceived inclusion 
by employees in work groups on the effect of leader-employee exchange or in other words on the effect 
of leader-member exchange level on intention to stay and intention to leave. Within the context of this 
study, based upon recent literature, questionnaires were prepared and distributed to employees from 
various professions and work groups. According to the responses which were gathered from 469 
individuals, it has been found that perceived inclusion has a significant role in the effect of leader-
member exchange levels on intention to stay or intention to leave. 

Keywords: Leader-Member Exchange Level, Intention to Stay, Tntention TO Leave, Inclusion Perception. 

1. GİRİŞ 
 

Bu çalışma örgütlerdeki en değerli sermaye olan insan sermayesi olarak işgücünün,  liderleriyle olan 
etkileşim ilişkilerinin düzeyinin örgütsel çıktı olarak işten ayrılma ve işte kalma niyetleri üzerindeki etkisi 
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üzerinde, grup içerisindeki konumlarını değerlendirirken hissettikleri gruba dahil olma algısının rolünü 
incelemektedir. 

Günümüzde şüphesiz her örgüt, ,yoğun rekabet içeren iş çevrelerinde etkin şekilde varolmak için 
elindeki yetenekli, gelecek vaadeden işgörenlerini kaybetmek istemeyecektir (Yamazakia ve 
Petchdee,2015:22). İkamesi zor ve değerli olan insan kapitali, günümüzün yoğun rekabetli iş çevrelerinde 
örgütler için oldukça önemli bir rekabet avantajı haline gelmiştir (Sanjeevkumar ve Wei,2012:43).   

İnsan sermayesinin etkin kullanımı, örgütlerin piyasadaki sürdürülebilir istikrarı üzerinde önemli rol 
oynamaktadır (Dereli ve Cengiz,2011:35). Örgüt içerisinde işgörenlerin kendilerini çeşitli süreçlere dahil 
olmuş hissetmeleri, örgütün değerli bir parçası olduklarına ve özgünlüklerinin değer gördüğüne şahit 
olmaları, kendi duygu ve düşüncelerini özgür ve özgün bir şekilde ifade etme derecesi, lider ve üye 
arasındaki etkileşim ilişkilerinin gelişmesine imkan tanıyarak, örgütteki iş devri üzerinde de olumlu etki 
göstereceği ileri sürülmektedir (Nishii ve Mayer,2009:12).  

İş yaşamında önceliğin işgörenlerin çalışma grubuna dahil edilme ve  elde tutulma stratejilerine geçmesi 
ile birlikte yöneticiler ve liderler çok daha fazla sorumluluk yüklenmişlerdir. Liderler astlarının grup 
içindeki konumlarını değerlendirmelerinde ve algılarının şekillenmesinde oldukça önemli bir rol 
oynamaktadır (Brimhall,Lizano ve Mor Barak,2014:81). Buna bağlı olarak, liderlerin giderek artan 
farklılıklardan oluşan işgücü potansiyelini başarıyla, etkin bir şekilde yönetmeleri  bir örgüt için en kilit 
stratejik problem haline gelmiştir. Bunun nedeni bir örgütte çeşitliliğin artmasıyla bir örgütsel sonuç olan 
işten ayrılma eğilimi de artmaktadır. Başka bir değişle, çeşitlilik iş devrini arttırmaktadır (Nishii ve 
Meyer,2009). 

Bu durum örgütün piyasadaki rakiplerine karşı konumunu olumsuz yönde etkileyeceğinden, liderlerin 
astlarıyla geliştirdikleri, lider-üye etkileşim ilişkilerinin düzeyinin çalışanların işte kalma ve işten ayrılma 
niyetlerine etkisinin örgüt için büyük önem taşıdığı ileri sürülmektedir (Bauer ve Green,1996; Zel,2006). 

Avolio ve arkadaşları, liderler davranışlarının astların kapsayıcılık algılarını, yaptıkları işe ve bulundukları 
örgüte ait tutumlarını etkilediklerini öne sürmektedirler (2004). Buna bağlı olarak işgörenlerin 
algıladıkları kapsayıcılık ile işten ayrılma ve işte kalma niyetleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu yapılan 
çalışmalarla desteklenmektedir (Mor Barak vd.,2008). 

Ayrıca literatürde, algılanan kapsayıcılığın işte kalma niyeti ile pozitif ilişkili olduğu ileri sürülmüş,  sosyal 
açıdan grupla bütünleşmiş işgörenlerin daha yüksek oranda örgütle özdeşleşme ve bağlılık ortaya 
koyarak bulundukları kurumu terketmeleri düşük olasılıklı olarak görülmüştür (Shore vd.,2011:1279).   

Son yıllarda kapsayıcılık kavramı yönetim alanında ilgi görmesine rağmen, kavramsal içeriğinin tam 
anlaşılması için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir (Shore vd.,2011:1279). Yapılan kısıtlı sayıdaki 
çalışmalarda işgörenlerin kapsayıcılık algılarının bazı örgütsel sonuçları olumlu yönde etkilediği 
görülmüştür (Hwang ve Hopkins,2012; Brimhall vd.,2014:81). Buradan hareketle, bu çalışmada lider ve 
üye arasındaki etkileşim ilişkilerinin düzeyinin, grup üyesi olan işgörenlerin örgütte kalma ve örgütten 
ayrılma niyetlerine etkisinde, işgörenlerin çalışma grubu içerisindeki kapsayıcılık algılarının rolünün 
anlaşılması hedeflenerek literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

2. İŞTE KALMA NİYETİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ 
Kurumda kalma niyeti, işgörenlerin örgüte olan bağlılığına  ve orada işgören olarak kalma konusundaki 
istekliliğine ayna tutmaktadır (Ahmad ve Idris,2010:61). 

Kurumda kalma niyeti, çalışan tarafından sarfedilen, örgüte hizmetlerine devam etmesi için gönüllü bir 
harekettir. Çalışanın örgütteki hizmetlerine devam etmesi kararının nedenleri olarak; güven, üstleriyle 
olan iyi ilişkiler ve  işini ifa etmesi için yüksek düzeyde yetkilendirilmesi sayılabilir. Lider-üye 
etkileşimi’nin Kurumda Kalma Niyeti’ne olumlu katkı yaptığı düşünülebilir fakat sadece yetkilendirme, 
işgörenleri örgütte tutmaya yeterli olmayabilir. Bunun nedeni olarak işgörenlerin ilgisinin başka 
yerlerdeki daha iyi koşul ve şartlardaki çalışma fırsatlarına kayabileceği gerçeğidir. Ayrıca tüm çalışanlar 
yetkilendirilmeye aynı şekilde değer vermeyebilir, bazıları  daha düşük yetki ve işyükü ile elde edilen 
daha yüksek maaş ve olanakları tercih edebilmektedirler (Lian,2017:1099). 
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İşgörenlerin örgütte kalmaları üzerinde yöneticilerin rolünün etkisi üzerine yapılan birçok araştırma 
bulunmaktadır. Andrews ve Wan (2009:342)’ın yaptığı hemşirelerin örgütte kalması ile yönetici 
davranışları arasındaki ilişki bağlantısını ele alan çalışma, Snyder ve Lopez(2002)’in örgütteki 
yeteneklerin elde tutulmasında liderlerin rolüne vurgu yapan çalışmaları,Kaye ve Jordan-Evans(2002)’ın 
“iyi bir patron” olmanın önemi üzerinde duran çalışmaları bu araştırmalara örnek olarak verilebilir.  
Buradaki çıkarım yöneticilikte iki önemli tarafa vurgu yapmaktadır. Birincisi, uygun liderlik tarzının 
uygulanması (Spence Laschinger vd.,2009’dan akt. George,2015:104) ve ikinci olarak algılanan yönetici 
desteğidir (Paillé,2013’ten akt. George,2015:104). 

Demografik değişimler ve yeteneklere olan talep artarken, arz düşmektedir. Örgütler için yetenekli ve 
yetkin işgörenlerini, örgütün rekabet avantajı olarak elde tutulması büyük önem taşımaktadır. Bu tür 
işgörenlerin kaybedilmesi, yeni gelecek işgörenler için işe alma ve eğitim maliyetlerini meydana 
getirecektir. Buna ek olarak işten ayrılan işgörenin beraberinde götürdüğü teknik uzmanlık bilgileri de 
örgütün gizli bilgilerinin ifşa edilmesi riskini taşımaktadır (Govaerts ve Kyndt,2010:36). 

Bir işgörenin kendi rızası ile işten ayrılma eyleminin habercisi olan  işten ayrılma niyeti, örgütler 
tarafından doğru zamanda tespit edilmediği taktirde örgüte ve içindeki işgörenlere yüksek maliyetler 
getirecek sonuçlar meydana getirecektir (Şahin,2011:277).  

Bir süreç olarak işten ayrılma niyeti 3 aşamadan oluşmaktadır. 

1. İşgörenin örgütten ayrılmayı düşünmeye başlaması, 
2. İşgörenin diğer iş fırsatlarını değerlendirmek için iş aramaya başlaması, 
3. İşgörenin işten ayrılma eğilimine girmesi. 

Literatürdeki çalışmalarda işgörenlerin kendi rızalarıyla işten ayrılma kararlarında üstlerinin önemli rol 
oynadığı gözlemlenmektedir. Buna ek olarak lider-üye arasındaki etkileşim ilişkilerinin işgörenin işten 
ayrılma niyetine olumlu yönde etkilediği ileri sürülmektedir (Morrow vd.,2005:682).  

Ast-üst arasında iyi ilişkiler kurulmasını başarmak çalışanların kuruma daha çok yerleşmesine yardımcı 
olur. Dolayısıyla bu durum çalışaların istifa etmeleri konusunda caydırıcı bir faktör olmaktadır.Bu 
nedenle lider-üye etkileşim algısının yükseltilmesi çalışan devrini düşürmek için oldukça populer bir 
yaklaşımdır. Astlar lider-üye etkileşim ilişkilerini değerlendirirlerken bu ilişkileri birçok sebepten ötürü 
kötü olarak değerlendirebilirler. Bu üstün zayıf yöneticilik yeteneğinden, ast-üst uyumunun eksikliğine 
kadar değişik sebeplerden olabilir. 

Güçlü yüksek kaliteli lider-üye etkileşim ilişkilerinin de çalışan devri için bir problem oluşturabileceği 
olasılıklar dahilindedir. Yüksek lider-üye etkileşimi tecrübe eden çalışanlar üstlerinden daha yüksek ilgi 
görürler ve onlara daha çok imkanlar sağlanır. Daha fazla eğitim alabilirler, daha çok rehberlik görürler. 
Bu özellikle çalışma hayatlarının başında olur dolayısıyla yeteneklerinin genellikle pazarlanabilirliği de 
artacaktır. Bu tür gelişmeler karşılığında çaşışanı diğer işverenler gözünde çekici kılar ve bu da daha 
büyük bir çalışan devrine sebep olur (Morrow vd.,2005:682).  

3. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİM TEORİSİ VE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİM DÜZEYİ 
Lider-üye etkileşimi teorisi, lider ve üye arasında gelişen etkileşim ilişkisinde güven, saygı ve 
yükümlülüklerin karşılanmasının yüksek düzeyde olması ile etkin liderliğe ulaşılabileceğini ileri 
sürmektedir(Aydıntan ve Göksel,2012:249). 

Liderler ve astları arasında kurulan yüksek kalite düzeyindeki etkileşim ilişkilerinin çeşitli örgütsel 
sonuçlar üzerinde pozitif etkileri görülmektedir.  

Bunlar yüksek iş performansı, iş tatmini, lider ile kurulan tatminkar ilişkiler, verimlilikte artış,  işgören 
devrinde azalma, örgütsel bağlılığın güçlenmesi olarak ileri sürülmektedir (Liden ve Maslyn,1998:43, 
Scandura ve Schriesheim,1994:1590, Liden ve Graen,1980:452, Klein ve Kim,1998:89 , Aydıntan ve 
Göksel,2012:249). 

LÜE düzeyi ifadesi ile lider ile üyeler arasındaki etkileşim ilişkilerindeki farklılıklara vurgu yapılmaktadır 
(Aydıntan ve Göksel,2012:250).  
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Her lider, astı ile farklı kalite düzeylerinde etkileşim ilişkileri kurmaktadır. Zaman ve kaynak kısıtının 
baskısı, bu etkileşim ilişkilerinde farklılıklara sebep olmaktadır. Bu baskılar liderlerin belirli astlarla daha 
samimi ilişkiler geliştirmesine olanak sağlamaktadır.  

LÜE kalitesinin yüksek düzeyde olması, işten ayrılma niyetinin üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. 

Bir örgütteki dahil ediciliği arttırmak için en önemli faktörlerden biri liderliğin kalitesi olarak düşünülebilir 
(Brimhall vd.,2017:224). 

 

4. İŞGÖRENİN ÇALIŞMA GRUBU KAPSAYICILIĞI ALGISI 
Kapsayıcılık algısı, çalışanların bulundukları iş ortamına dahil edilme hissi olarak tanımlanmaktadır (Chen 
ve Tang,2017).  Kapsayıcılık çalışanların örgütün önemli süreçlerine dahil edilmesi, kritik karar alma 
mekanizmalarında onların da fikirlerine yer verilmesi derecesidir(Chen ve Tang,2017) . İşgörenler bu tür 
bir yönetim anlayışında grup-içi üyeler olarak kabul edilmektedirler (Chen ve Tang,2017) . 

Lider ve çalışan arasındaki takas ilişkisinden doğan, liderin çalışana sunduğu destek de oldukça   
önemlidir. Bunun nedeni bu desteğin çalışanın kontrolünün dışında gerçekleşiyor olmasıdır. Bu nedenle 
bu ilişkilerin oldukça bağlayıcı bir etkisi vardır (Chen ve Eldridge,2011). 

Shore vd. (2011) yaptıkları çalışmada işgörenlerin dahil olma algılarının, çeşitli pozitif örgütsel sonuçları 
beraberinde getireceğini ileri sürmüşlerdir. Bahsedilen örgütsel sonuçlara örnek olarak; iş tatmini, iş 
performansı, işte kalma eğilimi, örgütsel bağlılık ve yaratıcılık sayılabilir. 

Literatürde birçok bilimsel çalışma, işgörenlerin dahil olma algısında liderliğin oynadığı rolün önemine 
dikkat çekmektedir (Cottrill, Lopez ve Hoffman,2014:1270; Roberson,2006:28; Wasserman, Gallegos ve 
Ferdman,2007:5). 

Liderler kendi gruplarında işgörenlerin dahil olduğu bir düzen yaratmada önemli rol oynamaktadır. Bu 
dahil edici düzen, liderlerin astları /izleyicileri ile geliştirdikleri etkileşim ilişkileri doğrultusunda 
yaratılmaktadır. Lider ve astı arasında geliştirilen ilişki ne kadar yüksek kalite düzeyinde olursa, 
departmanın dahil edici düzeni de o derece sağlamlaşacaktır (Nishii ve Mayer,2009:1421; 
Mosselman,2016:2).  

 

5. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ DÜZEYİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE İŞTE KALMA NİYETİ ÜZERİNDE 
İŞGÖRENİN ÇALIŞMA GRUBU KAPSAYICILIĞI ALGISININ ROLÜ 

İnsan sermayesi için bulunduğu grupta dahil olduğunu hissetmesi oldukça önemli bir ihtiyaçtır. 
İşgörenler çalışma gruplarında konumlarını değerlendirmek için çalışma arkadaşlarıyla kendilerini 
kıyaslamaktadırlar (Brimhall,Lizano ve Mor Barak,2014:82). 

Çeşitliliklerden oluşan iş ortamlarında işgörenlerin elde tutulması ve yoğun rekabet ortamında var 
olabilmek zorunluluğu kapsayıcılık uygulamalarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Kapsayıcılık 
uygulamaları işgörenlerin örgütün önemli kademelerinde söz sahibi olmalarına imkan tanıyan, onların 
kendilerini örgütün değerli bir üyesi olduklarını hissettiren uygulamalardır. 

Liderlerin işgörenlerin algıları üzerinde şekillendirici bir etkileri olduğu bilinmektedir (Chen ve 
Tang,2017). Liderlerin astlarıyla olan etkileşim ilişkileri ve kapsayıcı bir iş ortamının yaratılması birçok 
örgütsel sonuç üzerinde olumlu sonuçlar yaratmaktadır. 

Kapsayıcı bir örgüt iklimi oluşturulması işgörenlerin iş stresleri, çatışma, iş devri eğilimi üzerinde olumlu 
etkileri görülmüştür (Brimhall vd.,2017:235; Hwang ve Hopkins,2012:36; Nishii,2013:1754). 

Kapsayıcılık ve örgütsel sonuçlara etkileri hakkında birçok araştırma yapılmış olsa da, liderlerin bu 
ortamların oluşturulmasında nasıl bir yol izledikleri hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. 

Yüksek düzeyde gerçekleşen lider-üye etkileşimi lider ve üyeler arasında güven, saygı ve karşılıklı 
zorunluluklara dayanırken, düşük düzeyde gerçekleştirilen ilişkiler ise ekonomik çıkarlara bağlı kalınarak, 
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sadece iş akdinde geçen maddelerin gerçekleştirilmesi ile sınırlı kalacaktır. Bu da değerli insan sermayesi 
olan işgörenlerin elde tutulmasına engel olmaktadır (Sparrowe ve Liden,1997:523, Aydıntan ve 
Göksel,2012:250). 

6. ÖNERİLEN ARAŞTIRMA MODELİ 
 

 

 
1. SONUÇ 

KAYNAKÇA 

 

 

H1: Lider- Üye Etkileşimi düzeyi ile işgörenin çalışma grubu kapsayıcılığı algısı arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H2: İşgörenin çalışma grubu kapsayıcılığı algısı ile işte kalma ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir 
ilişki vardır. 

H3: Lider-Üye Etkileşimi düzeyi ile işte kalma ve işten ayrılma niyeti arasında bir ilişki vardır ve bu ilişkide 
işgörenin çalışma grubu kapsayıcılığı algısı aracı değişken işlevine sahiptir. 

 

7. YÖNTEM 
7.1. Evren, Örneklem ve Uygulama 
Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış , hazırlanan anket formları çeşitli iş grupları ve 
sektörlerde çalışan beyaz yakalı  çalışanlara internet üzerinden ulaştırılmıştır. 469 çalışandan veri 
toplanmış ve toplanan veriler IBM SPSS Statistics 21 programıyla analiz edilmiştir. Katılımcılara ait 
demografik bulgular Tablo.1’de görülmektedir. 

Tablo:1 Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Ölçüm Araçları 
  

7.2.1. Lider-Üye Etkileşimi Düzeyi Ölçüm Aracı 
Bu çalışmada 12 ifadeli LMX-MDM (Multidimensionality of Leader-Member Exchange) ölçek tipi 
kullanılmıştır. Güvenilirlik katsayısı, α değeri 0,83 olarak hesaplanmıştır. Yapılan araştırmada kullanılan 

Değişken Kategori Frekans 
(N:469) 

Oran 
(%) 
(N:469) 

Yaş 18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 ve üstü 

17 
98 
141 
115 
95 
3 

4 
21 
30 
24 
20 
1 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

291 
178 

62,1 
37,9 

Medeni Durum Bekar 
Evli 
Diğer 

143 
303 
23 

30 
65 
5 

Lider – Üye 

Etkileşim 

Düzeyi 

İşgörenin 

çalışma grubu 

kapsayıcılığı 

algısı 

 

İşgörenin İşten 

ayrılma ve işte 

kalma niyeti 
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ifadeler hiç katılmıyorum (1)’den tamamen katılıyorum (6)’ya kadar 6’lı dereceleme sistemi ile 
ölçülmüştür. 

7.2.2. İşten Ayrılma ve İşte Kalma Niyeti Ölçüm Aracı 
Bu değişkenlerin ölçülmesi içinHom ve Griffeth (1991) ve Lee (2001)’nin geliştirdiği 3 ifadeli ölçek 
kullanılmıştır. Güvenilirlik katsayısı, α değeri 0,87 olarak hesaplanmıştır.  

7.2.3. İşgörenin Çalışma Grubu Kapsayıcılığı Algısı Ölçüm Aracı 
Çalışma grubu içersinde işgörenlerin kapsayıcılık algısının ölçülmesi için Kottkey ve Sharafinski (1988) ve 
Eisenberger vd. (2002)’nin geliştirdiği Algılanan Örgüt Desteği (Perceived Organizational Support) ölçeği 
kullanılmıştır.  Ölçeğin güvenilirlik, α katsayı değeri 0,93 olarak hesaplanmıştır.  Çevirisi Özdeveci (2006) 
tarafından yapılan ölçeğin α katsayısı değeri 0,88 olarak verilmiştir.  

7.3. BULGULAR 
 

7.3.1.  Ölçüm Araçlarına Ait Faktör ve Güvenilirlik Analizleri 
 

7.3.1.1. Lider-Üye Etkileşim Düzeyi Ölçüm Aracına Dair Faktör ve Güvenilirlik Analizi 
Lider-Üye Etkileşim Düzeyi ölçeğine uygulanan faktör analizi sonuçları aşağıda Tablo 2’de belirtilmiştir. 
Tabloda, ölçekteki her ifadenin faktör ağırlığı, faktör açıklayıcılığı (%) ve faktörün alfa değeri yani 
güvenilirliği bulunmaktadır. Faktör analizinin KMO değeri ve Bartlett küresellik testi sonucu da Tablo 
2’de gösterilmektedir. Faktörün güvenilirlik değeri (Cronbach Alpha) 0,852 olarak hesaplanmıştır ve 
Tablo 2’de gösterilmiştir. 

7.3.1.2. Kurumdan Ayrılma ve Kurumda Kalma Niyeti Ölçüm Aracına Dair Faktör ve Güvenilirlik 
Analizi 

Kurumdan Ayrılma ve Kurumda Kalma Niyeti ölçeğine uygulanan faktör analizi sonuçları Tablo 2’de 
belirtilmiştir. Tabloda, ölçekteki her ifadenin faktör ağırlığı, faktör açıklayıcılığı (%) ve faktörün alfa değeri 
yani güvenilirlik değeri bulunmaktadır. Faktör analizinin KMO değeri ve Bartlett küresellik testi sonucu 
da Tablo 2’te gösterilmektedir. Faktörün güvenilirlik değeri (Cronbach Alpha) 0,844 olarak 
hesaplanmıştır ve Tablo 2’te gösterilmiştir. 

7.3.1.3. Kapsayıcılık Algısı Ölçüm Aracına Dair Faktör ve Güvenilirlik Analizi 
İşgörenin çalışma grubu kapsayıcılığı algısı ölçeğine uygulanan faktör analizi sonuçları Tablo 2’te 
belirtilmiştir. Tabloda, ölçekteki her ifadenin faktör ağırlığı, faktör açıklayıcılığı (%) ve faktörün alfa değeri 
yani güvenilirlik değeri bulunmaktadırFaktör analizinin KMO değeri ve Bartlett küresellik testi sonucu da 
Tablo 2’te gösterilmektedir. Faktörün güvenilirlik değeri (Cronbach Alpha) 0,934 olarak hesaplanmıştır ve 
Tablo 2’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Ölçüm Araçlarına Ait Faktör Analizi Tablosu 

FAKTÖR 1 Lider-Üye Etkileşim 
Düzeyi 

Faktör Ağırlığı Faktör 
Açıklayıcılığı(%) 

Güvenilirlik 

10 Üstüm iş hakkındaki bilgi 
düzeyimi beğenir. 

0,830 
 
 
 
 
54,150 

 
 
 
 
0,852 

11 Üstüm iş hakkındaki bilgi 
ve yeteneklerime saygı 
duyar. 

0,805 

3 Üstüm benimle 
çalışmaktan memnundur. 

0,783 

12 Üstüm, mesleki becerimi 
takdir eder. 

0,748 

1 Bir birey olarak beni, 
üstüm beğenir. 

0,670 
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FAKTÖR 2 İşten Ayrılma ve İşte 
Kalma Niyeti 

Faktör Ağırlığı 
Faktör 
Açıklayıcılığı(%) 

Güvenilirlik 

8 Bu kurumda terfi 
imkanlarım mükemmel 
derecededir. 

0,791 
 
 
 
71,065 

 
 
 
0,844 9 Sarfettiğim performansın 

karşılığını alıyorum. 
0,789 

5 Bu işle ilgili ek ödemeler 
oldukça iyi. 

0,789 

FAKTÖR 3 Kapsayıcılık Algısı 
Faktör Ağırlığı 

Faktör 
Açıklayıcılığı(%) 

Güvenilirlik 

7 

Çalıştığım kurum bir 
problemim olduğunda 
yardıma her zaman 
hazırdır. 

0,823 

30,558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,934 

8 
Çalıştığım kurum benim 
refahımı gerçekten 
önemsiyor. 

0,819 

13 

Çalıştığım kurum benim 
yaptığım işi olabildiğince 
ilgi çekici kılmaya 
çalışıyor. 

0,794 

10 
Çalıştığım kurum benim 
kurumla ilgili genel 
tatminimi önemser. 

0,792 

9 

Çalıştığım kurum ben bir 
ayrıcalık ve iyilik talep 
ettiğimde bana yardım 
etmeye isteklidir. 

0,790 

12 

Çalıştığım kurum benim 
kurumdaki 
başarılarımdan dolayı 
gururlanır.  

0,737 

                                                                                         Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği     0,871  
Bartlett Küresellik Testi Ki Kare    1405,819 

      sd              91 
Anlamlılık değeri p         0,000 

 

7.3.2. Hipotez Testleri 
 

7.3.2.1. Korelasyon Analizi 
 

İşgörenlerin çalışma grubu kapsayıcılık algıları, işten ayrılma niyeti, işte kalma niyeti ve lider-üye 
etkileşimi düzeyi değişkenleri arasındaki ilişkiler çoklu korelasyon analizi ile araştırılmıştır. Analiz 
sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. 
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Tablo 3: Faktörler Arası Korelasyon Tablosu 

 İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

Kapsayıcılık 
Algısı 

Lider-Üye 
Etkileşimi 

Düzeyi 

İşten Ayrılma ve İşte 
Kalma  Niyeti 

Pearson 
Correlation 

1 
 
 
469 

  

Sig. (2-tailed) 

N 

Kapsayıcılık Algısı Pearson 
Correlation 

 
,728** 
,000 
469 

1 
 
 
469 

 

Sig. (2-tailed) 

N 

Lider-Üye Etkileşim 
Düzeyi 

Pearson 
Correlation 

 

,352** 
,000 
469 

 
,489** 
,000 
469 

1 
 
 
469 

Sig. (2-tailed) 

N 

 
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere; işten ayrılma ve işte kalma niyeti ile kapsayıcılık algısı arasında 
anlamlı, kuvvetli ve pozitif yönlü bir ilişki vardır (r (469) =.72, p < .01). Ayrıca lider-üye etkileşimi düzeyi 
ile kapsayıcılık algısı arasında anlamlı, orta dereceli ve pozitif yönlü bir ilişki vardır (r (469) =.48, p < .01). 
İşten ayrılma ve işte kalma niyeti ile lider-üye etkileşim düzeyi arasında da anlamlı, orta fakat zayıfa yakın 
ve pozitif yönlü bir ilişki vardır (r (469) = .35, p < .01). Tablo 4’te korelasyon katsayılarının ne kadar 
anlamlı olduğunu değerlendirmeye yönelik aralıklar verilmektedir ve korelasyon katsayıları bu tablo 
dikkate alınarak yorumlanmıştır. 

Tablo 4: Korelasyon Katsayısının Değerlendirilmesi tablosu 

Kuvvetli (-) Orta (-) Zayıf (-) Zayıf (+) Orta (+) Kuvvetli (+) 

-1 ≤ r < -0.7 -0.7≤ r < -0.3 -0.3≤ r < 0 0 < r ≤ 0.3 0.3 < r ≤ 0.7 0.7 < r ≤ +1 

Kaynak: Gürbüz ve Şahin, 2017:260 

 

7.3.2.2. Lider-Üye Etkileşim Düzeyi , İşten Ayrılma Niyeti ve İşgörenin Çalışma Grubu Kapsayıcılığı 
Algısı Arasında Yapılan Regresyon Analizleri 
 

Aşağıda Tablo 5’te, Lider-üye etkileşim düzeyi’nin işgörenlerin kapsayıcılık algısına katkısı olduğu 
görülmektedir (B= ,48 , p < 0,001). H1  bu sonuçlara göre doğrulanmıştır. 

 

Tablo 5: Lider-Üye Etkileşim düzeyi ile Kapsayıcılık Algısı Regresyon Analizi 

Model R R2 R2 adj F B T Sig. 

1 0,489a 0,239 0,238 146,954 0,489 12,12 0,000 

 Lider-Üye Etkileşim 
düzeyi 

Bağımlı değişken: Kapsayıcılık Algısı 
Bağımsız değişken: Lider-Üye Etkileşim düzeyi 

 

Tablo 6’da Lider- üye etkileşim düzeyi’nin  işte kalma ve işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir 
açıklayıcılığı bulunmadığı görülmektedir (B=0,056, p=0,177). Öte yandan, kapsayıcılık algısının işten 
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ayrılma ve işte kalma niyeti üzerinde anlamlı bir açıklayıcılığı olduğu görülmektedir (B=,72, p < 0,001). 
H2’de bu durumda doğrulanmaktadır.  

H3’te belirtilenin aksine lider-üye etkileşim düzeyi’nin işte kalma ve işten ayrılma niyeti üzerinde 
anlamlılığı bulunmamaktadır (bkz. Tablo 6) öte yandan, lider-üye etkileşim düzeyi ile işten ayrılma ve işte 
kalma niyeti arasında herhangi anlamlı bir ilişki olmadığı için, kapsayıcılık algısının tam aracı değişken 
olduğunu söylemek mümkün olacaktır.  

Tablo 6: Lider-Üye Etkileşim düzeyi, Kapsayıcılık Algısı, İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Regresyon Analizi 

Model R R2 R2 adj F B T Sig. (p) 

2 0,734a 0,539 0,536 181,5 0,056 1,35 0,177 

 Lider-Üye Etkileşim düzeyi 

 B T Sig.(p) 

0,720 19,8 0,000 

 Kapsayıcılık Algısı 

Bağımlı değişken: İşten Ayrılma ve İşte Kalma Niyeti 
Bağımsız değişken: Lider-Üye Etkileşim düzeyi, Kapsayıcılık Algısı 

 

8. SONUÇ 
Son yıllarda kapsayıcılık kavramı yönetim alanında ilgi görmesine rağmen, kavramsal içeriğinin tam 
anlaşılması için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir (Shore vd.,2011:1279). Yapılan kısıtlı sayıdaki 
çalışmalarda işgörenlerin kapsayıcılık algılarının bazı örgütsel sonuçları olumlu yönde etkilediği 
görülmüştür (Hwang ve Hopkins,2012; Brimhall vd.,2014:81). Buradan hareketle, bu çalışmada lider ve 
üye arasındaki etkileşim ilişkilerinin düzeyinin, grup üyesi olan işgörenlerin örgütte kalma ve örgütten 
ayrılma niyetlerine etkisinde, işgörenlerin çalışma grubu içerisindeki kapsayıcılık algılarının rolünün 
anlaşılması amaçlanarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

İş yaşamında yoğun rekabet ortamının yarattığı işgücüne bağlılık, örgütler için büyük önem arz 
etmektedir. İşgörenlerin elde tutulma stratejileri, kapsayıcılık uygulamalarını zorunlu hale getirmektedir. 
Çalışanların örgütün önemli kademelerinde söz sahibi olmaları, kritik karar verme süreçlerinde seslerine 
kulak verilmesi bir örgütün hayatta kalabilmesi için oldukça önemlidir. 

Liderlerin astlarıyla geliştirdikleri etkileşim ilişkilerinin, işgörenlerin algılarını şekillendirdiği ve bunun da 
birçok örgütsel sonuca etki ettiği ileri sürülmektedir. Farklılıklar çoğaldıkça işgören devri de artmaktadır 
(Nishii ve Meyer,2009).Bu durum örgütü olumsuz yönde etkileyeceğinden lider ve üye arasındaki 
etkileşim ilişkisinin işgörenlerin kurumda kalma ve kurumdan ayrılma niyetleri üzerindeki etkilerinin 
örgüt için hayati önem taşıdığı görülmektedir (Bauer ve Green,1996; Zel,2006). 

Ayrıca liderlerin ,işgörenlerin tutum ve algılarını etkiledikleri görülmektedir (Avolio vd.,2004). 
İşgörenlerin kendilerini grubun içinden biri olarak hissetmelerinin de örgütte kalma ve örgütten ayrılma 
niyetleri üzerinde etkisi yapılan çalışmalarla desteklenmektedir (Mor Barak vd.,2006). 

Yapılan çalışmada lider-üye etkileşim düzeyi ile işten ayrılma niyeti ve işte kalma niyeti arasında anlamlı 
bir ilişki olmadığı ve işgörenin çalışma grubundaki dahil olma algısının bu değişkenlerin arasındaki ilişkide 
tam aracı rolü olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Demet Dergisi ve Dergideki Erkeklik Algısı 

 

       Zeynep Bengisu UĞUR 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Yüksek Lisans öğrencisi 

 

Özet 

Başlangıçta; kadın çalışmaları ismiyle anılan, toplumsal cinsiyet çalışmaları kadın üzerine eğilmişlerdir. 
Çünkü; bilimde hakim olan temel ses erkek sesidir. Sosyal bilimlerde de tarih neredeyse her zaman 
erkeklerin hayatı esas olarak anlatılır. Bu yüzden toplumsal cinsiyet alanındaki çalışmacılar tarihi 
kadınları da hesaba katarak yeniden yazmaya çalışmışlardır. Tarihi yorumlayabilmek için kullanılacak en 
uygun kaynaklardan biri de dergilerdir. Demet Mecmuası ise İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra yayın 
hayatına atılan ilk kadın dergilerindendir. Osmanlı’daki kadın dergileri ve bu dergilerde kadına dair algı 
üzerine pek çok çalışma yapılmış olsa da; bu dergilerin erkekleri nasıl algıladığına, erkek figürünü nasıl 
şekillendirdiğine dair çok fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. Halbuki toplumsal cinsiyet kurgusunun 
nasıl oluştuğunu anlamak için her iki cinsin de nasıl algılandığına dair fikir sahibi olmak gerekmektedir. 
Bu sebeple Demet özelinde ele alınacak konu erkeklik algısı olarak belirlenmiştir. Demet bir kadın dergisi 
olarak şekillendiği için, derginin erkeğe dair fikirlerinin izahı için derginin kadına dair düşüncelerinin de 
belirtilmesi gerekmektedir.  Dergide de erkeklere dair bahis genellikle kadınlarla (bilhassa da kadının 
eğitimi ile ilgili) yazılarda geçmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Demet, Erkeklik, Kadın Dergisi, Dergi 

Magazine Demet and Perception of Masuculinity in This Magazine 

 Abstract 

The dominant perceive on science is male point of view. Social sciences are also like that, to illustrate it; 
history almost always has been his story not hers that is why researchers who studies about gender 
studies mostly focused on womenhood. They tried to rewrite history with answering this question 
“Where are the women in that story?” Magazines are one of the most useful resources for 
understanding and commenting on history. Demet is one of the first women's magazines to be 
published after the declaration of Second Constitutional Monarchy. There are a lot of studies about the 
female magazines in Ottoman empire and perception of womanhood in these magazines, however, 
there are really limited amount of studies perception of manhood (masculinity) in these magazines. 
However, in order to understand how gender genesis is formed, it is necessary to have an idea about 
how both sexes are perceived. For this reason, the topic to be discussed is defined as the perception of 
masculinity in Demet. In order to have an understanding of the aspect of the magazine named Demet 
regarding men, its remark regarding women should be examined first by reason of that it is composed 
as a female magazine. The part of the magazine men being mentioned related to women, especially in 
articles about women education. 

Keywords: Demet, Masculunity, Female Magazine, Magazine 

             

Giriş 

İstibdad dönemi olarak adlandırılan devrin ardından II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle basın hayatında bir 
hareketlilik meydana geldiği görülür. Bu dönemde pek çok sayıda dergi ve gazete yayın hayatına başlar. 
II. Meşrutiyet’in ilanının ardından pek çok kadın dergi ve gazetesi de yayın hayatına atılır. Bu gazetelerin 
çoğu uzun ömürlü olmamıştır. 1908 yılında yayınlanmaya başlayıp yedi sayının sonunda yayın hayatına 
veda eden Demet Mecmuası da bu dönemde yayınlanan ilk kadın dergilerindendir. 
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Toplumsal cinsiyet çalışmaları başlangıçta kadın çalışmaları olarak adlandırılmıştır bunun en önemli 
sebebi ise bu çalışmaların çoğunlukla  kadın üzerine eğilmesidir. Kadınların üzerine eğilme sebebine 
gelecek olursak; bilimde hakim olan temel ses erkek sesidir. Sosyal bilimlerde beyaz, Batılı, burjuva 
erkeğin karakterize ettiği erkek deneyimleri tartışılmış, erkekçi sosyal davranış, standart olarak 
gösterilmiştir (Çakır, 1993, s. 15). Bunun sonucu olarak da toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerine eğilen 
araştırmacılar tarihi kadınları da hesaba katarak yeniden yazmaya çalışmışlardır. Bu tip çalışmalarda 
kullanılacak en uygun kaynaklardan biri ise dergilerdir. Dergiler ve gazeteler, hem çıkarıldıkları devrin 
olaylarına hem de  devirdeki insanların hayata bakış açılarına dair önemli fikirler verirler. 

Yukarıda sıralanan sebepler dolayısıyla bu çalışmada ele alınacak dergi olarak Demet Mecmuasu 
belirlenmiştir. Osmanlı’daki kadın dergileri ve bu dergilerde kadına dair algı üzerine pek çok çalışma 
yapılmış olsa da; bu dergilerin erkekleri nasıl algıladığına, erkek figürünü nasıl şekillendirdiğine dair çok 
fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. Halbuki toplumsal cinsiyet kurgusunun nasıl oluştuğunu anlamak için 
her iki cinsin de nasıl algılandığına dair fikir sahibi olmak gerekmektedir. Bu sebeple Demet özelinde ele 
alınacak konu erkeklik algısı olarak belirlenmiştir.  

Demet Dergisi İkinci Meşrutiyet Döneminde yalnızca yedi(7) sayı yayımlanabilmiş bir dergidir. Dergi 
sayılarına Hakkı Tarık Us kütüphanesi aracılığıyla erişim sağlanmıştır 
(http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list1.html#d). Çalışmada Hakkı Tarık Us kütüphanesi 
aracılığıyla ulaşılan dergi sayıları dışında kullanılan temel kaynaklar; Serpil Çakır’ın Osmanlı Kadın 
Hareketi başlıklı kitabı, Aynur Demirdirek’in Osmanlı Kadınlarının Bir Hayat Hakkı Arayışının Hikayesi 
başlıklı kitabı, Emel Aşa’nın 1928’e Kadar Türk Kadın Mecmuaları başlıklı yüksek lisans tezi ve Tülay 
Keskin’in Demet Dergisinde Kadın ve İlerleme Anlayışı başlıklı makalesidir. Bu çalışmalardan Keskin’in 
makalesi dışında olanlar doğrudan Demet’i ele almamışlardır. Serpil Çakır’ın çalışması Kadınlar Dünyası 
isimli başka bir kadın gazetesi üzerinedir fakat Demet devrinin ilk kadın dergilerinden biri olduğu için, 
kadın dergilerine dair yapılan hemen hemen her çalışmada bahsi geçmektedir. Tülay Keskin’in çalışması 
ise doğrudan Demet hakkında olmakla beraber ele aldığı konu derginin kadına bakışıdır. 

Çalışma iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde Demet dergisine dair bilgi verilecek, ikinci bölümde ise 
dergideki erkeklik algısının üzerinde durulacaktır. Demet bir kadın dergisi olarak şekillendiği için, derginin 
erkeğe dair fikirlerinin izahı için derginin kadına dair düşüncelerinin de belirtilmesi gerekmektedir.  
Dergide de erkeklere dair bahis genellikle kadınlarla (bilhassa da kadının eğitimi ile) ilgili yazılarda 
geçmektedir.  

Demet Mecmuası 

II. Meşrutiyetin ilanının ardından yayın hayatına giren mecmua sayısında büyük bir artış görülür. Kadın 
dergilerinin sayısında da bir patlama yaşanır. 1908 yılında önce Demet, ardından Mehasin sonra da Kadın 
yayınlanır (Çakır, 1993, s. 32). Demet’in imtiyaz sahibi Hakkı Bey, musavviri[resimlendiren] Server İzzet 
Bey ve başmuharriri Celal Sahir Beydir. Demet II. Meşrutiyetin ardından yayınlanan ilk kadın dergisidir 
(Aşa, 1989, s. 248). Demet’in ilk sayısındaki “Kariat ve Kar’îimize” başlıklı yazıda şöyle denmektedir; 

“Sözünde duran ilk gazeteci olmak için birinci “Demet”imizi bugün meşam-ı dimağınıza takdim ediyoruz. 
İtiraf ederiz ki Demetimizin çiçeklerinde değil fakat tarz-ı tanzim ve revabıtında eksikler var.” ( Kariat ve 
Kari’imize, 1324, S.1 s.16) 

Gerçekten de derginin tanziminde yani düzeninde birtakım aksaklıklar olduğu söylenebilir. Burada söz 
konusu olan düzensizlik derginin çıkış tarihiyle ilgili değil, muhteviyatının düzeniyle ilgilidir. Örneğin 
derginin ilk sayısında Selim Sırrı tarafından kaleme alınan “Çocuk Terbiyesi” başlıklı bir yazı vardır. Bu 
yazının devam kısmı derginin altıncı sayısında yer almaktadır. (Sırrı, 1324, S.1, s.12-13) (Sırrı, 1324, S.6 
s.83-84). Bu gibi düzensizlikler başka yazıların dağılımında da görülmektedir. 

Demet’in ilk sayısı 17 Eylül 1324(30 Eylül 1908), son sayısı ise 29 Teşrin-i Evvel 1324(11 Kasım 1908) 
tarihinde yayınlanmıştır (Aşa, 1989, s. 248-249). Dergi toplamda yedi sayı yayınlanmıştır. Her sayının iç 
kapağında gazetenin abonelik ücretlerine, ilan ücretlerine ve mektup adresine dair bilgiler mevcuttur. 
Burada yer alan bilgilere göre derginin İstanbul içinde idarehaneden alınmak üzere aboneliğinin seneliği 

http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list1.html#d
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95, altı aylığı 50 guruştur. Taşra içinse seneliği 120, altı aylığı 65 guruştur. Eğer İstanbul abonelerine 
posta ile gönderilecekse onlar için de taşra fiyatları geçerlidir.  Abonelik bilgileri dışında burada ilan 
ücretlerine dair de bilgi mevcuttur burada; “İlanatın satırından yüz para alınır. Mamafih ashab-ı ilan 
idarehanemize müracaat etdikleri takdirde şerait-i hususiye kararlaşdırılır.” denmektedir. Ayrıca eğer 
derginin bir önceki sayısında yanlış bilgi, yanlış isim, yanlış başlık gibi bir hata yapıldıysa bu hata ihtar 
başlığı altında bu sayfada belirtilip okuyuculardan özür dilenmektedir. 

İç kapakta bu bilgilerin dışında “Münderecat” başlıklı içindekiler kısmı yer alır. Bunların yanında her 
sayıda “Rica” başlığıyla Celal Sahir kaybolan birtakım evrakının dergi idarehanesine getirilmesini rica 
ettiği bir ilan yayınlamıştır.  

Derginin serlevhasındaki ifadeye göre Demet; “Edebî İlmî Siyasi Hanımlara mahsus musavver 
mecmua”dır ve “Çeharşenbe günleri neşr olunur.” Bu ifadeler derginin her sayısında serlevhada 
mevcuttur. Serlevhadan ulaşılabilecek bilgilerden bir diğeri ise derginin bir nüshasının fiyatıdır. Buna 
göre derginin bir nüshası 2 guruştur. 

 Yine serlevhada derginin yayın politikasına dair bilgi bulmak da mümkündür; Demet  yayın politikası 
hakkında şunları söylemektedir “Osmanlı kadınlarının menafii umumiyesine hâdim ve sanayi-i nefiseye 
dair her türlü muharrerat ve asâr-ı sanat kabul ve neşr olunur. Neşr olunmayan asâr iade olunmaz.” Bu 
bilgilere derginin her sayısında serlevhadan ulaşılabilmektedir.  

Demet’in idarehanesi Bab-ı Âli civarında daire-i mahsusadır. Derginin ilk dört nüshası Matbaa-i Âmire’de, 
beşinci nüshası Hilal Matbaasında, altıncı ve yedinci nüshalar ise Matbaa-i Ahmed İhsan’da basılmıştır. 
Her nüsha 32*24 ebadındadır ve 16 sayfadan müteşekkildir. Demet’in bir senelik neşrinin bir cildi 
tamamlayacağı düşünülmüştür ve bu yüzden her yeni sayıdaki sayfa numaraları bir öncekinin devamı 
şeklinde olmuştur (Aşa, 1989, s. 249) 

Derginin amacına gelecek olursak bu konuda ilk sayıdaki Kariat ve Kariî’mize başlıklı yazıda şöyle 
denmektedir (Kariat ve Kariîmize, S.1,s16, 1324) 

“Emelimiz pek safdır. Kadınlarımızın tenvir-i fikirlerine hizmet etmek, onlara haftada bir kere birkaç ân-ı 
edebî ve ilmî imrâr etdirmek istiyoruz. Gazetemiz edebî, ilmî ve siyasidir. Ara sıra eğlenceye dair zarif 
resimler de bulunacak ve muasır[çağdaş, çağa ait] olan her şey toplu iğnemizin nazik darbelerine hedef 
olacaktır.”  

Derginin sık sık kendisinden gazete diyerek bahsettiği görülür. Keskin’in aktardığına göre; ilgili devirde 
“gazete” ve “dergi” kelimeleri arasındaki fark günümüzdeki kadar belirgin değildir. İkisi de birbirinin 
yerine kullanılmaktadır (Heinzalmenn 2004; aktaran Keskin, 2005).  

Demet bir kadın dergisi olmakla beraber derginin ilk sayısında kadından çok erkek imzalarının yer aldığı 
görülmektedir. Bu yazarların çoğu Jön Türklerden oluşur. Cenap Şehabettin, Hüseyin Cahit, Ahmet 
Samim, Mustafa Namık, Server Cemal, Celal Sahir, Fazıl Ahmet, Selim Sırrı gibi isimler derginin yazarları 
arasındadır (Doğan, 2010, s. 65). Her sayıda çeşitli türlerdeki on on beş yazı arasında iki üç kadın yazısına 
rastlanır. Nigar Binti Osman, Jülide, Şiven Perîde, Ruhsan Nevvare, İsmet Hakkı Hanım, Halide 
Salih(Halide Edip) ve Kırmızı Beyaz Kulübü kurucuları derginin kadın yazarlarıdır (Demirdirek, 2016, s. 
26). Jülide ismine Mehasin isimli dergide de rastlanır. Bu dergide Celal Sahir, Jülide ismini müstear olarak 
kullanır. Buradan yola çıkarak Demet’teki Jülide’nin de Celal Sahir olduğu düşünülebilir (Aşa, 1989, s. 
269) Dergi kadın sorunlarına eğilmiş ayrıca ünlü Osmanlı kadınlarını da tanıtmıştır (Doğan, 2010, s. 65). 

Derginin işlediği konuların ağırlıklı noktasını, kadınların eğitimi, çocuk bakımı, kadın terbiyesi[Terbiye-i 
Nisvan başlıklı yazılarda üstünde durulan konu da kadının eğitimidir], yüz bakımı ve moda oluşturmuştur. 
Bu derginin bir diğer ozelliği, siyasal konularla ilgili makalelere yer verilmesi ve kadınlar tarafından ilgi 
gormesidir. Renkli ve resimli olarak yayımlanan ilk kadın dergisi ozelliğine sahiptir (Özen, 1994, s. 25). 
Siyasi konulara yer veren ilk kadın mecmuası Demettir (Poyraz, 2010, s. 13). 
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Bu kısa ömürlü dergi kadınlar tarafından çok önemsenmiştir. Derginin yedinci sayıda birden sona ermesi 
bazı kadınları oldukça üzmüştür. Örneğin İsmet Hakkı Hanım Mehasin adlı dergide bu durumun kadınları 
ne kadar üzdüğüne dair bir yazı yazmıştır (Demirdirek, 2016, s. 26). 

Yedi sayı yayımlanabilmiş Demette imzası bulunan yazarlar şunlardır (Aşa, 1989, s. 267); Ulviye(Bint’ül 
Asım Ulviye), Abdülvahid Davud, Ali Zeki, Ahmed Esad, Ahmed Samîm, Âsâf Nef’i, Âtıfet Celal, Baha 
Re’fet, Celal Sâhir, Cenap Şehabeddin, Enis Avni(Aka Gündüz), Faik Ali(Ozansoy), Fatma Müzehher, Fazıl 
Ahmed(Aykaç), Hakkı Behiç, Halide Salih(Halide Edip Adıvar), Hüseyin Mâcid, Hüseyin Sîret, İlyas Mâcid, 
İsmet Hakkı, Jülide, Kırmızı Beyaz Kulübü Müessiseleri, Lugufet Fuad, M. Rüşdü, Mahmud Cemal, 
Mahmud Sadık, Mehmed Akif(Ersoy), Mehmed Emin(Yurdakul), Mehmed Rauf, Midhat Cemal(Kuntay), 
Muhyiddin, Mustafa Kemal, Mustafa Namık, Nigar Bint Osman, Nezih Raif, Necdet, Ruhsan Nevvare, 
Sabîh, Selim Sırrı(Tarcan), Server Cemal, Süleyman Fehmi, Süleyman Nazif, Şîven Perîde, Tahsin Nahid ve 
Tekir Kedi. 

“Demet”te Erkeklik Algısı 

Burada bahsedilen erkek algısının kadınların gözünden değil bir kadın dergisinin gözünden erkek algısı 
olduğu unutulmamalıdır. Demet bir kadın dergisidir fakat yazarlarının büyük çoğunluğu erkeklerden 
oluşmaktadır. Demet  kadınlara yönelik bir mecmua olduğu için içeriğinde doğrudan erkeklerden 
bahseden yazılar yer almamaktadır. Genellikle kadınların anne ve eş olmaya dair görevlerinin anlatıldığı 
yazılarda erkeklerden de baba olarak bahsedildiği görülmektedir. Selim Sırrı birinci sayıda yer alan Çocuk 
Terbiyesi başlıklı yazıda erkek ve kadının birbirine ve çocuklarına karşı vazifelerinden bahseder (Sırrı, S.1 
s12-13, 1324): 

“Kavanin-i tabi’iye ahkamına nazaran yekdiğeriyle akd-i rabıta eyleyen[bağlılık sözleşmesi yapan] erkek 
ve kadın birbirine karşı yalnız bazı vezaif-i mütekabile ve hususiye ile mukayyed [bağlı] olmayıp bu 
izdivacın netaic-i tabiiyesinden olarak dünyaya gelen evladlarına karşı da vezaif-i müştereke ile 
mükelleftirler. Henüz mevhum [vehim] olan bir mahluk için taahhüdâtı deruhde etmek teşkîl-i ailenin en 
ulvî maksadını ve izdivacın en kudsî ve muazzez âmalini ihtiva eder. Ba’s-ı hayatî olduğu bir kimsenin 
doğduktan sonra ne olacağını düşünmez veya onu zâde bir muhabbet ve samimiyetle merbut olmayarak 
sırf sevk-i tabi’î ve telezzüzat-ı nefsaniye ilcaatıyla[zorlama] dünyaya gelmesine vesile olursa – kanun-ı 
tabi’at nazarında birçok mes’uliyeti mütekeffil [taşıyan,yüklenen] ve zâmin olan [ödeyen,kefil olan] 
insan- mahlukanın en sefili derekesine tenezzül etmiş olur.” 

Yazının başında kadın ve erkeğin, yani anne ve babanın çocuğun eğitiminde ve çocuğa bir gelecek 
hazırlamada eşit derecede sorumlu olduğu düşüncesi uyansa da yazının devamında kadına ve erkeğe 
yüklenen görevlerin farklı olduğu görülmektedir; 

“Bir fidanı diken bahçıvan kendi nefsine karşı ona  bakmayı da tekeffül etmiş demektir. İşte zevc ile zevce 
çocuklarını büyütmeğe ve terbiye etmeğe ve ileride cemiyet-i beşeriyeye, memlekete hâdim hüsn-i ahlak 
sahibi insan etmeğe mecburdurlar. Çocuğun terbiyesine ana ile baba bir müşareket-i tâmme ile itina 
etmeli kadın fezâil-i ahlakiyesini, erkek malumat ve müktesebatını çocuğa telkin etmelidir.” 

Annenin görevi olarak çocuğa ahlak eğitimi vermesi gösterilirken, babaya düşen görev  kazancını ve bilgi 
birikimini aktarmasıdır. Bu cümlelerden erkeğin evin gelir kazanan kişisi olduğu sonucuna ayrıca 
kadından daha çok bilgi birikimine sahip olan kişisi olduğu sonucuna ulaşılabilir. Derginin ikinci sayısında 
yayınlanmış olan Babacığım başlıklı şiirde de babanın konumunun evin gelirini sağlayan kişi olduğu 
görülmektedir (Mehmet Emin, S.2,s19 1324); 

“Babacığım; her akşam dizlerine yatardım,  

Seni tamam bir saat lakırdıya tutardım, 

Senden yemiş, araba, oyuncaklar isterdim,  

Can sıkıcı bir sesle haykırarak al derdim. 

Sen zavallı, her gün elimden aciz kalırdın, 
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                                 Bana bir şey alırdın. 

Lakin bugün çalışan işçilere rastladım, 

Her birinin bir baba olduğunu anladım, 

Öğrendim ki her baba kanlı terler döküyor, 

Bin zahmetle dişini tırnağını söküyor, 

Bundan sonra ben senden öyle şeyler istemem,  

                                   Bana şunu al demem.” 

 

Bu şiirde de babanın çalışıp yorularak evin gelirini te’min eden kişi olduğu vurgusu görülüyor. Ayrıca 
gerek bu şiirde gerekse Çocukluk Hatıratımdan başlıklı hikayede söz edilen babaların çocuklarına karşı 
anlayışlı kişiler olduğu görülüyor; buna dayanarak da erkeklerin çocuklarına karşı yumuşak mizaçlı 
davranmalarının beklendiği söylenebilir. Çocukluk Hatıralarım başlıklı hikayede babadan şöyle 
bahsedilmektedir (Celal, S.7, s.97, 1324); 

“….. [Yazının başında yazar bir çocuk merakıyla aklına takılan suallerden bahseder] Babama bunları 
sorardım, mütevali[durmaksızın, ara vermeden] bir çok su suallerle rahat ve huzurunu selb ederdim. 
Babam yorulmadan, usanmadan, bu suallerime bence kanaat bshş olunacak suretde cevaplar verir, 
fikrimi tenvire çalışırdı.” 

Selim Sırrı’nın Çocuk Terbiyesi başlıklı yazısının devamı derginin altıncı sayısında yayınlanmıştır. Bu 
yazının başında Selim Sırrı “Çocuğa anası erkeğe karısı kadar kimse iyi bakamaz” diye bir cümle 
alıntılamıştır. Yazının birinci sayıda yayınlanan ilk bölümünde kadın ve erkeğin çocuk bakımında sorumlu 
olduğu ifadesiyle başlasa da, altıncı sayıda yayınlanan yazıda tamamen annenin sorumlulukları üzerinde 
durulmuştur. Babanın ismi sadece anne veya büyükanne tarafından aşırı şımartılan çocuğa söz 
geçirememe gibi hayali durumlarda anılmıştır (Sırrı,S.6, s82-83 , 1324). 

Bunlardan anlaşılmaktadır ki bir baba olarak erkekten beklenenler; evin ihtiyaçlarını karşılaması, 
çocuklarına karşı anlayışlı ve şefkatli olması, bilgi birikimini ve maddi gelirini evlatlarına aktarması fakat 
çocuğun yetiştirilmesinde anne kadar yer almamasıdır. 

Erkeğin baba olarak nasıl konumlandırıldığının ardından eğitimle ilgili meselelerde kadın ve erkeğe dair 
neler söylendiğinden bahsedilecektir. Bu konudaki yazılarda erkeğin kadından daha iyi eğitimli olmasının 
ve daha farklı işlerde çalışmasının doğal kabul edildiği görülmektedir.  Derginin ikinci sayısında İsmet 
Hakkı Hanım’ın kadınların neden erkekler kadar iyi eğitim alması gerektiğine dair bir yazısı 
yayımlanmıştır (İsmet Hakkı,1324,S.2,s.24-27). Yazı İkbal Hanım’ın İkdam isimli gazetede yazdığı bir 
yazıya olarak cevap yazılmıştır. 

“…..Evvela hayat-ı aile öyle zannolunduğu gibi akvam-ı garbiye tarafından nazar-ı gıbta ve sitayişle 
görülecek bir imtizac içinde geçmiyor. –hüsn-i muaşeret maksadımdan uzakdır.– Bilakis 
mütebayin[birbirine uymayan,zıt] fikirlerin mübahasatında daima ruhsuzluk nümayan olur.  Evin hanımı 
muttasıl mevaddan, idare-i beytiyeden –farz edelim– dokuduğu halıdan, ördüğü danteladan bahs eder, 
daha doğrusu edecek bahis bulamaz; erkeği de siyasetten, memuriyetten, meclis-i vükelanın 
programından, “bahçe”nin kalfasından bahsederse evin içi Babil kulesinden farklı kalır mı?....” 

Kadın ve erkeğin birbiriyle iletişim kurabilmesi, evliliğin uyum içinde devam edebilmesi için kadının da 
eğitilmesi gerektiğinin bu cümlelerle izahıyla başlayan yazı şu şekilde devam etmektedir; 

“…..Tabii tarz-ı maişet nizamında olur, ihtiyaç sıkıştırmazsa kadınların evden uzaklaşması, idare-i 
beytiyeyi ihmal etmesi pek iyi bir şey olamaz. Hatta bunun içindir ki, memur olmağı, politikaya 
müdahaleyi –fakat uğraşmağı değil–  pek o kadar münasib bulamam. Lakin doktorluk, artistlik gibi 
kimyagerlik, hususî mesleklerin tahsilinde mahzur görmediğim kadar bundan istifade beklerim.  
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Evet, bir kadın boş zamanlarında darüliştigaline çekilir, birkaç saatler kendisini dikişine, eserine, 
tablosuna, notalarına, tahlillerine, hülasa mesleğine vakfederse istifadesiz bir hayat geçirmiş olmaz 
zannederim. Bir kız da tıbkı bir erkek gibi en parlak bir hal ve mevkide bile temin-i maişet mecburiyetini 
düşünerek tahsilini, terbiyesini ona göre almalı, çalışmalıdır…….” 

Yazının devamında kadınların eğitiminin erkeklerle(eşleriyle) arasında problemlerle yol açmayacağı hatta 
bunun evliliğin yürümesi açısından daha iyi olacağı, karı koca arasındaki iletişimin kadın da iyi eğitimli 
olursa daha kolay sağlanacağı anlatılsa da yukarıda görülmektedir ki erkeğin evin dışındaki işlere, 
siyasete, memuriyete atılması devrin kadınına daha makul görünmektedir. 

Aynı yazıda İsmet Hakkı Hanım’ın erkeğin kadına üstünlüğü hakkında neler söylediğine bakmak da erkek 
ve kadının konumu hakkında fikir sahibi olmak için faydalı olabilir: 

“…..İşte acizane tenkid etmek istediğim bir cihet daha! Erkeklerin fıtraten, aklen kadınlara 
rüchanı[üstünlük] neden iddia ediliyor? Çünkü onlar daha iyi tahsil ediyor. bu halde henüz aynı 
takayyüdü[özen] göremeyen kadınları, onlardan aşağıdır diye tahkîr etmek pek munsifâne[insaflı] 
olamaz zannederim. Hususiyle bu isnad hemnev’lerinden sudur ederse acı bir hayreti mucîb olur. 
Madam “Curie” bugün “Sorbonne”da ders veriyor, Fransa hukuk, tıp mektepleri erkek kadar kadın talebe 
sayıyor. Pek beğenilen İngiltere’de de “Sufrajet”lerin şiddet ve metanetleri pek büyükdür. Bunlar bize 
ayanen[açıkça] göstermiyor mu ki kadınlar da erkekler kadar terakki ve tealiye müsta’iddir…..” 

Demet’in ikinci sayısında yer alan Terbiye-i Nisvaniye başlıklı yazı kadınların eğitimine dair olan yazılardan 
bir diğeridir (Atıfet Celal, S.2,s27-28); 

“Madem ki bilcümle mahlukat gibi insanlar da cinseynden[iki cins], yani erkek ve kadından müteşekkildir; 
madem ki bunlar bir aile, bir cemiyet, bir heyet dahilinde müştereken yaşamağa mecburdurlar. 
Beynlerinde[aralarında] seviye-i terbiyece de bir müşareket olmak iktiza eder[gerekir]. Ömrünü tahsil-i 
ilm ve kemale hasretmiş malumat-ı vasi’a [geniş] sahibi bir zat hiçbir şey bilmeyen bir cahile ile ünsiyet 
ve refakat edemez. Mecbur olursa bedbaht olur. Binayenaleyh erkeklerimiz terbiye-i ilmiye ve fikriyece 
yükseldikçe kadınları da kendi seviyelerine takrib etmelidirler [yaklaştırmalıdırlar]. Onlar okurlar her şeyi 
öğrenirler, bizi cehl ve nâdânî içinde bırakırlarsa kendi mes’udiyetlerini ihlal etmiş olurlar. 

İnsanlık yalnız erkeklerden ibaret olmayıp kadınlar da artık bu nâm-ı mübeccele layık görülecekler ise 
seviye-i arifaneleri mütevafit[birbirinden farklı,arada fark bulunan] olmamak icab eder. 

Erkekler kadınlara mevki’i bialay tekebbürden nazar-ı endaz-ı istihkar[küçük görme] olmakla izhar-ı 
kuvvet etmemeli, onları da kendi bulundukları mevki’e çıkararak terbiye-i insaniyeyi ikmale gayret 
etmelidirler. Erkekler okusun, erkekler öğrensin, erkekler anlasın, erkekler düşünsün, imâl-i fikr 
edebilsin! Kadınlar cahil, akılsız, muhakemesiz kalsın! Bu halde ne erkek ne kadın yekdiğerini anlayabilir. 
İkisi arasında müşarekat-ı efkar ve hissiyat mümkün olamaz. Birinin makul gördüğünü diğeri hezeyan 
addeder. İnsaf olunsun! Bir arada yaşamaya fıtraten mecbur ve mahkum olan şu iki cins mahluk arasında 
bu derece tefavüte[farklılık] nasıl razı olunur?” 

Yukarıda görülmektedir ki erkeğin iyi bir tahsile sahip olması zaten makbul olan, beklenendir. Bununla 
beraber kadınların da kendilerini geliştirmelerine imkan verilmesi istenmektedir. Erkekler kendilerini 
geliştirdikçe kadınların da eğitimine ve gelişimine destek vermelidirler aksi takdirde kendilerinin de 
mutsuz olacakları savunulmaktadır. Kadının eğitimine dair yazılarda; kadınların iyi bir tahsil görmesinin 
erkekler için de iyi olacağına erkekleri ikna etme çabası görülmektedir. Yazının devamında ise Atıfet Celal 
kadınlarla erkeklerin her konuda eşit olması gibi bir talebi olmadığını açıklamaktadır; 

“Ben erkeklerle kadınların her hususda müsavi olmalarına tarafdar değilim. Hususiyle bizde kadınlar 
kadınlıkları dairesinde kalmağa muhtaç ve mecbur olduklarını takdir ederim. Kim olduğunu hâlâ 
anlayamadığım Feride hanımın fikrini katiyen tervic etmem. Bu gibi fikirleri kadınlık için tecavüz 
addederim. 

Kadınlar me’mur olsun, meb’us olsun, balolara gitsin, Tepebaşı, Taksim bahçelerinde otursun 
demiyorum. Böyle diyenlere de acırım. Ancak kadınlar da okusun, öğrensin imâl-i fikre mütalaa ve 
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muhakemeye kâdir olsun, evinin idaresine bakabilsin diyorum. Ve insan olduğumuz için bu 
metalibin[taleplerin] muhıkk[haklı] pek muhıkk olduğunu iddia ediyorum.” 

Hem İsmet Hakkı’nın hem de Atıfet Celal’in yazılarında eşitlik talep edilen konunun eğitim olduğu 
görülmektedir. Erkeklerin daha iyi eğitimli olduğu ve kadınların da tahsil düzeyleri gelişirse iki cins 
arasında daha kuvvetli bir iletişim sağlanacağı savunulmaktadır. Fakat memurluk, vekillik gibi işler yine 
erkeğe bırakılmakta kadınlar tam bir eşitlik talep etmemektedir.   

Yukarıdaki yazılarda siyasetin erkek işi olduğu düşüncesi görülüyor. Hakkı Behiç de derginin dördüncü 
sayısında yazdığı bir yazıda siyasi meselelerin kadınların dikkatini çekmeyeceğini düşünse de; kadınların 
da bu konularda fikir sahibi olmaları için Demet’te siyasi yazılara da yer verileceğinden bahsediyor. Yani 
bu yazıda da siyasetin aslında erkek işi olduğu fikri destekleniyor(Hakkı Behiç,S.5, s79-81).  

Erkekten beklenen, erkeğe atfedilen özelliklerin ne olduğuna dair fikir vermesi açısından Hüsna Hanım 
adlı hikayede, hikaye kahramının oğlunu överken kullandığı cümlelere göz atılabilir(Selim Sırrı, S.3, s.41-
43); 

“…..Allah helal süt emmişe rast getirsin. Ah! Nerede. Şimdiki kocalar hep kendini besletecek yer arıyorlar, 
hepsi züğürd, hepsi cebi delik! 

Bizim zamanımızda delikanlıların cepleri cık cık lira ile dolu idi. Benim bir oğlum var Allah her kimin var 
ise bağışlasın arslan gibi delikanlı oldu. Eyüp rüştiyesini bitirdi. Babası yazısınu pek beğenirdi. Kendi 
kalemine aldı. Şimdi bir senedir babasıyla gidip geliyor. Çarçabuk maaşa geçti ayda yüz yirmi beş guruş 
alıyor ama inci gibi yazısı var….” 

Buradan anlaşılıyor ki erkek için iç güveysi olmak, parasız olmak, iyi bir gelire sahip olmamak 
aşağılanacak özellikler. İş güç sahibi sahibi olmak, iyi bir geliri olmak ise övgüyü hak eden vasıflar. 

Kadınların uğradığı birtakm saldırılar üzerine yazılan birkaç yazıda ise; kadınların bir milletin namusu 
erkeklerin de o namusun koruyucusu olarak konumlandırıldığı görülüyor. Örneğin Demet’in üçüncü 
sayısında yayınlanan Esef ve Hayret  başlıklı yazıda kadınların maruz kaldığı saldırılardan bahsedilmesinin 
ardından şu cümleler kuruluyor(Esef ve Hayret, S.3, s33);  

“...Acaba bu mütecavizler düşünmüyorlar mı ki yırttıkları çarşaflar müslüman kadınlığının setre-i 
mukaddese-i iffet ve hayası, parçaladıkları o kadınların babalarının, kocalarının, kardeşlerinin, 
evladlarının yürekleridir. Tecavüz ettikleri namus-ı millettir….” 

Zabıta ve Kadınların Muhafaza-i Hukuku başlıklı bir başka yazıda ise kadınların uğradığı saldırılardan 
bahsedilmiş, zaptiye nezaretinin ne iş yaptığı sorgulanmıştır. Bu yazıda da kadınlar milletin korunması 
gereken namusu erkekler ise o namusun koruyucuları olarak vasıflandırımışlardır(Zabıta ve Kadınların 
Muhafaza-i Hukuku S.4, s.62). 

Son olarak erkeklerin kendi gözlerindeki konumu hakkında fikir vermesi için Demet’in ikinci sayısında 
yayınlanan bir okuyucu mektubuna yer verilecektir. Bu mektup dergiye bir erkek okuyucu tarafından 
gönderilmiştir(İmzasız Bir Mektup, S.2, s. 23-24) 

“Muharrirat: İmzasız Bir Mektup 

Gazetelerde kısa kısa fasılalarla vila eden ilanlar bende “Demet”inize karşı bir intizar[bekleyiş,bekleme] 
uyandırmıştı. Arasıra bu intizâr kuvvetini gaib etmeye[kaybetmeye] başladıkça yeni bir ilan yetişiyor ve 
ben yine sabırsızlıkla bugünü bekliyordum.  

“Demet”i yalnız matbuatımızın terakkisi namına, yalnız Osmanlı kadınlarının istifadesi namına gayr-ı 
endişâne bir his ile karşılamıyordum; iki hemşireme, bir zevceme “Alınız, okuyunuz, ezberleyiniz ve 
istifade ediniz.” diye cesaret-i kalb ile bir gazete ithaf etmek emeli de fikr-i hamiyyete bir hassa ilave 
ediyordu. Hatta onlara “Demet”den bahsetmiştim: “Erkeklerin -dünyada yalnız kendileri varmış gibi-  sırf 
makasıd-ı[maksatlar,gayeler] ricâli takib için yazdıkları bütün bu çarşaflar kadar gazeteleri bir alaka-i 
kafiye ile okumamakda haklısınız diyordum. Bunları elinize almasanız bile sizi ta’yib 
edemem[ayıplamam]. Zaten öyle beceriksizce, öyle acemice kararalamar ki hürriyete müteallik, söz 
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işitmek ihtiyacı olmasa ben de okumayacağım. Siz bekleyiniz size ayrı ayrı üç dane “Demet” alacağım, 
biriniz okurken öbürünüz mahrum kalmaz ve koleksiyonunuz da ayrı olur. Lakin onu defaatle, devamlı 
mütalaa edeceğinize dair vaad isterim.” 

Ve vaad almışdım, ben onlar için, onlar kendileri için, dördümüz de “Demet”e muntazırdık.  

Şimdi “Demet” elimde! Daha onların haberi yok: Akşam benden soracaklar. 

Fakat ben onlara ne diyeceğim? Ne vereceğim? Ne okutacağım? 

Elimdeki sahifeler –en lehderâne bir tasavvur ile- bir kasının istifadesini mucib o kadar âri[uzak,ayrı ki] 
işte ben hemşirelerimle zevceme “Demet”i göstermemeğe karar veriyorum. Hem ne kadar teessüfle, ne 
kadar da sualler altında ezilmekle bilseniz! Fakat ne yapayım? Düşününüz ki bu vazifem! Evet, onlara 
“Demet”i okutmamak vazifem! 

Aşklardan, tutulamayan hayallerden, hüzn-engîz[hüzün veren] tedkikat-ı ruhiyeden, heyhat! Bizim 
kadınlarımızın seviye-i arifânı fevkinde kelimeler ve düşüncelerden mürekkeb bir demet! Hakikaten hep 
çiçek! İçine sanki tesadüfen – nâçiz ve müstahkar iki buğday başağı gibi- “Çocuk Terbiyesi” ile 
“Musahabe-i Tıbbıye” karışmış. Bunlar da diğer muhteviyatın hayalperverliği, havailiği arasında o kadar 
yabancı, o kadar kaba kalmışlar ki! 

İntizarlarımın, emellerimin bu elîm inkisarı bana İngiliz ve Fransız edebiyatını iki milletin edebiyat-ı 
ricaliye ve nisaiyesini mukayese etdirdi. Ve düşündüm ki: Eğer biz şâyân-ı esef bir tesadüfle yahuy 
ihanetkâr bir arzunun sevkıyle tâ senelerce evvel Fransızcayı – bu derece lüzumundan fazla – mevkı-i 
itibarda tutacağımıza; İngilizceye, bu şık, bu zarif ve nezih, bu ahenkdâr ve temiz lisâna azıcık ehemmiyet 
vermiş olaydık, bir nesil yetişdiren otuz beş sene zarfında erkeğimiz kadınımız daha ciddi, daha metîn ve 
– korkmadan söyleyeceğim – daha halûk[iyi huylu] olurdu. Şimdi de “Demet”in muhteviyatu şu fani ve 
malaya’ni[boş, faydasız] – evet bizim kadınlarımız başka derslere o kadar muhtaç ki işte “malaya’ni” – 
şeylere müftekir[muhtaç] ve mütenezzil[tenezzül eden] olmayacakdı. Âh Fransızlar! Gürültülü, uğultulu 
fakat desisekâr[hileci], fettan lisânınızlar bize neler fısıldadınız! Ne bilmediğimiz rakîk mesavinin bize 
esrarını ifşa etdiniz! Sevininz ey şuh Fransız kadınları ki Osmanlı heyet-ictimaiyesinin nısf-ı latîfi de size 
benzemeğe namzed! Sevininiz, çünkü insan kendi felaketine, kendi mesavisine başkalarının iştirakından 
acı bir teselliyet, gizli bir meserret duyar. 

İşte, efendim, sızlayan kalbimle size bu samimi sözleri yazarken biraz İngiliz ceraid-i nisaiyesine atf-ı 
nazar buyurmanızı rica etmek istiyorum. Kadınlarımızın bir “şey” hassından çıkmasını arzu ediyorsanız 
maksadınızın muhtac olduğu malzemeyi İngiliz resailinde bulacaksınız. Yoksa emin olunuz ki “Demet” ve 
-yakında çıkacağını tebşir buyurduğunuz[müjdelediğiniz], lakin münderecatının aynı numunede 
olmasından korkduğum- “Mehasin” bizim kadınlarımızı “şey”likden çıkarabilirse “insan” yapmak için 
değil, koklanır, sevilir, sertâc[baş tacı edilir] fakat nihayet kokusu ve revnâkı zail olunca atılır, evet atılır. 
Bir çiçek yapmak için çıkar ancak! Ve o çiçek narinliğiyle, solmağa istidad-ı seri’iyle, daima bir ziya-yı 
nermin ve nevazişgâra[iltifat eden, gönül alan] ihtiyacıyla, kerem ve serd-i zaruriye bîgâneliğiyle o kadar 
bedbaht ve nahîf[çelimsiz, zayıf] olacak, o kadar da faidesiz görünecek ki “Demet”le “Mehasin” bu 
yaptıkları şeye ve kendilerine acıyacaklar. 

Âh, ben kadınları böyle mi görmek isterim? Siz böyle mi görmek istersiniz?  

Ne kadar ince düşünseniz, ne kadar tecahül etseniz yine inkar buyuramazsınız ki kadınlar âkıbet-i zevce 
ve valide olmak için yaradılmışlardır; bunun haricinde  ne varsa – nâ kabul imtisal-ı müstesnalardan 
kat’il-nazar – hepsi mahrumiyet, hepsi makhuriyet ilet biter; hem de mutlaka felaket, mutlaka 
mahrumiyet, mutlaka makhuriyet! 

E, şimdi sorarım devr-i hürriyetin ilk kadın risalesi olan “Demet”de bir zevceye, bir valideye hangi müfîd 
sahifeleri göstereceksiniz?  

Umarım ki, hakikate mahsus unf[sertlik] ve huşunetini[kabalık] ta’dile çalışdığım sözlerim sizi 
gücendirmez. Siz gücenmeyiniz, zira risalenizi bir İngiliz risale-i nisaiyesi kıymetine çıkarırsanız bize çok, 
pek çok hizmet edebilirsiniz. Şiirlerinizi, sayı ile bitmeyen işsiz güçsüz erkeklere okutmak için başka 
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gazetelere yazınız. Acıklı, faidesiz ve mebzul[ucuz] fıkralarınızla, hikayelerinizle, zaten küskün ve mahzun 
kadınlarımızın kalb-i hassasına değil, katı erkek yüreklerinin nasırlı katmerlerine hücum ediniz. Siz benim 
zavallı hemşirelerimiz, zavallı zevcemi ağlatmakdan ne haz alacaksınız? Hem onlar – bilmeyerek – 
ağlıyorlar ki sizin zahmetinize hacet yok.  

El-hâsıl, efendim, biraz daha maddi, biraz daha İngiliz olmanızı temenni ederek mü’zıc[rahatsız edici, 
bunaltıcı], belki de sizce müsteskal[soğuk muameleye uğrayan, kovulan] mektubuma hitam veriyorum. 

Şahsımı bilmekden – ne sözlerimin kıymeti, ne de sizin harekatınıza tesirce – hiçbir faide olmadığı için, 
müsaadenizle, lüzumsuz bir kelimeden mektubun nihayetini masûn bırakacağım. 17 Eylül 1324 

Hamiş: Gazeteniz münderecatını intikâd[tenkid] etmek isteyenlerin fikirlerine sahifelerinizin ma’kes-i 
sâdık olacağını vaad buyurmuyor musunuz? Onun için bu kağıdı doğruca size göndermeği hiss-i bîtarikiye 
muvafık gördüm, efendim.” 

Mektup boyunca, mektubu yazan kişide son derece buyurgan bir tutum olduğu göze çarpıyor. Bu 
buyurgan tutum hem eşi ve kız kardeşlerine karşı kurduğu cümlelerde, hem de derginin içeriğini 
eleştirip, derginin muhteviyatına dair öneriler getirdiği cümlelerde görülüyor. Ayrıca mektup gönderen 
kişinin kadınların kendilerini sadece eş ve anne görevlerine uygun bir biçimde geliştirmesi gerektiğini 
savunduğu görülüyor.  

Sonuç 

1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanının ardından yayınlanan ilk kadın gazetesi olan Demet yayın hayatına 
yalnızca yedi sayı yani yaklaşık iki aylık bir süreç boyunca devam edebilmiştir. Kısa ömürlü bir dergi 
olmakla beraber, o dönemde toplumda kadın ve erkeğin nasıl konumlandıruldığını göstermesi açısından 
önemli bir kaynak niteliğindedir.  

Demet’te erkeğe atfedilen özelliklere baktığımız zaman; çocuklarına karşı anlayışlı olması beklenen, evin 
ihtiyaçlarını karşılayan, para kazanan bir baba, iyi eğitimli, iyi gelire sahip ve kadının efendisi konumunda 
bir erkek görmekteyiz. Kadının efendisi konumunda görülmesi sonucuna; kadınların gelişimi ile ilgili 
yazılarda bu gelişimin erkeklerin de yararına olacağı ve kadınların erkeklerden üstün bir konuma hatta 
onlarla tamamen eşit bir konuma bile gelmeyeceği hususuna erkekleri ikna çabasından ulaşılabilir.  
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Özet 

Olay yerindeki biyolojik deliller kullanılarak suçluların yaşının tahmini adli soruşturmalar için oldukça 
önemlidir. Bu amaç doğrultusunda olay yeri adli biyolojik örneklerinden kişinin yaş tahmini için henüz 
rutin uygulamalara girmiş bir metot bulunmamaktadır. Moleküler genetik gelişmelerle birlikte, adli vaka 
çözümünde, bilinmeyen bir DNA kaynağından saç, göz ve cilt rengi ile coğrafi alt yapısının tespitini 
sağlayan SNP analizleri zamanla kullanılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde epigenetik mekanizmalar 
üzerinde gerçekleştirilen son çalışmalar DNA metilasyon düzeylerinin adli amaçlı yaş tahmini için vaka 
çözümünde kullanılabileceğini göstermiştir. Bu konu üzerinde çalışan araştırıcılar yaşlanma ile insan 
genomunda bulunan yaş ile ilişkili spesifik metilasyon bölgelerini keşfetmişlerdir. Bu kapsamda son on 
yılda adli bilimler uzmanlarının yaş ile ilişkili DNA metilasyon işaretlerine olan ilgisinin hızla büyüdüğü 
görülmektedir. Farklı metodolojik yaklaşımlar ile bugüne kadar test edilen DNA metilasyon belirteçleri 
(CpG siteleri) kullanılarak biyolojik örneklerden ± 3–4 yaş tahmin doğruluğunda sonuçlar elde edilmiştir. 
Böylelikle adli bilimler alanında genetik ve epigenetik çalışmaların ilerlemesi ile kanıt örneklerin 
DNA'sından fenotipik özellikler belli hata oranları ile tahmin edilmeye başlanmıştır. Son yıllarda adli 
bilimlerde yaş tahmini için;  DNA metilasyon düzeyleri ile biyolojik yaş arasındaki doğrusal korelasyon 
bulunan yeni çoklu CpG bölgelerinin keşfi ve analizi ile yaş tahminlerindeki hata oranları daha da düşme 
eğilimindedir. Bu çalışmada bu alandaki son gelişmelerin ortaya konulması ve epigenetik temelli 
gerçekleştirilen yaş tahminlerinin adli amaçlı kullanımının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yaş Tahmini, Kimliklendirme, DNA, Epigenetik Mekanizmalar. 

Criminal’s Age Estimation from Biological Samples in the Crime Scene 

Abstract 

The estimation of criminal’s age using by biological events at the crime scene is very important for 
forensic investigations. For this purpose, there is no method that has yet to be routinely applied to the 
age estimation from biological samples at the crime scene. Along with molecular genetic developments, 
SNP analysis has been started to use in the forensic case to determination of the geographic 
infrastructure and, hair, eye and skin color. On the same way, recent studies on epigenetic mechanisms 
have shown that DNA methylation levels can be used in case resolution for forensic age estimation. 
Researchers working on this topic have discovered that age-related specific methylation sites in the 
human genome with aging. In this context, in the last decades it has seen observed that forensic science 
experts have grown rapidly in relation to age-related DNA methylation markers. Results obtained from 
biological samples ±3-4 age prediction accuracy using DNA methylation markers (CpG sites) tested so far 
with different methodological approaches. Thus, the advancement of genetic and epigenetic studies in 
the field of forensic sciences phenotypic features from the DNA of evidence samples are estimated with 
a few error rates. In recent years for forensic science, error rates in age estimates are further reduced 
with detection and analysis of new multiple CpG regions with linear correlation between DNA 
methylation levels and biological age. In this study, it is aimed to evaluate the recent developments in 
this field and to evaluate the use of epigenetic based age estimates for forensic purposes. 

Keywords: Age Estimation, Identification, DNA, Epigenetic Mechanisms. 
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1. Giriş 
Yaş tahmini, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinde kullanılan adli bilimlerin önemli konularından 
biridir. Geleneksel yöntemlerle kişilerin yaşı, kemik ve dişlerdeki kemiksi izlerin analizi ile yapılmaktadır 
(Hillewig ve ark., 2013:127; Olze ve ark., 2006:159). Ancak bu yaklaşım iskeletin bulunduğu vakalar ile 
sınırlıdır. Diğer yandan bu alanda moleküler düzeyde gerçekleştirilmiş mitokondriyal DNA’dan kopan 
4977-bp’in incelendiği biyomarkerlar (Meissner ve ark., 1997:110), proteinlerdeki d-aspartik asit oranları 
(Helfman ve Bada, 1976:262) ve lökosit telomerlerinin uzunluğu (Blasco, 2005:6) yaş tahmininde 
kullanılabilir; ancak şu ana kadar tanımlanmış bu biomarkerlar tarafından yapılan yaş tahminlerinin 
önemli sınırlamaları bulunmaktadır (Meissner ve Ritz-Timme, 2010:203). 

Epigenetik ve çevresel etkenler arasındaki ilişki memelilerde çok iyi tanımlanmamıştır; ancak DNA’nın 
metilasyon bölgelerindeki hipo ve hipermetillenme düzeylerinin yaşlanmayla ilişkili olduğu belirlenmiştir 
(Fraser ve ark., 2012:13; Day ve ark., 2013:14; Tammen ve ark., 2013:34). Böylece DNA metilasyon 
düzeylerinin adli amaçlı yaş tahmini için vaka çözümlerinde kullanılabilmesinin yolu açılmıştır. Bu konu 
üzerinde çalışan araştırıcılar yaşlanma ile insan genomunda bulunan yaş ile ilişkili spesifik metilasyon 
bölgelerini keşfetmişlerdir. Bu kapsamda son on yılda adli bilimler uzmanlarının yaş ile ilişkili DNA 
metilasyon işaretlerine olan ilgisinin hızla büyüdüğü görülmektedir. Farklı metodolojik yaklaşımlar ile 
bugüne kadar test edilen DNA metilasyon belirteçleri (CpG bölgeleri) kullanılarak biyolojik örneklerden 
±3–4 yaş tahmin doğruluğunda sonuçlar elde edilmiştir. Böylelikle adli bilimler alanında genetik ve 
epigenetik çalışmaların ilerlemesi ile kanıt örneklerin DNA'sından fenotipik özellikler belli hata oranları 
ile tahmin edilmeye başlanmıştır. Son yıllarda adli bilimlerde yaş tahmini için;  DNA metilasyon düzeyleri 
ile biyolojik yaş arasındaki doğrusal korelasyon bulunan yeni çoklu CpG bölgelerinin keşfi ve analizi ile 
yaş tahminlerindeki hata oranları daha da düşme eğilimindedir. Bu çalışmada bu alandaki son 
gelişmelerin ortaya konulması ve epigenetik temelli gerçekleştirilen yaş tahminlerinin adli amaçlı 
kullanımının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

2. DNA Metilasyonu 
CpG dinükleotitlerinde sitozin’in 5’ konumunda meydana gelen DNA metilasyonu, memelilerde genetik 
olarak programlanmış bir DNA modifikasyon tipidir (Kohli ve Zhang, 2013;). DNA metilasyonunun yaşla 
ilişkisi kanıtlandığından beri (Hernandez ve ark., 2011; Steegenga ve ark., 2014; Johansson ve ark., 2013) 
DNA metilasyon analizi adli bilimlerde yaş tahmini bakımından güvenilir bir metot olarak ortaya çıkmıştır 
(Vidaki ve ark., 2013; Zbiec-Piekarska ve ark., 2015; Yi ve ark., 2014; Yi ve ark., 2015).  

2.1. DNA Metilasyonu ve Çevre 

Tek yumurta ikizleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, çevre veya yaşlanma ile fenotip üzerine uzun 
vadedeki epigenetik etkiler arasındaki bağlantıları tanımlamaya odaklanmışlardır. Son çalışmalar, DNA 
metilasyonunun sabit genom ve dinamik çevre arasında bir arafaz gibi davrandığı hipotezini 
desteklemektedir. DNA metilasyon şablonlarındaki değişikliklere karşılık, yaşamın ilk yıllarında veya 
yaşam süresince çevresel stres, yaşam boyu genom adaptasyon mekanizması olarak hizmet eder ve 
farklı fenotipleri ifade etmek için aynı genomu etkinleştirir (Szyf ve ark., 2011:3). Tek yumurta ikizlerinin 
incelendiği birçok çalışmada çevre ve yaşlanma ile fenotipteki kalıcı epigenetik etkiler arasında bağlantı 
olduğu saptanmıştır (Wong ve ark., 2005:14; Fraga ve ark., 2005:102). Tek yumurta ikizleri aynı genetik 
temeli paylaştıkları için ideal sistem olarak epigenetik araştırmalara hizmet eder. İkizlerin genç yaşta 
benzer miktarda DNA metilasyonu gösterdiği; ancak büyüdükçe sadece miktarda değil, aynı zamanda 
DNA metilasyon kalıplarında da önemli ölçüde farklılık gösterdiği bildirilmiştir (Fraga ve ark., 2005:102). 
Bilim insanları ‘gen izi’ üzerinde genetik olmayan yaşa bağlı farklılıkların, genellikle tek yumurta 
ikizlerinde gözlenen antropomorfik özelliklerin veya hastalık yatkınlığının geniş bir yelpaze içinde 
açıklanabileceğini varsaymıştır (Fraga ve ark., 2005:102). 

 
2.2. Bir Biyolojik Gösterge Olarak DNA Metilasyonu 

Düzenleyici bölgelerinde yüksek DNA metilasyon seviyesi gösteren genler genellikle transkripsiyon 
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aşamasında ifade edilmez ve DNA metilasyonu uzun dönemde birikerek genlerin susturulmasına yol 
açar. Anormal DNA metilasyon kalıplarına (hiper/hipo-metilasyon) yol açan epigenetik hatalı 
programlama, birçok insan hastalığı ve kötü huylu tümörlerde önemli oranda gözlenir. Hipermetilasyon 
genellikle kansere özgü genlerin promotor bölgelerindeki CpG bölgelerinde oluşur ve gen 
inaktivasyonuyla ilişkilidir. Genom boyunca hipometilasyon ise farklı mekanizmalarla kanserin 
ilerlemesiyle ilişkilidir (Wild ve Flanagan, 2010:1806). İlginç şekilde, hipometilasyonun nasıl ortaya 
çıktığıyla ilgili 2 rakip hipotezi destekleyen bir delil bulunmaktadır; biri hücre bölünmelerinde DNA 
metilasyonunun sürdürülmesinin ‘pasif olarak’ kaybını içerir ve diğeri metilasyonun DNA 
replikasyonundan bağımsız ‘aktif bir şekilde’ ve potansiyel olarak çok daha hızlı meydana gelen kaybını 
içerir.  

 
2.3. DNA Metilasyon Analizi 

DNA metilasyon seviyesini ölçmek için birçok teknik bulunmaktadır (Kristensenve Hansen, 2009:55); 
ancak bu tekniklerin çoğu geniş miktarda DNA veya bir kontrol deneyi gerektirir. Fakat son yıllarda 
geliştirilen pyrosekanslama yöntemi daha az biyolojik örnek ile çalışma imkanı sunar ve adli bilimler 
laboratuvarlarında kullanım için nispeten uygundur (Zbiec-Piekarska ve ark., 2015:17; Park ve ark., 
2014:13). Buna ek olarak, bu teknik DNA metilasyon seviyesini belirlemek için en güvenilir metot olarak 
görülmektedir (Tost ve Gut, 2007:2). Bugüne kadar, 1000’den fazla Human Methylation 450 Bead Chip 
veri seti Biyoteknoloji Enformasyonu Çok Kapsamlı Gen Ekspresyonu Ulusal Merkezi’nde (National 
Center for Biotechnology Information Gene Expression Omnibus-GEO) depolanmaktadır.  

Tek bir CpG bölgesinde, genlerde veya tüm metilomda DNA metilasyon şablonlarının belirlenmesi son 
zamanlarda, özellikle tıbbi tanı alanında, giderek artan bir değer haline gelmiştir. Metilasyon tespiti için 
önerilen yöntemler: a) metillenmemiş sitozin kalıntılarının kimyasal modifikasyonu, b) 5-metil sitozinle 
protein etkileşimi ve c) metilasyon duyarlı restriksiyon enzimleri. Ancak, bazı durumlarda bilimsel amaca 
bağlı olarak, tekniklerin bir kombinasyonu kullanılabilmektedir (Ammerpohl ve ark., 2009:1790). 

 
3. Adli Bilimler ve DNA Metilasyon Düzeylerine Göre Yaş Tahmini 

Adli bilimlerde bazı olgularda kişilerin yaşlarının tespitini gerçekleştirmek önemli bir sorundur. Bir iskelet 
ortaya çıkarıldığında ölünün yaş tahmini (biyolojik yaş) kemik veya dişlerdeki yaşla ilgili çeşitli morfolojik 
değişiklikler incelenerek yapılabilir (Lynnerup ve ark., 2010:201). Bu metotlar oldukça geniş çeşitlilik ile 
göreceli bir tahmin üretir. Üstelik olay yerinden elde edilen ve iskelet ya da iskelet parçaları içermeyen 
biyolojik örnekler üzerinde bu yöntemleri kullanmak mümkün değildir. 
 
Yaşlanmaya neden olan doğal süreç doku ve organlardaki yaşam boyu biriken bir dizi değişiklikler 
moleküler seviyede de incelenebilir. Şu ana kadar moleküler düzeyde DNA metilasyon çalışmalarının 
dışında yaşlanma süreci ile ilgili birkaç yöntem ortaya konulmuştur.  Fakat bilim insanlarının çabalarına 
rağmen önerilen tüm bu yöntemlerin sınırlamaları vardır ve çoğu durumda eldeki materyal açısından 
yıkıcıdır ve de düşük oranda doğruluk sergilemektedir (Meissner ve Ritz-Timme, 2010:). 
 
Bu konu ile ilgili Zubakov ve arkadaşlarının kandaki DNA T-hücrelerinin yeniden düzenlenmesini baz alan 
çalışmaları güvenilir bir yaş tahmin metodu olarak ilgi çekmiştir (Zubakov ve ark., 2010:20). Ancak 
araştırıcılar tahminlerindeki hata oranlarını ±8.9 yıl olarak açıkladılar. Bu nedenle bu yöntem tam yaş 
tahminindense sadece önerilen yaş gruplarında kullanım için daha uygundur. Ayrıca yöntemin 
uygulanmasında cinsiyet ve popülasyon grupları çeşitliliğine dikkat etmek gerekir ve patolojik kan 
hastalığı olan insanlar bu şablon için uygun değildir. 
 
Epigenetik analiz, hücre farklılaşması ve yaşlanma etki mekanizmalarından biri olan DNA metilasyonu, 
yaş tahmin/tespit metodu olarak hizmet verebilir. Hücre ve dokular büyüme süresince farklılaşır ve bu 
süreç DNA mutasyonu, gen ekspresyonundaki değişimleri içerebilir. Tek yumurta ikizlerinin hemen 
hemen aynı metilasyon şablonları ile başladığı göz önüne alındığında, yaşla ilgili DNA metilasyon 
farklılıkları için ideal bir model olduğu görülür (Bocklandt ve ark., 2011:6). Yaşlanma çalışmalarında tek 
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yumurta ikizlerinin epigenetik durumunu inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır (Şahin ve ark., 
2011:22; Li ve ark., 2011:3). 
 
Bocklandt ve arkadaşları Illumina Human Methylation mikrodizilerini kullanarak, 34 çift tek yumurta 
ikizinin (21-55 yaşlarında) tükürük örneğinden genom boyutunda metilasyon analizi yapmışlardır. 
Bocklandt’in çalışmasında gelişmiş istatistiksel analizlerden sonra bu bulgu çoğaltılmamıştı; ancak 88 
yeni lokusun bir alt kümesi, tespit edilen yaşla yüksek oranda ilişkiliydi (Bocklandt ve ark., 2011:6). 3 CpG 
bölgesine (NPTX2, EDARADD, TOM1L1) dayanarak ortalama ± 5.2 doğrulukla kişinin yaş tahminini yapan 
bir regresyon modeli oluşturuldu.  
 
Koch ve Wagner 13 farklı hücre tipi veya dokularının yerel veri depolarından alınan birçok veri setini 
analiz etti (Koch ve Wagner, 2011:3). İlk olarak, yaşla ilgili hipermetillenmiş 431 ve yaşla ilgili 
hipometillenmiş 25 CpG bölgesini tanımladılar. Sonrasında, Epigenetik yaşlanma işaretine entegre etmek 
için 5 CpG bölgesinden bir alt küme seçtiler (TRIM58, KCNQ1DN, NPTX2, BIRC4BP VE GRIA2). Özellikle, 
bu CpG bölgesinden biri (NPTX2) Bocklandt ve arkadaşları tarafından kendi çalışmalarında da 
kullanılmıştı. Seçilen CpG bölgesine dayanarak, ortalama ± 9.3 yıl doğrulukla tahminler yapılabileceği 
bildirildi (Bocklandt ve ark., 2011:3). 
 

Beakert ve ark.’ları, 4 adet yaşla ilgili gen seçtiler (ASPA, PDE4C, ELOVL2 ve EDARADD) ve yaşayan ve 
ölmüş kişilerden alınan 206 kan örneği üzerinde CpG metilasyon düzeylerini belirlediler (yaş aralığı: 0-
91). Bu veriler üzerinde daha sonra linear ve non-linear regresyon modelleriyle tahmin doğruluğunu 
araştırdılar (Beakert ve ark, 2015:10). Kuadratik regresyon modelinde ELOVL2 metilasyon düzeyleri ile 
yüksek oranda tahminlerde doğruluk elde ettiler. Kronolojik yaş ve tahmin edilen yaş arasında ortalama 
3.75 yıl fark ve 𝑅2 = 0.95 korelasyon buldular. İki cinsiyette de yaşayan ve ölmüş kişilerden elde edilen 
örneklerin doğruluk oranında hiçbir fark olmadığı gözlendi. Araştırıcılar elde ettikleri sonuçların yaş 
gruplarına göre tahmin doğruluklarını da yayınladılar (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Doğru ve yanlış yaş tahminleri sayısı ve yüzdesi 

 

Yaş 

 

0-19 

 

20-39 

 

40-59 

 

60-91 

 

Toplam 

Toplam yanlış 1 (%3.6)* 4 (%6.6) 14 (%21.9) 23 (%45.1) 42 (%20.4) 

Toplam doğru 27 (%96.4) 57 (%93.4) 50 (%78.1) 28 (%54.9) 164 (%79.6) 

Toplam  28 61 64 51 206 

*Tahmin edilen ve kronolojik yaş ±5 yıl olarak eşleştiğinde doğru tahmin kabul edildi. 

 
Weidner ve ark., kandaki yaş ile ilişkili DNA metilasyon işaretlerini tanımlamak için Human Methylation 
450 Bead Chip tekniğini kullandı. Bu çalışmada 3 DNA metilasyon markırının kombinasyonuna dayanan 
pyrosekans analizi yaşın tahmin edilmesindeki doğruluk oranını ±5 yıl vermiştir (Weidner ve ark., 
2014:15).  

Adli alanlarda, ELOVL2 promotoru yaş tahmini için en umut verici lokus kabul edilmektedir (Johansson ve 
ark, 2013:8; Garagnani ve ark., 2012:11; Florath ve ark., 2014:23). Yi ve ark., kan örnekleri üzerinde çoklu 
lineer regresyon modelini kullanarak gerçekleştirdikleri tahminlerde, tahmin edilen ve gerçek yaş 
arasında ortalama 4 yıllık bir fark buldular (Yi ve ark., 2014:117). Aynı şekilde, Zbiec-Piekarska ve ark., 
kanda test ettikleri 5 CpG bölgesinin eş zamanlı analizine dayalı bir çoklu linear regresyon modeli 
kullandılar ve yaşı ± 3.9 yıllık bir hata oranı ile buldular (Zbiec-Piekarska ve ark., 2015:17).  
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DNA metilasyonu ve yaş üzerine kapsamlı çalışmaları bulunan Alman bilim adamı Horvath, bilgisayar 
ortamında geniş bir veri tabanı oluşturarak online yaş tahminine imkan tanımıştır (Horvath, 2013:14). 

Andrew ve ark., DNA metilasyonu analizine bağlı olarak gerçekleştirilen yaş tahminlerinin doğruluk 
oranlarında cinsiyetler arasında anlamlı bir fark olmadığını bildirmişlerdir (Andrew ve ark., 2011:6). Aynı 
şekilde Bakeart ve ark., yaptıkları çalışmada erkekler için ortalama 3.53 yıl, kadınlar için ortalama 3.95 yıl 
doğruluk oranıyla yaş tahmini yapabildiklerini ve her iki cinsiyet için tahminler arasında istatistiksel fark 
bulunmadığını bildirmişlerdir (Bakeart ve ark.2015.10).  

4. Sonuç 
Biyolojik materyallerden basit ve kesin bir şekilde moleküler düzeyde yaş tahmini yapmak, yaşlanma 
süreci biyolojik olarak oldukça karmaşık olduğu için kolay değildir. Ancak, yaşa bağlı epigenetik 
şablonlarla ilişkili mevcut ve gelecek araştırmalar, sadece sağlıkta değil, hastalıkta da yaşlanmayla ilgili 
anlayışımızı değiştirme potansiyeline sahip olabilir.  Araştırmalar DNA metilasyon analizlerinin adli 
amaca yönelik yaş tahmini için güvenilir ve etkili bir metot olduğunu göstermektedir. Fakat şu ana kadar 
yapılan çalışmalarda önemli sonuçlar elde edilse de, popülasyona ve dokuya-spesifik DNA metilasyon 
karakteristikleri üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Özet 

Giriş ve Amaç: Adli olgularda kişilerin kimliklendirilmesi gereken durumlarda cinsiyet tahmini önemli bir 
parametredir. Özellikle kişilerin yüz profil görüntülerinin bulunduğu bazı olgularda kişilerin cinsiyeti 
şüpheli kalabilmektedir. Biyometrik fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenmiş olan ve buna 
uygun makinelerde okunup dijital olarak kayıt altına alınan, seyahat belgelerinde kullanılan, en az 600dpi 
olacak şekilde yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan vesikalık fotoğraf türüdür. Bu çalışmada 
biometrik fotoğraf kriterlerine uygun olarak çekilmiş profil yüz fotoğraflarından bir Türk popülasyonunda 
cinsiyet tahminine yönelik antropometrik verilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Bu çalışmada 118 kadın, 132 erkek olmak üzere toplam 250 gönüllünün biometrik 
yüz profil fotoğrafları kullanıldı. Fotoğraflar ortalama 1 metre mesafeden, önden düz ışıklandırma 
yapılarak Nikon D5100 fotoğraf makinesi kullanılarak çekildi. Fotoğraflar üzerinde 20 değişkene ait 
metrik ölçümlerin alınmasında ImageJ 1.50i programı kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmeler tanımlayıcı 
istatistik ve diskriminant analiz testi kullanılarak gerçekleştirildi.  

Bulgular: Cinsiyet ayrımı için 20 değişken arasında en yüksek doğruluk oranı % 71.6 ile kulak üzerindeki 
Tragus- Otobasion Süperius arasındaki ölçüm ile elde edildi. Tüm değişkenlerin dahil edildiği diskriminant 
fonksiyon analizinde ise cinsiyetin % 73.6 oranında doğru tespit edilebildiği saptandı. 

Tartışma ve Sonuç: Profil yüz fotoğrafları üzerinden elde edilen metrik ölçümlerin cinsiyet ayrımı için 
kullanılabileceği değerlendirildi. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Tahmini, Biyometrik Fotoğraf, Diskiriminant Analizi, Antropometrik Ölçüm. 

Gender Estimation From Biometric Face Profile Photos For Forensic Purposes 

Abstract 

Introduction and Purpose: Gender estimation is an important parameter in forensic cases that people 
should be identified. Gender estimation could be difficult especially in some cases with facial profile 
images of persons. Biometric photos is a kind of passport photographs which standards set by ICAO, 
read with suitable machines and digitally recorded, used in travel documents, high quality with at least 
600dpi, having specific dimensions and characteristics. In this study, it is aimed to put forward 
anthropometric data for gender estimation in Turkish population from facial profile photos taken in 
accordance with biometric photo criteria.  

Materials and Methods: In this study, biometric face profile photographs of 250 volunteers (118 female 
and 132 male) were used. Photographs taken at an average distance of 1 meter and straight lighting in 
front with Nikon D5100. ImageJ 1.50i program was used for taking metric measurements of 20 variables 
on photos. Statistical evaluations were performed using descriptive statistics and discriminant analysis.   

Results: The highest accuracy rate in 20 variables for gender discrimination is 71.6%, which obtained 
from the measurement of the Tragus-Otobasion superius on the ear. In the discriminant function 
analysis where all variables are included that 73.6% of gender can be detected correctly.  
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Discussion and Conclusion: It was evaluated that metric measurements obtained from profile face 
photographs could be used for gender discrimination. 

Keywords: Gender Estimation, Biometric Photograph, Discriminant Analysis, Anthropometric 
Measurements. 

 

Giriş  

Adli bilimlerde kimliklendirme çalışmaları için cinsiyetin doğru tahmin edilmesi önemlidir. Adli Tıp, 
Patoloji, Arkeoloji ve Odontoloji gibi alanlar ile antropolojik ve paleoantropolojik çalışmalarda özellikle 
insan kafatasından cinsiyet tahmini giderek önem kazanmaktadır (Şahiner ve Yalçın, 2007:134-142). 
Kimliklendirme çalışmalarında diş kaydı, radyolojik veriler ve DNA analizinden faydalanılır ve Adli Tıp 
alanında kemik üzerinden yaş, boy ve etnik özelliklerle ilgili bilgi sahibi olunabilir (İşcan, 2001:1-6; 
Scheuer, 2002:189-191). Fakat cinsiyet tahmini, her zaman kolay olmaması nedeniyle Adli tıp ve 
Antropoloji alanlarında önemli bir sorun oluşturmaktadır (İşcan ve Hemler, 1993:1-258; Günay ve 
Altınkök, 2000:147-149).  

İnsan yüz fotoğrafından yüz ifadesi veya kimliklendirme çalışmalarında cinsiyet tahmini gibi bir bilginin 
hızlı ve güvenilir şekilde elde edilmesi her zaman dikkat çekici bir konudur (Bruce ve diğ., 1993:131-152). 
Yüzden cinsiyet tahmini oldukça verimli ve hızlı bilişsel bir süreçtir. Görüntüler kırpılmış ve saç şekli, 
makyaj gibi bir takım bilgiler yok edilmiş olsa da yetişkinlerde cinsiyet sınıflandırması neredeyse %100’e 
yakın doğrulukta yapılabilmektedir (Bruce ve Young, 1998:1-304). Fakat yüz “kolay” bir görsel obje 
değildir (Ekman, 1992:63-69; Ekman ve Davidson, 1993:342-345). Yüz görüntülerinden kimliklendirme 
yapılırken cinsiyetin belirlenmesi yan yüz görüntülerinde daha şüpheli kalabilmektedir. Cinsiyet 
tahminiyle ilgili çalışmalarda, farklı morfolojik ve metrik metotlar kullanılmıştır. Morfolojik metotlar daha 
pratikken, metrik metotlar daha objektif ve tekrarlanabilir niteliktedir (Kaya ve diğ., 2014:257-262). 

Bu çalışmada, biyometrik fotoğraf kriterlerine uygun olarak çekilmiş yüz profil görüntülerinden bir Türk 
popülasyonunda cinsiyet tahminine yönelik antropometrik verilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 

Bu çalışmada cinsiyete dair metrik ayrım yapabilmek adına biyometrik fotoğraflar kullanıldı. Biyometrik 
fotoğraflar, standartları ICAO (International Civil Aviation Organization-Uluslararası Sivil Havacılık 
Örgütü) tarafından belirlenen ve buna uygun makinelerde okunup, dijital olarak kaydedilen, seyahat 
belgelerinde kullanılan, en az 600dpi olacak şekilde yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan 
vesikalık bir fotoğraf türüdür.  

Çalışmada, 118 kadın, 132 erkek olmak üzere 250 gönüllünün biyometrik yüz profil görüntüleri kullanıldı. 
Fotoğraflar ortalama 1 metre mesafeden, önden düz ışıklandırma yapılarak Nikon D5100 fotoğraf 
makinesi kullanılarak çekildi. Fotoğraflar üzerinde 20 değişkene ait metrik ölçümlerin alınmasında ImageJ 
1.50i programı kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmeler tanımlayıcı istatistik ve diskriminant analiz testi 
kullanılarak gerçekleştirildi. 

Yüz ve kulak üzerinde toplam 15 farklı antropometrik nokta kullanılarak, bunların arasında mesafe 
ölçümleri yapıldı. Kullanılan antropometrik noktalar ve açıklamaları şu şekildedir: 

Tragus (T): İşitme kanalının önünde ve üzerinde çıkıntı gösteren noktadır 
(https://infovisual.info/en/human-body/external-ear).  

Glabella (Gl): İki kaş arasında, median sagittal hatta, öne doğru çıkıntı yapan noktadır (Duyar, 2000:11-
15). 

Nasion (N): Burun kemiğinin median sagittal hatta alın kemiği ile birleştiği noktadır (Duyar, 2000:11-15). 

Pronasal (Prn): Burun ucunun median sagittal hatta öne doğru yaptığı en çıkıntılı noktadır (Duyar, 
2000:11-15). 
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Subnasal (Sbn): Burun delikleri arasındaki orta bölmenin üst çene ile birleştiği noktadır (Duyar, 2000:11-
15). 

Cheilion (Ch): Alt ve üst dudağın yanlarda birleştiği noktadır (Duyar, 2000:11-15). 

Supramental (Sm): Alt dudağın altından çeneye uzanan konkavitenin en derin noktasıdır (Bahadıroğlu ve 
diğ., 2013:14-16). 

Gnathion (Gn): Alt çenede median sagittal hatta bulunan en alt noktadır (Duyar, 2000:11-15).  

Gonion (Go): Alt çene gövdesi ile alt çene kolunun birleştiği bölgedeki açının en dış noktasıdır (Duyar, 
2000:11-15).  

Otobasion superius (Obs): Kulağın yüz ile birleştiği üst sınırı belirleyen noktadır 
(http://getahead.psu.edu/viewer.html?id=Human_Soft_Tissue).  

Otobasion inferius (Obi): Kulak memesinin yanağa bağlanma noktasıdır 
(http://getahead.psu.edu/viewer.html?id=Human_Soft_Tissue). 

Superaurale (Sa): Kulak kepçesinin en üst noktasıdır (Duyar, 2000:11-15). 

Subaurale (Sba): Kulak kepçesinin en alt noktasıdır (Duyar, 2000:11-15). 

Postaurale (Pa): Kulak kepçesinin arkaya doğru yaptığı kavisin en dış noktasıdır (Duyar, 2000:11-15). 

İntertragic notch (İntno): Tragus ile antitragus arasındaki derin çentiktir 
(http://www.tibbisozluk.com/arama.php?terim=intertragic%20notch). 

Bulgular 

Çalışmaya katılan 250 gönüllünün 118’i kadın, 132’si erkektir.  

Tanımlanan antropometrik noktalar arasında alınan mesafe ölçümlerinde kadın ve erkek arasında en 
büyük fark, Pa-Sba arasında görüldü (erkeklerde 70,36; kadınlarda 64,27). Tüm ölçüler içinde T-Gn 
(kadınlarda 166,70; erkeklerde 164,12) ve Sa-Pa (kadınlarda 39,08; erkeklerde 37,99) değişkenleri 
dışında tüm değişkenlerde erkeklerin ortalaması kadınların ortalamasından daha yüksek bulundu (Tablo 
1). 

Tablo 1. Değişkenlerin cinsiyetlere göre ortalama ve standart sapmaları. 

Ölçümler 

Kadın Erkek 

Ort. S.S. Ort. S.S. 

T-Gl 153,12 11,09 157,28 12,64 

T-N 140,63 11,24 144,91 12,15 

T-Prn 162,80 11,97 167,80 13,51 

T-Sbn 142,51 11,24 147,09 12,58 

T-Ch 127,19 9,65 131,34 10,42 

T-Sm 147,66 11,55 152,85 13,00 

T-Gn 166,70 107,88 164,12 12,38 



 
257 

 

 
 

Gn-Go 112,69 10,48 118,33 12,22 

Obs-Obi 63,09 8,02 69,12 7,54 

Sa-Sba 86,15 8,44 90,98 8,26 

Sa-Pa 39,08 7,02 37,99 6,83 

Pa-Sba 64,27 9,57 70,36 9,50 

Obi-Sba 11,68 4,44 12,03 3,96 

Obi-Pa 65,66 8,84 70,74 8,73 

T-Obs 37,29 4,31 41,83 3,96 

T-Sa 52,70 4,75 55,89 5,03 

T-Pa 44,44 5,54 47,32 5,40 

T-Sba 35,94 5,24 37,68 5,12 

T-Obi 29,18 5,38 30,50 5,17 

İntno-Sba 29,49 4,83 31,05 4,60 

 

Cinsiyet ayrımı yapabilmek adına oluşturulan 20 değişken arasında en yüksek doğruluk oranı %71,6 ile 
kulak üzerindeki T-Obs arasındaki ölçümle elde edildi. Tüm değişkenlerin dahil edildiği diskriminant 
fonksiyon analizinde cinsiyetin kadınlarda %71,2; erkeklerde %75,8 ve toplamda %73,6 doğruluk oranıyla 
tespit edilebildiği saptandı (Tablo 2). 

 

 

 

 

  



 
258 

 

 
 

 

Tablo 2.Cinsiyet ayrımı için diskriminant fonksiyonuna göre doğruluk oranları. 

Ölçümler 

Doğruluk Oranları (%) 

Kadın Erkek Toplam 

T-Gl 55,9 59,1 57,6 

T-N 58,5 57,6 58,0 

T-Prn 55,1 54,5 54,8 

T-Sbn 56,8 56,1 56,4 

T-Ch 59,3 59,1 59,2 

T-Sm 57,6 53,0 55,2 

T-Gn 25,4 56,1 41,6 

Gn-Go 57,6 57,6 57,6 

Obs-Obi 73,7 62,1 67,6 

Sa-Sba 66,1 63,6 64,8 

Sa-Pa 49,2 58,3 54,0 

Pa-Sba 59,3 62,9 61,2 

Obi-Sba 57,6 47,0 52,0 

Obi-Pa 61,9 65,9 64,0 

T-Obs 68,6 74,2 71,6 

T-Sa 68,6 65,9 67,2 

T-Pa 59,3 62,9 61,2 

T-Sba 59,3 56,1 57,6 

T-Obi 57,6 51,5 54,4 

İntno-Sba 58,5 56,1 57,2 

Tüm Değişkenler 71,2 75,8 73,6 

 

Tartışma ve Sonuç 

Cinsiyet tahmini çalışmaları genellikle iskelet üzerinden yapılmakta olup, yüz görüntüleriyle ilgili spesifik 
çalışmalara literatürde pek rastlanılmamaktadır. İskeletten yapılan çalışmalarda daha çok kafatası 
üzerinde durulmuştur. Yetişkinlerde, gençlere göre daha kolay yapıldığı ifade edilen cinsiyet tahminiyle 
ilgili yapılan bir takım çalışmalar kafatasından cinsiyet tahmininde yaklaşık %80, baş ve alt çeneden ise 
yaklaşık %90 oranında doğru tahminler gerçekleştirilebildiği bildirilmiştir (Scheuer, 2002:189-191). Ayrıca 
glabella noktasının erkeklerde daha pürüzlü bir yapıda olması nedeniyle önemli bir gösterge olduğu da 
ifade edilmiştir (Çelbiş ve diğ., 2001:162-170). 
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Yatay ölçüler yüz tanımlamada önemli bulunurken, cinsiyet tahmininde fazla bir öneme sahip olmadığı 
belirtilmiştir. Yapılan çalışmalarda, iki cinsiyet arasında göze çarpan metrik farklılıklarının çoğunun, dikey 
olarak konumlanmış noktalar arasında olduğunu göstermektedir. Bu farklılık da en çok, erkeklerde 
kadınlara göre daha geniş olan çene ucunda gözlenmektedir. Diğer bir önemli farklılık da erkeklerde 
kadınlara göre daha geniş olan yan yüzde, yatay olarak konumlanmış noktalar arasındaki mesafelerde 
gözlenmiştir. Bu sonuçlara birlikte bakıldığında erkeklerin yüzlerinin kadınların yüzlerinden daha geniş ve 
uzun olduğu görülmektedir. Fakat ne yazık ki bu önemli sonuçlar, belli bir bölge içinde değil; genel yüz 
biçiminde (genişlik ve uzunluk) görülmüştür (Fellous, 1997:1961-1973). Diğer ilginç bir bulgu ise 
kadınlarda yüz büyümesi 14 yaşında durmasına rağmen, erkeklerde büyümeye devam etmesidir 
(Windhager ve diğ., 2011:805-814). 

Araştırıcılar, yüzdeki kısımların ayrılması ile yapılan çalışmalarda gözün, cinsiyet belirlemede en yüksek 
orana sahip olduğunu bildirmişlerdir (Brown ve Perrett, 1993:829-840; O’Toole ve diğ., 1998:146-160; 
Yamaguchi ve diğ., 1995:563-575). Cinsiyet tahmininde, yandan görünümde yüz şekli daha büyük 
görünmesine rağmen önden görünümde yüzün yapısı, şeklinden daha belirgindir (Bruce ve Langton, 
1994:803-822; Hill ve diğ., 1995:367-373). Bu çalışmada elde edilen verilere göre Pa-Sba, Sa-Pa ve T-Gn 
değişkenleri cinsiyet belirlemede diğerlerine göre daha belirleyici bir bilgi vermektedir. Bu değişkenlerde 
kullanılan noktaların neredeyse tamamının (Gn hariç) kulak üzerinde olması, profil yüz görüntüleri 
üzerinde yapılan/yapılacak olan çalışmaların niteliğini belirlemektedir. 

Yüz görüntülerinden kimliklendirme çalışmaları önemli olduğu kadar zorluk da içerir. Özellikle yeterli 
kalitede bir görüntü elde edilemediğinde bu görüntü üzerinden cinsiyet tahmini yapmak oldukça zor 
olabilmektedir. Bu çalışma sonuçları değerlendirildiğinde profil yüz fotoğrafları üzerinden elde edilen 
metrik ölçümlerin cinsiyet ayrımı için kullanılabileceği değerlendirildi. Kullanılan tüm değişkenlerin 
görüntü inceleme aşamasında elde edilebilmesi halinde %73,6 doğruluk oranıyla cinsiyet tahmini 
yapılabileceği sonucuna varıldı. 
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Özet 

Ortadoğu coğrafyasında yaşanan Arap Baharı ve etkilerinin yayılması sonucu Suriye de bu gelişmelerden 
nasibini almıştır. 2011 yılından itibaren sınır komşumuzda yaşanan iç çatışma ortamı nedeniyle 
milyonlarca Suriyeli yerinden olmuş ve can güvenliklerini sağlamak için başta Türkiye olmak üzere Irak, 
Ürdün ve Lübnan gibi civar ülkelere sığınmışlardır. Türkiye başlangıçta bu göç dalgasının geçici olacağını 
düşünerek Suriyelileri sınır illerinde kurulan sığınmacı kamplarına yerleştirmiştir. İlk etapta misafir olarak 
nitelendirilen sığınmacıların öncelikli olarak barınak, yiyecek ve hijyen gibi temel ihtiyaçları 
karşılanmıştır. Ancak daha sonra sayının artmasıyla birlikte uygulanan “açık kapı politikası” neticesinde 
sığınmacılar Türkiye geneline dağılmıştır. Bugün itibariyle resmi rakamlara göre Türkiye’de üç buçuk 
milyonu aşkın, resmi olmayan rakamlara göre ise beş milyonu aşkın Suriyeli sığınmacı barınmaktadır. 
Nisan 2017’de Türkiye’de on ilde yirmi üç farklı kampta 252.268 sığınmacı barınmakta iken;  Suriyeliler 
konusunda uygulanan politikalardaki değişiklikler nedeniyle sığınmacı kamplarının sayısı azaltılmaya 
başlanmıştır. Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı Ekim 2018 
tarihi itibariyle 177.376 olarak açıklanmıştır. Kampların yönetiminden Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı sorumlu kurum olarak belirlenmiş ve kampların yönetimi günümüzde bu 
kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın amacı Türkiye’deki sığınmacı kamplarının yönetimi, 
mevcut durumlarının analizi ile bu konudaki politika değişikliği ele alınıp incelenmesi olarak 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sığınmacı, göçmen, sığınmacı kampları, Türkiye. 

Syrian Refugees and Refugee Camps in Turkey 

Abstract 

As a result of the Arab Spring in the Middle East and its effects Syria has also profoundly affected. Since 
2011, millions of Syrians have been displaced because of the civil war and they have taken shelter in 
surrounding countries especially in Turkey, then Iraq, Jordan, and Lebanon. At the beginning, Turkey 
placed the Syrians in the refugee camps established in the border towns by thinking it would be 
temporary. At those times, refugees were treated as “guests” and the asylum seekers were primarily 
met with basic needs such as shelter, food, and hygiene. However, as a result of the “open door policy” 
applied with the increasing number of refugees, asylum-seekers are scattered across Turkey. As of 
today, more than three and a half million Syrian refugees took shelter in Turkey according to official 
figures, but in reality, according to unofficial figures more than five million Syrian refugees live in Turkey. 
While there were 252,268 refugees in 23 different camps divided into 10 provinces, the number of 
refugee camps has been reduced as a result of the changes in the policies on Syrians, As of October 
2018, the number of Syrians staying in temporary accommodation centers was announced as 177.376 
by the Migration Administration. Turkey’s Disaster and Emergency Management Authority is appointed 
as the official body to oversee the daily management. The purpose of this work is to analyze the 
management of refugee camps in Turkey, to analyze the current situation and any further policy 
changes. 

Keywords: Refugee, Immigrant, Refugee camps, Turkey. 
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1. Giriş: Göç Olgusu ve Suriyeli Sığınmacılar 

Göç olgusu insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Çünkü göç ya da insanların bir yerden bir yere taşınması 
olayı ilk insanlardan günümüze kadar süregelen bir olgudur. Göç olgusu üzerine yapılan tanımlar 
incelendiğinde ortak bir tanımın olmadığı ifade edilebilir. Bu bağlamda ilk olarak Türk Dil Kurumunun ve 
Uluslararası Göç Örgütünün sözlüklerinde verilen tanımların verilmesi uygun olacaktır.  

Göç kavramı, Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğünde “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle 
bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine 
gitme işi,  taşınma,  hicret, muhaceret” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2018).   Uluslararası Göç 
Örgütünün Göç Terimleri Sözlüğünde ise göç “bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı 
geçmesi veya bir devlet içinde yer değiştirmesi; mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ekonomik 
göçmenlerin, aile birleşimi gibi farklı amaçlarla hareket eden kişilerin göçlerinin de dâhil olduğu süresi, 
yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleri” olarak tanımlanmaktadır 
(Göç Terimleri Sözlüğü, 2013: 35-36). 

Göç olgusu genel olarak değerlendirildiğinde insanların bir yerleşim yerinden bir başkasına ya da bir 
ülkeden farklı bir ülkeye temelli ya da geçici süre ile taşınmasıdır. Göç olgusu üzerine yapılan tanımlar 
incelendiğinde, tanımların ortak noktasının “hareket ve yer değiştirme” olduğu görülmektedir. Ancak göç 
olgusu üzerine ortak bir tanım geliştirmek oldukça güçtür. Çünkü her bir göç olgusunun kendine has 
özellikleri ve nedenleri bulunmakta, her birinin içeriği, gerçekleşme biçimi ve yaşanma şekli birbirinden 
farklıdır. Bununla birlikte göçü, bir anlık bir sosyal olgu değil, bir süreç olarak görmek de gerekmektedir 
(Küçükyağcı, 2017: 472). 

2011 yılında Suriye’de yaşanan savaş ve iç karışıklıklar nedeniyle ciddi bir göç dalgasına maruz kalan 
Türkiye başlangıçta hazırlıksız yakalansa da, sonraları göçün yöneti(şi)mi konusunda önemli tecrübeler 
kazanmıştır. Başlangıçta çeşitli kamplarda ve sınır illerinde yerleşen sığınmacılar, daha sonraları 
uygulanan “açık kapı politikası” neticesinde Türkiye genelinde büyükşehirler olmak üzere geniş bir 
yayılım ve yerleşme alanı bulmuştur. Bugün topraklarımızda üç buçuk milyonu aşkın Suriyeli sığınmacı 
barınmaktadır. Bu kadar yoğun sığınmacı/göçmen nüfusunun ülkemizde yaşamaya devam etmesi ve kısa 
vadede ülkelerine dönüş yapmayacaklarının anlaşılması üzerine ülkemizde çeşitli göç politikalarının 
oluşturulması söz konusu olmuştur.  

 

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2018 

Tunus’ta başlayan Arap Baharı ve komşu ülkelere etkilerinin yayılması sonrasında Suriye’de bu etkilerden 
nasibini almıştır. Suriye’de iç savaşın başlamasından itibaren Suriyeli sığınmacılara en büyük destek 
şüphesiz ki Türkiye’den gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye “açık kapı” politikası izleyerek “misafir” olarak 
nitelenen Suriyeli sığınmacılara sınır kapılarını açık tutmuştur. Nitekim iç karışıklıklar Mart 2011’de 
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Suriye’de baş göstermiştir. Çatışma ortamından kaçan Suriyeliler, ilk kez 29 Nisan 2011’de Hatay ili 
Yayladağı ilçesinden 260 kişilik bir grup olarak Türkiye’ye giriş yapmıştır.  

04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91. maddesine 
dayanılarak hazırlanan ve 22.10.2014 tarihli ve 29153 numaralı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Geçici Koruma Yönetmeliği ile geçici koruma statüsü altına alınan Suriyelilere sağlanan tüm 
hizmetlerin koordinasyonu AFAD’a verilmiştir. Güvenlikten eğitime, barınmadan sağlığa kadar çok sayıda 
hizmet, gerek geçici barınma merkezlerinde gerekse geçici barınma merkezlerinin dışında ilgili kurum ve 
kuruluşların da işbirliğiyle Suriyelilere sunulmuştur (AFAD, 2017: 11). 

 

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2018 

2012 yılının mart ayı itibariyle 7 tane olan barınma merkezi, 2013 yılının ocak ayı itibariyle on dörde 
yükselmiş ve 19 Nisan 2014 tarihi itibariyle de yirmi ikiye yükselmiştir. Daha sonrasında ise geçici 
barınma merkezlerinin sayısı 26’ya yükselmiştir. Nisan 2017’de Türkiye’de on ilde yirmi üç farklı kampta 
252.268 sığınmacı barınmakta iken; 2018 yılı Ağustos ayından itibaren Suriyeliler konusunda uygulanan 
politikalardaki değişiklikler nedeniyle sığınmacı kamplarının sayısı azaltılmaya başlanmıştır. Göç İdaresi 
tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı Kasım 2018 tarihi itibariyle 155.410 

olarak açıklanmıştır. Kampların yönetiminden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sorumlu kurum 
olarak belirlenmiş ve kampların yönetimi günümüzde bu kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. İlk göç 
dalgasının başlamasından bugüne kadar geçen sürede, göç krizinin yönetişimine dair bazı eksikliklere 
rağmen Türkiye’nin sığınmacı kampları özelinde önemli bir tecrübe kazandığı ifade edilebilir.  

Başlangıçta, Suriyeli sığınmacılar konusuna geçici bir durum olarak bakan Türkiye, Suriye’deki 
çatışmaların bir iç savaşa dönüşmesi sonrasında, sığınmacıların kalıcı olduklarını kabul ederek, yeni 
politikalar oluşturmaya başlamıştır. Bu politikanın bir sonucu olarak önceleri misafir olarak nitelenen 
Suriyeliler için uluslararası alanda kabul görecek bir hukuki zemin arayışı başlamıştır. Bu kapsamda 6458 
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanun uyarınca Suriyeli sığınmacılar 
mülteci kabul edilmemekte, ancak “geçici koruma altındaki kimseler” olarak tanımlanmaktadır (Karasu, 
2018: 56) 

 

 

                                                           
 AFAD Başbakanlığa bağlı iken,  4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. 
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2. Suriyeli Sığınmacı Kampları 

Ülkelerin göç politikalarını ve göç yönetimini belirlemesindeki en önemli faktörler şüphesiz karşı karşıya 
kaldığı göç tecrübeleridir. Zamanın getirmiş olduğu sosyal, siyasal ve kültürel bir takım değişimler 
insanların hayata bakışını da büyük ölçüde şekillendirmekte ve beklentilerin farklılaşmasını 
sağlamaktadır (Örselli ve Babahanoğlu, 2016: 2063).  

Günümüzde artık girift bir yapıya bürünen göç hareketlerini kontrol altında tutmak ve bu bağlamda etkin 
ve etkili kamu politikaları üretebilmek için; bir dizi yasal düzenlemenin yanı sıra, mevcut göç yönetimi 
anlayışının değiştirilmesi, ayrıca uluslararası düzeyde etkili olacak kompleks kurumların varlığını gerekli 
kılmaktadır. Tüm bunlarla birlikte göç hareketleri salt bir mekânsal hareketlilik olarak incelense bile, göç 
unsurlarına yönelik yerel ve ulusal boyutta kamu politikalarının geliştirilmesini ve varlığını 
gerektirmektedir. Bu nedenle göç yönetimi ve politika üretimi modern anlamda kurumsallaşması 
gereken sosyal bir süreç olarak ifade edilebilir (Kabakuşak, 2014: 7). 

Türkiye bugün, topraklarında geçici koruma altına aldığı 3,4 milyondan fazla Suriyeli ile dünyadaki en 
büyük göçmen/mülteci nüfusuna sahip ülke konumunda bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği verilerine göre Türkiye, Suriye’den kaçmak durumunda kalanların neredeyse üçte 
ikisini tek başına misafir etmektedir (Kamu Denetçiliği Kurumu, 2018: 110-111).  

Türkiye, Suriyeli sığınmacılara her anlamda yardımcı olarak ekonomik yönden de ağır bir yükün altına 
girdiği ifade edilebilir. Kamplara yerleştirilen Suriyeli sığınmacılara ekonomik, kültürel, psikolojik eğitim 
anlamında destekler sağlanmıştır. Aynı zamanda kamp dışında yaşamak isteyen Suriyeli sığınmacılara da 
ekonomik, kültürel, eğitim, sosyal, psikolojik konularda yardımcı olmak sureti ile onların Türkiye 
toplumuna adapte olmaları için çeşitli destekler sağlanmıştır  (Çiftci, 2018: 2233-2234). 

 

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2018 

2011 yılından itibaren yaşanan Suriyeli göçünü, diğer dış göçlerden ayıran özellikler, sayısal yoğunluk, 
öngörülemeyen ani gelişler, kampların yetersizliği, bir kısım göçmenlerin kamplarda kalmak istememesi 
ve giderek oran azalsa da büyük çoğunluğun tekrar kendi ülkesine dönme düşüncesine sahip olması 
şeklinde sıralanabilir (Eren ve Aydın, 2016: 36). Bu bağlamda; Suriye’den Türkiye’ye doğru yaşanan 
yoğun göç hareketi iyi bir göç yöneti(şi)minin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. “Geçici 
koruma” statüsü ile Türkiye’de uluslararası koruma altına alınan göçmenlerin özellikle barınma, topluma 
entegrasyonu, çalışma ve iaşe maliyetleri gibi sorunları Türkiye’nin göç politikalarını büyük ölçüde 
etkilemiştir (Örselli ve Babahanoğlu, 2016: 2066) 

Göç olaylarına karşı, sığınılan ülkelerin gösterdikleri tepkilerin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Özellikle 
sığınmacıların ülkelerin hangi bölgelerinde ikamet ettirileceği, toplu olarak kamplara mı yerleştirileceği 
yoksa ülkenin içine alınıp alınmayacağı konusu oldukça sorunlu bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bütün 
bunların yanında mülteci ve sığınmacı kamplarının yöneti(şi)minin de önem arz ettiği son yıllarda bilimsel 
yazında önemle dile getirilmektedir (Kutlu, Örselli ve Kahraman, 2017: 493). 
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Tablo 1. Geçici Barınma Merkezlerinde Kalan Sığınmacıların İllere Göre Dağılımı 

İl Barınma Merkezi 15.10.2018 

Hatay 

Altınözü Konteynırkenti 8.139 

Yayladağı Konteynırkenti 4357 

Apaydın Konteynırkenti 4512 

Gaziantep 

İslahiye 1 Çadırkenti 0 

Karkamış Çadırkenti 0 

Nizip 1 Çadırkenti 0 

Nizip 2 Konteynırkenti 3.719 

Şanlıurfa 

Ceylanpınar Çadırkenti 17.798 

Akçakale Çadırkenti 0 

Harran Konteynırkenti 9.749 

Suruç Çadırkenti 16.323 

Kilis 
Öncüpınar Konteynırkenti 9.866 

Elbeyli Konteynırkenti 14.157 

Mardin Midyat Çadırkenti 0 

Kahramanmaraş Merkez Konteynırkenti 17052 

Osmaniye Cevdetiye Konteynırkenti 14120 

Adıyaman Merkez Çadırkenti 0 

Adana Sarıçam Konteynırkenti 26.674 

Malatya Beydağı Konteynırkenti 8.944 

Toplam 155.410 

                            Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2018 

Türkiye’ye gelen göçmen akını beraberinde sığınmacıların yaşam şartları, kurulan kampların durumu, 
sığınmacılara karşı halkın takındığı tutum ve davranışlar, suç işleyen sığınmacılar, yasadışı olarak gelen 
sığınmacılar vb. pek çok başlıkta değerlendirilebilecek sorunlara yol açmıştır. Türkiye’de ise kuşkusuz bu 
sorunların giderilmesi ve yönetilmesine yönelik pek çok tedbir geliştirilmektedir. Bu tedbirlerin başında 
ise geçici barınma merkezleri ya da konaklama tesisleri olarak ifade edilen sığınmacı kamplarının 
kurulması olmuştur (Kutlu, Örselli ve Kahraman, 2017: 497). 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa dayanılarak hazırlanan 13.10.2014 tarihli 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Geçici Koruma Yönetmeliği 22.10.2014 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Geçici Koruma Yönetmeliği genel olarak 11 bölümden oluşturulmuştur. 
İlgili yönetmeliğin 8. bölümü “Sevk Merkezleri ile Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve 
İşletilmesi ile Geçici Barınma Merkezlerinde Sağlanacak Hizmetler”i düzenlemektedir. 8. bölümde yeni 
oluşturulan bu yasal mevzuat çerçevesinde ilk defa gündeme gelen sevk merkezleri ile geçici barınma 
merkezlerinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile bu merkezlerde sağlanacak hizmetlerin 
düzenlenmesi ele alınmaktadır. Dolayısıyla Geçici Barınma Merkezleri’nin yasal dayanağı böylece 
oluşturulmuş ve sorumlu kurum olarak AFAD görevlendirilmiştir (Geçici Koruma Yönetmeliği, 2014). 

Barınma merkezlerinin kurulması ve işletilmesi, Geçici Koruma Yönetmeliğinin 37. maddesine 
dayanılarak Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Geçici 
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Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge ile düzenlenmiştir. 
Yönergeye göre Geçici Barınma Merkezlerinin kurulma aşamasından tefrişatına ve işletilmesine dair 
detaylı standartlar getirilmiştir. Buna göre kurulma aşamasında barınma merkezlerinin kurulacağı alan 
tespit edilirken dış tehditlere karşı güvenliğinin sağlanmasının mümkün olması; elektrik, su ve 
kanalizasyon hizmetleri için elverişli olması, barınma merkezlerinde olması gereken okul, kreş, market 
vb. tesislerin kurulmasına müsaade edecek genişlikte olması ve zeminin yağmur sularının birikmesine 
mani olacak eğime sahip olması gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir (Geçici Barınma 
Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge, 5. madde). 

Geçici Barınma merkezlerinin yönetimi valilikler tarafından gerçekleştirilmektedir. Vali, mülki idare 
amirini barınma merkezinin yöneticisi olarak görevlendirir. Yönetici, barınma merkezlerinde sunulan 
hizmetleri denetleme ve kesintisiz yürütülmesini sağlama, barınma merkezleri içerisinde meydana 
gelebilecek terör olayları, salgın hastalıklar, uyuşturucu kullanımı, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi olaylara 
ilişkin gerekli tedbirleri almak ve hizmet bürolarının arasında koordinasyonu sağlamakla ile görevlidir 
(Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge, 10-11. madde). 

Barınma Merkezlerinde sunulan hizmetler, merkezler içerisinde kurulan hizmet büroları vasıtasıyla 
sağlanmaktadır. Bu kapsamda barınma merkezleri içerisinde, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri spor 
faaliyetleri, tercümanlık hizmetleri, temizlik ve çevre sağlığı hizmetleri, lojistik depo ve dağıtım 
hizmetleri, din hizmetleri, teknik hizmetler, bilgi sistemleri ve iletişim hizmetleri, muhasebe ve satın alma 
hizmetleri, itfaiye hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, yazı işleri hizmetleri ve psiko-sosyal hizmetleri 
büroları bulunmaktadır. Söz konusu büroların haricinde kurulması ise barınma merkezleri yöneticisinin 
teklifi ve vali onayı ile mümkündür (Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi 
Hakkında Yönerge, 21. Madde; Tunç, 2017: 173). 

Diğer yandan Türkiye sığınmacı kamplarının daha etkin ve verimli bir biçimde faaliyetlerini yürütebilmesi 
adına ‘‘Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN)’’ adı verilen önemli bir uygulamayı başlatmıştır. Bu 
sistem başlıca şu özelliklere sahiptir: (AFAD, 2015: 32-35) 

• Kamplardaki tüm idari iş ve eylemler AFAD Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı üzerinden izlenmekte ve 
yönetilmektedir. 

• Kamp kapasite ve yeterlilik bilgileri gibi istatistik ve raporlara anlık erişim sağlanabilmektedir. 

• Yardım, depolama ve personel yönetimi daha etkin yürütülebilmektedir. 

• İdarenin daha hızlı karar verebilmesine ve tüm kamp merkezlerinde standart bir yönetim biçimine 
geçilmesine yardımcı olmaktadır. 

• Elektronik ortamda kampların yönetilmesini sağlayan program alanında ilk olma özelliği 
taşımaktadır. 

Sonuç 

Sığınmacı ve mültecilere kapılarını açan ülkeler birbirinden farklı kamp alanları kurarak göçmen krizini 
kontrollü olarak yönetmeyi hedeflemişlerdir. Ancak bu kampların fiziksel şartları, kapasiteleri ve yönetim 
biçimleri zaman zaman bu kampların bilimsel yazında açık hava hapishaneleri olarak adlandırılmalarına 
neden olabilmiştir. Bunun yanında kampların kısa, orta ve uzun vadeli olarak acil ve geçici amaçlarla 
kurulması, dağınık veya düzenli yapılaşmalara sahip olması, kamp yerlerinin seçilirken arazi yapısından 
güvenliğe kadar fiziksel ve uluslararası hukukun öngördüğü altyapıya uygun olması, kampta sunulan 
hizmetlerin çok boyutlu olarak temini gibi farklı nitelikte sorunlar da söz konusudur. 

 

Suriye’de ilk çatışmaların yaşandığı 2011 yılının mart ayından günümüze kadar Türkiye üç buçuk 
milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmış ve hala da yapmaya devam etmektedir. 
Başlangıçta Suriye’den gelen bu düzensiz ve artarak devam eden göç dalgası, Türkiye’nin de hazırlıksız 
yakalanması nedeniyle birtakım problemlerin yaşanmasına neden olmuştur. Her ne kadar bazı 
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problemler yaşansa da kısa sürede Türkiye göçün yönetişimi konusunda ciddi bir tecrübe kazanmış ve 
göç dalgası sonucu sayıları gün geçtikçe artan sığınmacıların barınma, yemek, sağlık, eğitim gibi temel 
ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmiştir.  

İlk göç dalgasıyla birlikte Türkiye’ye giriş yapan sığınmacılar için sınıra yakın illerde barınma merkezleri 
kurulmuş ve daha sonra 10 ilde geçici barınma merkezlerinin sayısı 26’ya kadar yükselmiştir. Ağustos 
2018 itibariyle sığınmacı kampları konusunda politika değişikliğine gidilerek bazı merkezlerin kapatılması 
söz konusu olmuş, bu bağlamda bu merkezlerde yaşayan sığınmacı sayısı da azalmıştır. Ancak şu da bir 
gerçektir ki  göç dalgasının başından itibaren sığınmacıların çok küçük bir bölümü geçici barınma 
merkezlerinde yaşamış, büyük bir bölümü ise Türkiye geneline yayılım göstermiştir.  
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Özet 

Günümüzde belediyeler ve özellikle de belediye başkanları; yol-kaldırım, su ve kanalizasyon, imar, zabıta 
hizmetleri, işyeri açma ruhsatı, çöp ve temizlik hizmetleri, park yeşil alan düzenleme gibi klasik belediye 
hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet üreterek vatandaşlarının gönlünü feth 
etmenin ve aynı zamanda onları memnun etmenin uğraşısı içerisine girmişlerdir. Nitekim belediyeler son 
yıllarda sosyal ve kültürel alanlarda birçok hizmet üretmekte ve bu bağlamda vatandaşlara sunulan 
hizmetler de her geçen gün çeşitlenerek artış göstermektedir. Çalışmanın amacı; Konya’da belediyeler 
tarafından sunulan sosyal ve kültürel hizmetlerden vatandaşların memnuniyet düzeylerinin tespit ve 
analiz edilmesi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada Konya’da sunulan sosyal ve kültürel 
hizmetlerden hemşeriler memnun mudur? sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışma nicel bir alan 
araştırması olup, model olarak kesitsel tarama (survey) modeline göre gerçekleştirilmiştir. Anket 
çalışması 19 Şubat 2018-02 Mart 2018 tarihleri arasında Konya İlinde Selçuklu, Meram ve Karatay 
ilçelerinde toplam 1200 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, anket 
çalışmasından elde edilen veriler ışığında hemşerilerin Konya İlinde sunulan sosyal ve kültürel 
hizmetlerden memnuniyet düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Memnuniyet, vatandaş, belediye, Konya. 

Satisfaction of Citizens from Social and Cultural Municipal Services: The Konya Case 

Abstract 

At present municipalities especially mayors in an effort to satisfy and to conquer the hearts of its citizens 
extending their facilities in social and cultural fields, this in addition to their classical municipal services 
such as road, water, sewerage, construction permits, municipal police force services, workplace permits, 
garbage and cleaning services and parks. As a result, municipalities have been diversifying its services in 
social and cultural areas in recent years and intensifying the services to its citizens. The purpose of this 
study is determining and analyzing the satisfaction levels of citizens from social and cultural services 
offered by municipalities in Konya. Therefore this study seeks answers to the question: Are the fellow 
townspeople satisfied from social and cultural services offered in Konya?. This study is a quantitative 
field work and it was carried out according to the survey model. The survey was conducted February 19, 
2018 and March 2, 2018 in Konya districts of Selcuklu, Karatay and Meram with a total of 1200 people. 
With the help of the data obtained from the questionnaire the satisfaction levels of the fellow 
townspeople and the social and cultural services offered in Konya are analyzed. 

Keywords: Satisfaction, citizen, municipality, Konya. 

1. Giriş 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile vatandaşların kamusal hizmet sunan kurumlardan 
isteklerinin ve beklentilerinin değişmesiyle birlikte, devlet-vatandaş ilişkileri başta olmak üzere kamusal 
hizmet sunumunda eski yaklaşımlar terk edilerek kamu yönetiminde yapısal bir dönüşümün (Şahin, 
2014) yaşanması söz konusu olmuştur. “Kamu kurumları ne üretirse vatandaş onu tüketir” anlayışının 
yerine, “vatandaşın ihtiyaçlarına göre üretim” anlayışının geçerli olduğu bir dönem başlamış; yerel 
yönetim kuruluşları da yaşanan bu değişim ve dönüşümden nasibini almıştır.  
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Belediyelerin, hemşerilerinin beklentilerine uygun ve duyarlı davranmaları ayrıca onların 
desteğini, beğenisini kazanmaları önemli bir husustur. Değişen yönetim ve belediyecilik anlayış ı 
belediyelerin sadece yol-kaldırım, su ve kanalizasyon, imar, zabıta hizmetleri, işyeri açma ruhsatı, 
çöp ve temizlik hizmetleri, park yeşil alan düzenleme vb. yerel hizmet üretmelerinin yanında, aynı 
zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet üretiminde daha aktif rol almalarını ve bu 
alanlarda vatandaşlarını memnun etmenin uğraşısı içine girmelerine neden olmuştur. Bu 
bağlamda, belediyelerin sosyal ve kültürel alanlarda da hemşerilerine sunduğu hizmetler her 
geçen gün çeşitlenerek artış göstermektedir.  

Çalışmanın amacı; Konya’da belediyeler tarafından sunulan sosyal ve kültürel hizmetlerden 
vatandaşların memnuniyet düzeylerinin tespit ve analiz edilmesi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda 
çalışmada Konya’da sunulan sosyal ve kültürel hizmetlerden hemşeriler memnun mudur? sorusuna 
cevap aranmaktadır. Anket çalışması 19 Şubat 2018-02 Mart 2018 tarihleri arasında Konya İlinde 
Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde toplam 1200 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmada, anket çalışmasından elde edilen veriler ışığında hemşerilerin Konya İlinde sunulan sosyal ve 
kültürel hizmetlerden memnuniyet düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler analiz edilmektedir. 

2. Kültürel Belediyecilik ve Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet 

Belediyeciliğin sadece altyapı faaliyetleri, imar ve zabıta hizmetleri gibi fiziki yapı hizmetlerinin verilmesi 
anlamını aştığı bugünlerde, belediyeler sosyal ve kültürel alanlarda daha aktif rol alarak bu alanlarda da 
kayda değer hizmetler vermeye başlamıştır. Kültürü sadece kentin merkezinde yaşayanların 
yararlanabildiği bir alan olmaktan çıkarıp tüm kentlilerin ulaşabileceği bir yere yerleştirme anlayışı fiziki 
ve sosyal belediyeciliğin yanı sıra kültürel belediyecilik kavramının doğuşuna emin hazırlamıştır (Özcan, 
2011: 4; Kutlu ve Göksel, 2014: 83). 

Türkiye’de uzun bir dönem boyunca belediyelerin kültürel faaliyet ve hizmetleri sosyal belediyecilik 
anlayışı içerisinde değerlendirilse de, son dönemlerde kültürel belediyecilik sosyal belediyecilikten ayrı 
bir yönetim anlayışı olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan bütüncül belediyecilik 
yaklaşımı ise fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışlarının hepsinin belediyeciliğin birer aşaması 
olarak görülmesi gerektiğini belirtmektedir (Kutlu ve Göksel, 2014: 83). 

Memnuniyet araştırmaları, kamu yönetimindeki ve yönetim-vatandaş ilişkisindeki paradigma değişimini 
yansıtması bakımından önemlidir. Söz konusu değişim, vatandaşın kamu hizmetleri ve kamu kurumları 
karşısındaki konumunu müşteri olarak tanımlaması bakımından eleştirilmektedir. Bununla birlikte, 
vatandaşı ve vatandaşın istek, beklenti ve memnuniyetini yönetimin merkezine yerleştirmesi; 
memnuniyet araştırmaları aracılığıyla kamu yönetimi ve özellikle belediyeler üzerinde bir baskı aracı 
yaratması açısından olumlu bulunmaktadır. Ayrıca, son dönemde birçok belediye, hizmet sunduğu 
vatandaşların memnuniyetini ölçen çalışmalar da yapmaya başlamıştır. Bu bağlamda, çalışmaların 
sonuçlarını analiz etmek, hizmet ve yönetim anlayışını bu çerçevede yeniden düzenlemek, belediye 
yönetimlerinin başarısını ve halkın memnuniyetini artıran bir faktör olarak değerlendirilmektedir 
(Akyıldız, 2012: 4417). 

Kamu kurumları, toplumda oluşan bu ihtiyaçları karşılayabilmek için hizmetlerini sunarken, vatandaş 
memnuniyetini arttırabilme hedeflerini belediyeler aracılığıyla yapmayı planlamaktadır. Çünkü 
belediyeler vatandaşların günlük yaşamları açısından önemli hizmetler üreten kuruluşlardır (Coşkun ve 
Şekercioğlu, 2011: 44). 

Belediyelerin sunduğu hizmet kalitesini ölçen, bu doğrultuda hizmetten memnun olan veya olmayanlar 
hizmetlerin kullanıcısı konumunda bulunan vatandaşlardır. Vatandaşların sunulan hizmetlerden 
memnuniyetlerini değerlendirirken, her zaman objektif olmadıkları gözlenmektedir. Bazı vatandaşların, 
hizmetin sunuluş biçimine dikkat ettiği, bazıları ise daha önceki deneyim ve beklentilerine göre sunulan 
hizmetlerden memnuniyet algıları oluşmaktadır. Litaratürde yerel yönetimlerin özelde de belediyelerin 
sunduğu hizmetlerden vatandaşların memnuniyetlerini etkileyen faktörler arasında, “cinsiyet, daha önce 
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yaşanmış olunan tecrübe, meslek, gelir durumu, kültür, siyasi parti taraftarlığı” gibi faktörlerin 
bulunduğu ve bu tür faktörlere göre vatandaşların yerel hizmetlerden memnuniyet düzeylerinin 
etkilendiği ifade edilmektedir (Ardıç, Yüksel ve Çevik 2004; Sarıyer 2008; Kurgun ve diğerleri 2008; Usta 
ve Memiş 2010; Kara ve Gürcü 2010; Göküş ve Alptürker 2011; Akyıldız 2012; Yücel, Yücel ve Atlı 2012; 
Menteşe 2013; Daştan ve Delice 2015; Gürel ve Özel, 2013; Örselli ve Bayrakcı, 2016: 30-38). 

3. Çalışmanın Amacı, Yöntemi ve Örneklem Seçimi 

Çalışmanın amacı; Konya’da belediyeler tarafından sunulan sosyal ve kültürel hizmetlerden 
vatandaşların memnuniyet düzeylerinin tespit ve analiz edilmesi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda 
çalışmada Konya’da sunulan sosyal ve kültürel hizmetlerden hemşeriler memnun mudur? sorusuna 
cevap aranmaktadır.  

Çalışma nicel bir alan araştırması olup, model olarak kesitsel tarama (survey) modeline göre 
gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması 19 Şubat 2018-02 Mart 2018 tarihleri arasında Konya İlinde Selçuklu, 
Meram ve Karatay ilçelerinde toplam 1200 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmada veri toplama aracı olarak tam yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunda 
yer alan sorular vatandaşların yerel hizmetlerden memnuniyetlerini ölçmeye yönelik olarak literatürde 
daha önce gerçekleştirilen anket çalışmalarından esinlenerek oluşturulmuştur (Ayrıntılı bilgi için bakınız 
Örselli ve Bayrakcı, 2016:30-38).  

Araştırmanın evrenini Konya İli (merkez ilçeleri) Selçuklu, Meram ve Karatay sınırları içerisinde yaşayan 
ve 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın 
bulgu ve yorumları Konya şehir merkezinde yer alan bu üç ilçe için genellenebilir niteliktedir.  

Anket çalışması 19 Şubat 2018-02 Mart 2018 tarihleri arasında belirlenen örneklem planı doğrultusunda 
üç ilçe ve 88 mahallede toplam 1200 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada örneklem seçiminde “tabakalı örneklem yöntemi” kullanılmıştır.  

Anket çalışmasının uygulama aşaması tamamlandıktan sonra, tutarlı cevaplara sahip anket 
formlarındaki veriler kodlanarak SPSS 22.0 programına yüklenmiş ve daha sonra analiz aşamasına 
geçilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğini araştırmak için benzer sorularda Cronbach Alfa 
katsayısı hesaplanmış ve ölçeğin güvenilirliği 0,864 olarak tespit edilmiştir.  

 

Tablo 1. Örneklemin İlçelere Göre Dağılımı 

İlçeler Sayı % 

Selçuklu 589 49,1 

Meram 346 28,8 

Karatay 265 22,1 

Toplam 1200 100,0 

Hangi ilçede kaçar anket yapılacağı 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Halkoylaması seçmen sayısına 
göre tespit edilmiştir. En yoğun seçmen sayısına sahip mahalleler örneklem kapsamına dâhil edilmiştir. 
Mahallelerin tespitinden sonra, anketin hangi sokaklarda veya caddelerde anketin uygulanacağı rastsal 
yöntemle seçilmiştir. Görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde olasılıklı örneklemeden vazgeçilmiş, 
cinsiyet ve yaş kotaları uygulanmıştır.  

4. Anket Çalışmasının Analiz ve Bulguları 

Çalışmanın bu bölümünde anket çalışmasından elde edilen bulgu ve yorumlara yer verilmektedir.  

                                                           
 Anketin saha çalışması esnasında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden 20 öğrenci anketör olarak görev almıştır. 
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4.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Analizi 

Tablo 2. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Sayı % 

Erkek 698 58,2 

Kadın 502 41,8 

Toplam 1200 100 

Yaş Sayı % 

18-24 311 25,9 

25-34 273 22,8 

35-44 291 24,2 

45-54 224 18,7 

55 ve üstü 101 8,4 

Toplam 1200 100 

Eğitim Sayı % 

Okur-yazar 17 1,4 

İlkokul 188 15,7 

Ortaokul 94 7,8 

Lise 383 31,9 

Üniversite 462 38,5 

Lisansüstü 56 4,7 

Toplam 1200 100 

Gelir Sayı % 

0- 2000 TL 631 52,6 

2001-4000 TL 372 31,0 

4001-6000 TL 136 11,3 

6001 TL ve üzeri 61 5,1 

Toplam 1200 100 

Meslek Sayı % 

Ev Hanımı 198 16,5 

Devlet Memuru 160 13,3 

Özel sektör çalışanı 149 12,4 

İşçi 148 12,3 

Öğrenci 110 9,2 

Emekli 81 6,8 

İşsiz/İş arıyor 79 6,6 
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Öğretmen/Öğr. Üyesi 57 4,8 

Küçük Esnaf/Zanaatkâr 43 3,6 

Tüccar/İş adamı 41 3,4 

Serbest meslek erbabı 37 3,1 

Özel sektörde yönetici 29 2,4 

Çiftçi/Ziraatçı/Hayvancı 12 1,0 

Kamuda yönetici 5 0,4 

Diğer 51 4,2 

Toplam 1200 100,0 

 

Çalışmaya katılan örneklemin sosyo-demografik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla katılımcıların 
“cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve meslek”lerini öğrenmeye yönelik bir dizi soru yöneltilmiştir.  

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde (Tablo 2.), ilk olarak cinsiyetlerine göre 
%41,8’inin “kadın”; %58,2’sinin “erkek” olduğu görülmektedir. Yaş özellikleri incelendiğinde 
katılımcıların genç bir profile sahip olduğu; eğitim durumu dağılımında görece “üniversite ve üzeri 
mezun” ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ayrıca 2000 TL ve altı gelire sahip katılımcıların ağırlıkta olduğu 
ve her meslekten katılımcının örneklem dahlinde olduğu gözlenmektedir.  

4.2. Konya’nın En Önemli Sorunları 

Konya’da önemli görülen problemlerin tespit edilebilmesi için örneklem grubuna “Sizce Konya’nın en 
önemli üç sorunu nedir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş ve en fazla üç seçenek işaretleyebilecekleri 
belirtilmiştir. Verilen cevaplar Tablo 3.’de düzenlenmiştir.  

Tablo 3. Konya’nın En Önemli Sorunları 

Cevaplar F % 

Göçmenler/Suriyeliler 602 16,6 

Trafik-Ulaşım 418 11,6 

Hava kirliliği 297 8,2 

Otopark 286 7,9 

Sosyal/kültürel faaliyet azlığı 238 6,6 

Yol kaldırım yapım ve bakımı 187 5,2 

İşsizlik 184 5,2 

*Bir sorun yok 172 4,8 

Geçim sıkıntısı 169 4,7 

Kentsel dönüşüm 169 4,7 

Eğitim 142 3,9 

Altyapı-Kanalizasyon 108 3 

Sosyal tesis eksikliği 108 3 

İmar-iskân 103 2,8 

Çöp ve temizlik hizmeti 86 2,4 
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Güvenlik 85 2,4 

Gürültü 53 1,5 

Park bahçe yapım ve bakımı 49 1,4 

Sağlık hizmetleri yetersizliği 31 0,9 

Doğalgaz 29 0,8 

Su sorunu 28 0,8 

Elektrik sorunu 14 0,4 

Cevap yok 42 1,2 

Toplam 3600 100,0 

                       Not: Bu soruda birden fazla cevap alınmıştır.  

 

Elde edilen bulgulara göre katılımcıların %16,6’sı “göçmenler/Suriyeliler”i Konya’nın en önemli sorunu 
olarak görmektedir. İkinci önemli sorun olarak görülen konu ise (%11,6) “trafik-ulaşım”; üçüncü önemli 
sorun (%8,2) “hava kirliliği” katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Diğer sorunlar ise sırasıyla “otopark, 
sosyal/kültürel faaliyet azlığı, yol kaldırım yapım ve bakımı, işsizlik” sorunudur. Bir sorun olmadığını 
belirtenlerin oranı ise %4,8’dür.  

4.3. Sosyal ve Kültürel Hizmetlerden Memnuniyet 

Yerel düzeyde sunulan sosyal ve kültürel belediye hizmetlerinden vatandaşların ne kadar memnun 
olduklarını belirleyebilmek için kendilerine “Konya’yı düşünerek aşağıdaki hizmetlerden ne kadar 
memnun olduğunuzu söyler misiniz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 4.’de 
düzenlenmiştir.  

 

Tablo 4. Yerel Hizmetlerden Memnuniyet 

Kültürel ve Sosyal Hizmetler Ortalama Memnuniyet 
Düzeyi 

KOMEK Kursları 3,79 75,8 

Kadınlara yönelik sosyal hizmetler 3,24 64,8 

Yaşlılara yönelik hizmetler 3,29 65,8 

Müzeler 3,41 68,2 

Çocuklara yönelik hizmetler 3,16 63,2 

Sosyal yardımlar 3,17 63,4 

Engellilere yönelik hizmetler 2,99 59,8 

Sanatsal ve kültürel hizmetler (konser-
şenlik) 

2,80 
56,0 

Gençlere yönelik hizmetler 2,83 56,6 

Not: (i) Ölçekte; Hiç memnun değilim 1; Memnun değilim 2; Ne memnun, ne de değilim 3; Memnunum 
4; Oldukça memnunum 5 anlamındadır. 
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Sonuç 

Vatandaşların kamu hizmetlerinin yürütülmesinden ve sunulmasından dolayı duyduğu memnuniyetin 
analiz edilebileceği en uygun yerel yönetim birimi belediyelerdir. Çünkü kamu hizmeti sunan kurumların 
faaliyet alanı ne kadar küçülürse, vatandaşların istek ve beklentilerini belirlemek ve memnuniyetini 
artırmak da o kadar kolaylaşmaktadır (Eryılmaz, 2008: 132). 

Günümüzde hizmetlerin sunumunda vatandaşların memnuniyetlerinin ne ölçüde karşılandığının tespit 
edilmesi ve ayrıca memnuniyet düzeyinin az olduğu hizmetlerde sorunun nereden kaynaklandığının 
tespit edilerek, bu hizmetlere yönelik çözüm yollarının bulunması belediyeler için oldukça önemli hale 
gelmiştir.  

Bu bağlamda çalışmada Konya’da belediyeler tarafından sunulan sosyal ve kültürel hizmetlerden 
vatandaşların memnuniyet düzeylerinin tespit ve analiz edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular 
genel olarak değerlendirildiğinde; 

Katılımcılara göre Konya’nın en önemli sorunları sıralamasında ilk sırayı; “Göçmenler/Suriyeliler” almıştır. 
Artık Suriyelilerin misafir olarak değerlendirilmediği ve sorun olarak görüldüğü rahatlıkla belirtilebilir. 
İkinci sırayı “trafik-ulaşım” sorununun alması şaşırtıcı olmamıştır. Çünkü Türkiye’nin gelişen metropol 
illerinden olan Konya nüfus yoğunluğu açısından oldukça kalabalık ve trafik problemi/yoğunluğu olan bir 
şehirdir. Üçüncü sırayı alan “hava kirliliği” ise anket çalışmasının gerçekleştirildiği tarihler de dikkate 
alındığında dönemsel bir sorun olarak görülebilir.  

Katılımcıların, Konya geneli sosyal ve kültürel hizmetlerden memnuniyetleri incelendiğinde; ilk sırada 
“KOMEK Kursları”, ikinci sırada “kadınlara yönelik sosyal hizmetler (Hanımlar lokali vb.)” yer almıştır. 
Sonuç olarak Konya’da vatandaşların yerel hizmetlerden memnuniyetlerini tespit ve analiz edebilmek 
amacıyla yürütülen bu çalışmanın sonuçlarına göre; vatandaşların genel itibariyle yerel hizmetlerden 
büyük ölçüde memnun oldukları söylenebilir.  
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Özet 

Bugün topraklarımızda üç buçuk milyonu aşkın Suriyeli sığınmacı barınmaktadır. Bu kadar yoğun göçmen 
nüfusunun ülkemizde yaşamaya devam etmesi ve kısa vadede ülkelerine dönüş yapmayacaklarının 
anlaşılması üzerine çeşitli kamu politikalarının oluşturulması söz konusu olmuştur. Devletler tarafından 
geliştirilen veya uygulamaya konulan kamu politikalarının varlığı her zaman problemlerin çözümü 
noktasında yeterli olmamaktadır. Türkiye’de uygulamaya konulan göç politikalarının başarıya 
ulaşabilmesi vatandaşların bu politikaları nasıl algıladıkları, bu konudaki farkındalık düzeyleri ve bu 
politikaları ne kadar benimsedikleri ile yakından ilintilidir. Çünkü vatandaşlar tarafından benimsenmeyen 
kamu politikalarının başarıya ulaşması oldukça güçtür ve “kamu politikalarının saptanmasında seçilmişler 
nihai anlamda söz sahibidir”. Bu bağlamda vatandaşların Suriyeli sığınmacılar hakkında ortaya konulan 
kamu politikalarını nasıl algıladıkları ve farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi ve buna göre etkin kamu 
politikalarının geliştirilmesi veya değiştirilmesi oldukça önem kazanmaktadır. Çalışmanın amacı, son 
yıllarda yaşanılan yoğun göç dalgası nedeniyle transit ülke yerine hedef ülke konumuna gelen 
Türkiye’deki uygulanan göç politikaları ile vatandaşların göç politikaları hakkındaki algılarını analiz 
etmektir. Bu doğrultuda; nicel bir alan araştırması gerçekleştirilerek vatandaşların göç politikaları 
konusundaki algıları tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu politikası, göç politikası, vatandaş algısı, Türkiye. 

The Immigration Policies of Turkey Specific to Syrian Refugees In The Public Eye: The Case of Konya 

Abstract 

Today more than three million Syrian refugees are housed in our country. The facts that so many 
refugees live in Turkey and that they do not seem to go back their country soon require developing 
various public policies. The public policies developed and executed by the states are not always 
satisfactory for the solution of the problems. The success of the immigration policies that are in force in 
Turkey is closely related with how people conceive these policies, how aware they are of them, and how 
much they adopt them because it is very difficult for the public policies to be successful if they are not 
adopted by public and “the elites have the final say in the determination of the public policies”. In this 
context, it is getting important to find out how the people conceive the public policies related with 
Syrian refugees, and to change or improve the public policies currently in effect. This study aimed to 
analyse the immigration policies currently adopted in Turkey, which has become a target country rather 
than a transit one because of the recent heavy immigration flow as well as investigating the conceptions 
of the people about the immigration policies. In this direction, a quantitative field study will be carried 
out to determine how the public conceive the immigration policies.   

Keywords: Public policy, Immigration policy, Public conception, Turkey. 

1. Giriş: Göç Olgusu ve Suriyeli Sığınmacılar Özelinde Göç Politikaları 

Göç olgusu ve göç hareketleri tarihsel süreç içerisinde insanlık tarihinin başlangıcıyla birlikte başladığı 
rahatlıkla ifade edilebilir. Bu bağlamda yüzyıllar boyunca insanlar bir bölgeden diğer bir bölgeye göç 
etmişlerdir (Kaygısız, 2013: 32). Yaşanan bu göç hareketleri kimi zaman ekonomik nedenlerden, kimi 
zaman doğal nedenlerden veya kimi zaman da siyasi sebeplerden kaynaklanmıştır.  
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Göç literatürü değerlendirildiğinde ülkeler uluslararası göç hareketleri bakımından değerlendirildiğinde 
“kaynak”, “hedef” ya da “geçiş” ülkesi olarak tanımlanabilmektedir (Erdoğan, Karapınar ve Aydınlı, 2013: 
423-424). Bu nedenle dünya genelindeki göç alan ve göç veren ülkeler kendi konjonktürel durumlarına 
ve yapılarına göre çeşitli karşılaştıkları göç hareketlerine karşı farklı tepkiler vermiş ve aynı zamanda 
farklı göç politikaları yürürlüğe koymuşlardır. Göç olaylarına karşı, sığınılan ülkelerin gösterdikleri 
tepkilerin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Özellikle sığınmacıların ülkelerin hangi bölgelerinde ikamet 
ettirileceği, toplu olarak kamplara mı yerleştirileceği yoksa ülkenin içine alınıp alınmayacağı konusu 
oldukça sorunlu bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bütün bunların yanında mülteci ve sığınmacı 
kamplarının yöneti(şi)minin de önem arz ettiği son yıllarda bilimsel yazında önemle dile getirilmektedir 
(Kutlu, Örselli ve Kahraman, 2017: 493). 

Son yıllarda dünya konjonktüründeki siyasi değişmelere paralel olarak uluslararası göçlerin niteliğinde de 
bir değişim olduğu gözlenmektedir. Özellikle Arap Baharı ile başlayan süreçte bir iç savaş yaşayan Suriye 
son dönemde uluslararası göç konusunda en büyük örneği teşkil etmektedir.  Bu durum özellikle 2011 
yılının mart ayından itibaren Türkiye’ye sığınan milyonlarca Suriyeli insanla birlikte daha belirgin bir hâl 
almış bulunmaktadır. Gerek sığınma ve iltica, gerekse sığınmacılar ve mülteciler sorunu, tarih boyunca 
ahlaki, sosyal ve politik yönleriyle, uluslararası kamuoyunun gündemini ciddi manada meşgul etmiştir 
(Ziya, 2011: 3).  

Göç kavramının literatürde üzerinde uzlaşılan bir tanımı bulunmamakla birlikte birçok çalışmada 
kavramın farklı yönlerine vurgu yapılarak tanımlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu bağlamda ekonomi, 
sosyoloji, demografi, coğrafya, tarih, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve diğer bazı ilgili 
disiplinler göç olgusunu farklı bakış açısıyla değerlendirmektedirler (İçduygu ve Sirkeci, 1999: 249).  

Göç olgusu genel olarak değerlendirildiğinde insanların bir yerleşim yerinden bir başkasına ya da bir 
ülkeden farklı bir ülkeye temelli ya da geçici süre ile taşınmasıdır. Göç olgusu üzerine yapılan tanımlar 
incelendiğinde, tanımların ortak noktasının “hareket ve yer değiştirme” olduğu görülmektedir. Ancak göç 
olgusu üzerine ortak bir tanım geliştirmek oldukça güçtür. Çünkü her bir göç olgusunun kendine has 
özellikleri ve nedenleri bulunmakta, her birinin içeriği, gerçekleşme biçimi ve yaşanma şekli birbirinden 
farklıdır. Bununla birlikte göçü, bir anlık bir sosyal olgu değil, bir süreç olarak görmek de gerekmektedir 
(Küçükyağcı, 2017: 472). 

Türkiye bugün, topraklarında geçici koruma altına aldığı üç buçuk milyondan fazla Suriyeli ile dünyadaki 
en büyük göçmen/mülteci nüfusuna sahip ülke konumundadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği verilerine göre Türkiye, Suriye’den kaçmak durumunda kalanların neredeyse üçte ikisini tek 
başına misafir etmektedir (Kamu Denetçiliği Kurumu, 2018: 110-111).  

Suriyeliler, ülkelerinde yaşanan şiddet olayları ve ortaya çıkan iç savaş nedeniyle Türkiye sınırlarına acil 
bir önlem olarak sığınma amacıyla toplu bir şekilde gelmişlerdir. Türkiye ise ilk etapta bu durumun kısa 
süreli olacağını düşünmüş ve bu durum için geçici acil tedbirler almakla yetinmiştir. Bu sebepten 
Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacılar yetkililer tarafından “misafir” olarak nitelendirilmiş ve misafir 
olarak nitelendirilen bu insanların öncelikli olarak barınak, yiyecek ve hijyen gibi temel ihtiyaçları 
karşılanmıştır (Kaya ve Eren, 2015: 28). 

Türkiye’ye gerçekleşen göç dalgası dikkate alındığında; göç yönetimi alanında etkili kamu politikalarının 
belirlenerek, uygulanabilmesi için kurumsal bir yapının oluşturulması gerekliliği üzerine 11 Nisan 2013 
tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile göç yönetiminden 
sorumlu olacak “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün amacı 
kanunun 103. maddesinde “göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum 
ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, 
Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti 
mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek” olarak belirlenmiştir (Örselli ve Babahanoğlu, 
2017:2069).  

Türkiye’de Suriyeliler ile ilgili literatür tarandığında Suriyelilerin ülke içindeki statüsüne ilişkin ciddi bir 
kafa karışıklığı olduğu görülmektedir (Koyuncu, 2014: 22). Türkiye, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 
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1951 Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olmakla birlikte, Sözleşmeden kaynaklı “coğrafi sınırlama/çekince” 
hakkı nedeniyle sadece Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerden gelen kişilere hukuken “mülteci” statüsü 
vermektedir. Öte yandan, Avrupa dışından ülkemize gelen kişiler için de geri göndermeme prensibine 
uygun hareket edilmekte; bu yabancılar, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre “uluslararası 
korunma başvuru sahibi” olarak nitelendirilmekte, başvurularının haklı görülmesi halinde ise kendilerine 
“şartlı mülteci” statüsü verilmektedir. Bu bağlamda 2011 yılından itibaren Suriye’den gelenler “geçici 
koruma” altında bulunmaktadır (Kamu Denetçiliği Kurumu, 2018: 30). 

Özetle, Türkiye’de bulunan ve sayısı milyonları aşan Suriyelilerin hukuki durumu yaygın kanaatin aksine 
mülteci değil, geçici koruma statüsüne tabii olan sığınmacılardır. 

Vatandaşların Suriyeli sığınmacılar hakkında ortaya konulan kamu politikalarını nasıl algıladıkları ve 
farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi ve buna göre etkin kamu politikalarının geliştirilmesi veya 
değiştirilmesi oldukça önem kazanmaktadır. Çalışmanın amacı, son yıllarda yaşanılan yoğun göç dalgası 
nedeniyle transit ülke yerine hedef ülke konumuna gelen Türkiye’deki uygulanan göç politikaları ile 
vatandaşların göç politikaları hakkındaki algılarını analiz etmektir. Bu doğrultuda; nicel bir alan 
araştırması gerçekleştirilmiş ve vatandaşların göç politikaları konusundaki algıları Konya İli özelinde 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular Konya İline genellenebilir niteliktedir.  

2. Çalışmanın Amacı, Yöntemi ve Örneklem Seçimi 

Çalışmanın amacı; son yıllarda yaşanılan yoğun göç dalgası nedeniyle transit ülke yerine hedef ülke 
konumuna gelen Türkiye’deki uygulanan göç politikaları ile vatandaşların göç politikaları hakkındaki 
algılarını Konya özelinde analiz etmektir. Bu doğrultuda çalışmada, “Konya ölçeğinde vatandaşlar Suriyeli 
sığınmacılar konusunda uygulanan kamu politikalarını nasıl algılamaktadırlar?” sorusuna cevap 
aranmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Konya’da yaşayan vatandaşların Suriyeli sığınmacılara yönelik 
kanaatleri ve tutumları saptanarak, buradan elde edilen veriler birbiriyle ilişkilendirilerek analiz 
edilmektedir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda vatandaşların Suriyeli sığınmacılar konusundaki algılarını, endişelerini 
ve düşüncelerini tespit edebilmek için nicel bir alan araştırması planlanmıştır. Çalışma model olarak 
kesitsel tarama (survey) modeline göre gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak tam yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunda 
yer alan sorular vatandaşların sığınmacılara ilişkin algılarını ölçmeye yönelik olarak literatürde daha önce 
gerçekleştirilen anket çalışmalarından esinlenerek oluşturulmuştur (SASAM, 2016; Koyuncu, 2015; 
Köksal, Köksal ve Köksal, 2017; Tümeğ, 2018).  

Araştırmanın evrenini Konya İli Selçuklu, Meram ve Karatay sınırları içerisinde yaşayan ve 18 yaşını 
doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın bulgu ve 
yorumları Konya şehir merkezinde yer alan bu üç ilçe için genellenebilir niteliktedir. Anket çalışması 01 
Kasım 2018 – 12 Kasım 2018 tarihleri arasında belirlenen örneklem planı doğrultusunda üç ilçede toplam 
1100 katılımcı ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem seçiminde 
“tabakalı örneklem yöntemi” kullanılmıştır.  

Anket çalışmasının uygulama aşaması tamamlandıktan sonra, tutarlı cevaplara sahip anket 
formlarındaki veriler kodlanarak SPSS 22.0 programına yüklenmiş ve daha sonra analiz aşamasına 
geçilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenilirliğini araştırmak için benzer sorularda Cronbach Alfa 
katsayısı hesaplanmış ve ölçeğin güvenilirliği 0,882 olarak tespit edilmiştir.  

  

                                                           
Anketin saha çalışması esnasında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden 18 öğrenci anketör olarak görev almıştır. Yazarlar saha çalışmasında görev alan öğrencilere 
teşekkür ederler.  
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Tablo 1. Örneklemin İlçelere Göre Dağılımı 

İlçeler Sayı % 

Selçuklu 539 49,0 

Meram  317 28,8 

Karatay 244 22,2 

Toplam 1100 100,0 

 

Hangi ilçede kaçar anket yapılacağı 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi seçmen sayısına göre 
tespit edilmiştir. En yoğun seçmen sayısına sahip mahalleler örneklem kapsamına dâhil edilmiştir. 
Mahallelerin tespitinden sonra, anketin hangi sokaklarda veya caddelerde anketin uygulanacağı rastsal 
yöntemle seçilmiştir. Görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde olasılıklı örneklemeden vazgeçilmiş, 
cinsiyet ve yaş kotaları uygulanmıştır.  

3. Anket Çalışmasının Analiz ve Bulguları 

Çalışmanın bu bölümünde anket çalışmasından elde edilen bulgu ve yorumlara yer verilmektedir.  

3.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Analizi 

Tablo 2. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Sayı % 

Erkek 561 51,0 

Kadın  539 49,0 

Toplam 1100 100,0 

Yaş Sayı % 

18-24 280 25,5 

25-34 250 22,7 

35-44 275 25,0 

45-54 211 19,2 

55 ve üstü 84 7,6 

Toplam 1100 100,0 

Eğitim Sayı % 

Okur-yazar 9 0,8 

İlkokul 147 13,4 

Ortaokul 132 12,0 

Lise 426 38,7 

Üniversite 359 32,6 

Lisansüstü 27 2,5 

Toplam 1100 100,0 

Meslek Sayı % 

Devlet Memuru 147 13,4 

Çiftçi 25 2,3 

İşçi 136 12,4 

Öğrenci 98 8,9 

Ev Hanımı 201 18,3 

İşsiz 71 6,5 

Özel Sektör Çalışanı 136 12,4 

Küçük esnaf 39 3,5 

Öğretmen Öğretim Üyesi 37 3,4 
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Emekli 58 5,3 

Tüccar/İş adamı 30 2,7 

Özel Sektörde Yönetici 24 2,2 

Kamuda Yönetici 11 1,0 

Serbest Meslek Sahibi 42 3,8 

Diğer 45 4,1 

Toplam 1100 100,0 

 

Çalışmaya katılan örneklemin sosyo-demografik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla katılımcıların 
“cinsiyet, yaş, eğitim ve meslek”lerini öğrenmeye yönelik bir dizi soru yöneltilmiştir. Katılımcıların sosyo-
demografik özellikleri incelendiğinde, ilk olarak cinsiyetlerine göre %49’unun “kadın”; %51’inin “erkek” 
olduğu görülmektedir. Yaş özellikleri incelendiğinde katılımcıların genç bir profile sahip olduğu; eğitim ve 
meslek dağılımının görece eşit dağıldığı görülmektedir.  

3.2. Katılımcıların Suriyeli Sığınmacılar Özelinde Göç Politikaları Algısı: Konya Örneği 

Örneklem grubunun Konya’da yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik uygulanan kamu politikaları 
hakkında ne düşündüklerini öğrenebilmek için bir dizi soruyu cevaplamaları istenmiştir. Anket 
çalışmasından elde edilen bulgular aşağıda düzenlenmiştir. 

Tablo 3. Sığınmacıların Suriye’ye Geri Dönüp Dönmeyecekleri 

Cevaplar Sayı % 

Evet 110 10 

Hayır 913 83 

Bilmiyorum 77 7 

Toplam 1100 100 

 

Katılımcılara “Suriye’deki Savaş Ortamı Bittiğinde Suriyelilerin Kendi Ülkelerine Geri Döneceklerine 
İnanıyor Musunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların oldukça büyük bir kesimi (%83) 
Suriyelilerin kendi ülkelerine geri döneceklerine inanmamakta, bu doğrultuda ülkemizde kalıcı 
olduklarını düşünmektedirler. 

 

Tablo 4. Sığınmacılarla Komşu Olup Olmama 

Cevaplar Sayı % 

Evet 418 38 

Hayır 385 35 

Fikrim yok 297 27 

Toplam 1100 100 

 

Katılımcıların Suriyeli sığınmacılar ile ilgili endişe düzeylerini belirleyebilmek için “aynı apartmanda, 
sitede veya mahallede Suriyeli bir komşunuz olsa sizi rahatsız eder mi?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 
Katılımcıların %38’i böyle bir durumda rahatsız olacağını, %35’i ise rahatsızlık duymayacağını belirtmiştir.  
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Tablo 5. Suriyelilere Vatandaşlık Verilmesi Durumu 

Cevaplar Sayı % 

Destekliyorum, iyi olur 66 6 

Kesinlikle verilmemeli 682 62 

Şu an verilmemeli ama ileride tekrar değerlendirilebilir 297 27 

Fikrim yok 55 5 

Toplam 1100 100 

 

Son günlerde kamuoyunda sıklıkla tartışılan bir konu olan sığınmacılara vatandaşlık verilmesi hususunda 
katılımcıların ne düşündüğünü tespit edebilmek için “Suriyelilere vatandaşlık verilmesini nasıl 
değerlendirirsiniz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların oldukça 
büyük bir kesimi sığınmacılara vatandaşlık verilmesine sıcak bakmadığını belirtmiştir.  

Tablo 6. Suriyelilerin Avrupa’ya Geçişlerine İzin Vermesi Durumu 

Cevaplar Sayı % 

Evet, izin verilmeli, seyahat özgürlükleri engellenmemeli 517 47 

Evet, Avrupa Birliği’nden karşılığında hiçbir şey alamadık 363 33 

Hayır, Avrupa’ya geçişleri karşılık beklenmeksizin engellenmeli 55 5 

Hayır, Avrupa Birliği’ne söz verdik 22 2 

Fikrim yok 143 13 

Toplam 1100 100 

 

Zaman zaman kamuoyu gündemini meşgul eden ve göç dalgası başladığından beri sığınmacıların Avrupa 
geçişlerine izin verilip verilmemesi hususunda katılımcıların ne düşündüğünü belirleyebilmek için “Sizce 
Türkiye, Suriyelilerin Avrupa’ya geçişlerine izin vermeli mi?” sorusu yöneltilmiş ve verilen cevaplar Tablo 
6’da düzenlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların %80’i sığınmacıların Avrupa’ya geçişlerine 
izin verilmesi gerektiğini herhangi bir engelleme yapılmaması gerektiğini düşünmektedirler.  

Tablo 7. Suriyelilere Çalışma İzni Verilmesi 

Cevaplar Sayı % 

Hayır 33 3 

Belli işlerde İzin verilebilir 495 45 

Geçici çalışma izni verilebilir 198 48 

Kalıcı çalışma izni verilebilir 44 4 

Toplam 1100 100 

Suriyeli sığınmacıların ülkemizde herhangi bir işte çalışabilmeleri için çalışma izni verilip verilmemesi 
hususunda “Sizce Suriyelilere herhangi bir işte çalışabilmeleri için izin verilmeli midir?” sorusuna 
verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların yaklaşık %97’si çalışma izninin verilebileceğini ve 
kendilerini rahatsız etmeyeceğini belirtmektedir.   

Tablo 8. Suriyeli Denildiğinde Aklınızda Hangisi Çağrışım Yapmaktadır? 
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Cevaplar Sayı % 

Zulümden kaçan insanlar 682 28,4 

Savaşmaktan kaçan insanlar 638 26,6 

Asayiş ve güvenlik konusunda sorun yaratıyorlar 396 16,5 

Bize yük olanlar 242 10,1 

Din kardeşlerimiz 231 9,6 

Misafirimiz 209 8,7 

Toplam 2398 100 

Not: (i) Katılımcılar birden fazla şık işaretleyebildiklerinden toplam 100’den fazladır. 

Suriyeli sığınmacı denildiğinde vatandaşların aklına neyin çağrıştığını öğrenebilmek amacıyla bir soru 
yöneltilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 6’da düzenlenmiştir. Katılımcılar Suriyeli sığınmacıları öncelikle 
“zulümden/savaştan kaçan mağdur insanlar” olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda Suriyelilerin olumlu 
olarak tahayyül edildiği söylenebilir. Ancak Suriyeli sığınmacıların aynı zamanda; “savaşmaktan kaçan 
insanlar” olarak tanımlanması; “asayiş ve güvenlik konusunda sorun yaratıyorlar” ve “bize yük olanlar” 
olarak görülmesi Suriyeli sığınmacılar hakkında ciddi anlamda olumsuz bir düşüncenin varlığını da 
göstermektedir. Bu bağlamda Suriyeli sığınmacıların halk nezdinde endişe yarattığı ifade edilebilir. 
Suriyelileri az da olsa din kardeşimiz ve misafirimiz olarak gören bir kesim de bulunmaktadır.  

Tablo 9. Suriyeli Göç Sorununun Çözümü 

Cevaplar Sayı % 

Mevcut politikalar sorunu çözmüyor, radikal bir şekilde revize edilmeli 803 73,0 

Mevcut politikalar aynen devam ettirilmeli. 22 2,0 

Açık kapı politikasından derhal vazgeçilmeli, kapılar kapatılmalı 176 16,0 

Bence ortada bir sorun yok 33 3,0 

Fikrim yok 66 6,0 

Toplam 1100 100,0 

 

Suriyeli sığınmacılara ilişkin izlenen politikalar konusunda vatandaşların büyük bir kesimi (%73) mevcut 
politikaların sorunu çözmediğini, radikal bir şekilde revize edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu sonuç 
da vatandaşların sığınmacılar konusunda izlenen kamu politikalarında bir takım değişikliklerin 
yapılmasını talep ettikleri yönünde yorumlanabilir.  

 

Sonuç 

Devletler tarafından geliştirilen veya uygulamaya konulan kamu politikalarının varlığı her zaman 
problemlerin çözümü noktasında yeterli olmamaktadır. Türkiye’de uygulamaya konulan göç 
politikalarının başarıya ulaşabilmesi vatandaşların bu politikaları nasıl algıladıkları, bu konudaki 
farkındalık düzeyleri ve bu politikaları ne kadar benimsedikleri ile yakından ilintilidir. Bu bağlamda 
vatandaşların Suriyeli sığınmacılar hakkında ortaya konulan kamu politikalarını nasıl algıladıkları ve 
farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi ve buna göre etkin kamu politikalarının geliştirilmesi veya 
değiştirilmesi oldukça önem kazanmaktadır. Vatandaşların Suriyeli sığınmacıları nasıl algıladıklarını tespit 
etmeye yönelik gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen bulgular kısaca şu şekilde özetlenebilir: 
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 Katılımcılar Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmelerini istemektedir ancak katılımcıların büyük 
çoğunluğu Suriyelilerin dönmeyeceğini düşünmektedir. Suriyeli sığınmacıların kalıcı olacağı 
düşüncesi de vatandaşların endişelenmesini artırmaktadır. Bu nedenle Suriyeli sığınmacıların 
ülkelerine geri dönmeleri konusuyla ilgili net bir çerçevenin çizilmesi gereklidir. Ayrıca burada iş 
yeri sahibi olan bir kısım Suriyeli sığınmacının buradaki düzenlerini bırakıp ülkelerine 
dönmeyecekleri de aşikârdır.  

 Katılımcıların Suriyeli sığınmacı bir komşusu olmasından rahatsızlık duyanlar ile duymayanların 
oranı neredeyse eşit düzeylerdedir.  

 Kamuoyunda sıklıkla tartışılan bir konu olan sığınmacılara vatandaşlık verilmesi hususunda 
katılımcıların oldukça büyük bir kesimi sıcak bakmamaktadır. 

 Zaman zaman kamuoyu gündemini meşgul eden ve göç dalgası başladığından beri sığınmacıların 
Avrupa geçişlerine izin verilip verilmemesi hususunda katılımcıların %80’i sığınmacıların 
Avrupa’ya geçişlerine izin verilmesi gerektiğini herhangi bir engelleme yapılmaması gerektiğini 
düşünmektedirler.  

 Katılımcılar Suriyeli sığınmacıları öncelikle “zulümden/savaştan kaçan mağdur insanlar” olarak 
tanımlamaktadır. Bu anlamda Suriyelilerin olumlu olarak tahayyül edildiği söylenebilir. Ancak 
Suriyeli sığınmacıların aynı zamanda; “savaşmaktan kaçan insanlar” olarak tanımlanması; 
“asayiş ve güvenlik konusunda sorun yaratıyorlar” ve “bize yük olanlar” olarak görülmesi Suriyeli 
sığınmacılar hakkında ciddi anlamda olumsuz bir düşüncenin varlığını da göstermektedir. Bu 
bağlamda Suriyeli sığınmacıların halk nezdinde endişe yarattığı ifade edilebilir.  

 Katılımcılar Suriyeli sığınmacı politikasının tamamen revize edilmesi gerektiğini düşünmekteler, 
açık kapı politikasının yerine daha sınırlı göçmen kabul edilmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

Özetle anket çalışmasından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; 2011 yılında Suriye’de başlayan iç 
karışıklıklar nedeniyle göç dalgasının başlamasını takiben ilk Suriyelilerin ülkemize giriş yapmaları ile 
tarihsel bağımızın da etkisiyle başlangıçta misafir olarak görülen ve kabul edilen sığınmacılar bugün 
itibariyle vatandaşlar nezdinde olumsuz kanaatleri çağrıştırmaktadır. Bu nedenle toplumsal 
entegrasyonun sağlanabilmesi açısından vatandaşların kaygı ve endişelerinin dikkate alındığı göç 
politikaların hazırlanarak yürürlüğe konulması büyük önem arz etmektedir.  
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Özet 

Demokrasi, genel anlamıyla bir yönetim biçimi olarak, “siyasi gücün halkın yetkisinde olması” demektir. 
Sözlük anlamı olarak ise; “halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir”. Demokrasinin oluşması için; 
“Milli Egemenlik, Seçme ve Seçilme Hakkı, Katılım, Özgürlük, Eşitlik, Çoğulculuk, Çoğunluk, Hoşgörü, 
Kuvvetler Ayrılığı, Hukuk Devleti” gibi gerekli olan temel ilkeler vardır.  

Metafor, “karşılaştırma” anlamında kullanılan bir kelimedir. Metafor, soyut ya da kolayca anlaşılamayan 
olguları tanımlamak için kullanılmakta olup, “daha anlaşılır olanla açıklamaya çalışmak” demektir.  

Bu araştırmanın amacı, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi 
Programı’nda öğrenim gören öğretmen adayı öğrencilerin “demokrasi” kavramına ilişkin algılarının ne 
yönde olduğunu metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak 
tasarlanan betimsel bir alan araştırmasıdır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu öğretmen adaylarının 
“demokrasi” kavramını hangi metaforlar aracılığıyla algılamakta olduğu incelenmiştir. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak “yarı-yapılandırılmış anket formu” kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan form, 
demografik değişkenler ile katılımcıların “Demokrasi … gibidir, çünkü…” cümlesini tamamlamaları 
istenen bölümden oluşmaktadır.  

Araştırmada elde edilen veriler, öğrencilerin “demokrasi” kavramı ile ilgili yazılı açıklamalarından elde 
edilmiştir. Toplanan verilerin işlenmesinde metaforik içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada 
veriler öncelikle frekans ve yüzde tabloları halinde özetlenmiştir. “Demokrasi” kavramına yönelik algıları 
arasındaki ilişkiler ile bu algıların demografik özelliklere göre benzerlik veya farklılıkları olup olmadığı 
analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemi; 2017-2018 öğretim yılı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi öğretmen adayı, demokrasi, metafor. 

Metaphorical Perceptions of Preschool Teacher Candidates about the Concept of Democracy 

Abstract 

In general sense, democracy means “people have the authority of political power” as a regime. In the 
dictionary, it is the government that is based on “popular sovereignty”. Basic principles such as “national 
sovereignty, right to vote, and stand for election, participation, freedom, equality, pluralism, majority, 
tolerance, seperation of powers, and state of law” are necessary for democracy.  

Metaphor is a word used to meaning of “compare”. Metaphor is used to define abstract and difficult to 
comprehend facts, and it means trying to explain them with more comprehensible ones. 

The aim of the study is to define perceptions of Trakya University Education Faculty Preschool Teacher 
Candidates about “democracy” via metaphors. The study is qualitative and descriptive field research. In 
accordance with this purpose, it has been investigated that via which metaphors the teacher candidates 
in question perceive “democracy” concept. Semi-structured questionnaire form” has been used as data 
collection tool. The form includes expressions as “democracy is like… because…” 

The data obtained from the study has been gained from the written explanations of the students about 
“democracy” concept. Metaphorical content analysis techniques have been used for data process. The 
data initially has been summarized as frequency and percentage tables. The relations between the 
“democracy” concept and if these perceptions vary or not according to demographical features have 
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been analyzed. The sample of the study consists of Trakya University 2017-2018 education year 
Education faculty students. 

Keywords: Preschool education, preschool teacher candidate, democracy, metaphor. 

 

1.GİRİŞ   

Kelime olarak, metafor Grekçe “Metapherein” kelimesinden türetilmiş olup, Meta (değiştirmek) ve 
pherein (taşımak) kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur (Levine, 2005: 172). Metafor günümüzde, 
daha ziyade; “söylemi süslemeye yönelik bir söz sanatı” olarak bilinmekle birlikte, genel olarak; “dünyayı 
kavrayışımıza yardım eden bir düşünme ve görme biçimi” anlamına gelmektedir (Morgan, 1998: 14). 

Metaforlar; “insanların gerçeğe ve dünyaya ilişkin düşüncelerini şekillendiren temel zihinsel modellerden 
biridir” (Ocak ve Gündüz: 2006 ). İnsanlar bir kavramı anlayabilmek için, başka kavramlarla kıyaslamalar 
yapmak zorunda kalmaktadır (Clarken, 1997: 4). Bu sebeple Aristo döneminden beri daha ziyade 
romansal ve şiirsel anlatımda farklı şekillerde metafor kullanımı söz konusu olurken, 1980’li yıllarda, 
Lacoff ve Johnson’un “Metaphors we live by” isimli çalışmalarında geliştirdikleri “zihinsel metafor 
teorisi” olarak isimlendirilen bir teoriyle metaforun önemi anlaşılmıştır. Lacoff ve Johnson’un ileri 
sürdükleri bu teoriye göre; “Kavram sistemimiz büyük ölçüde metaforikse, o zaman düşünme tarzımız, 
tecrübe ettiğimiz her olgu ve günlük olarak yaptığımız her şey bir bakıma metaforiktir” (Lakoff ve 
Johnson, 1980).  

Yob’a göre metafor; “bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve 
açıklamada kullanılabileceği güçlü bir zihinsel araçtır” (Yob, 2003: 130).  Metaforlar yaratıcıdır; çünkü 
zihnimizi benzerliklerin, ilişkilerin ve görüşlerin ötesine, kendi yeniden yarattıkları benzerliklere, ilişkilere 
ve görüşlere yönlendirmektedir. Metaforlar, keşiftir; çünkü kavramın daha önce taşıyamayacağı bir 
anlam boyutu keşfedilir ve bu şekilde kavramın ve düşüncenin anlam ufku genişlemektedir (Demir, 
2010: 12, Akt. Ergin ve Beyoğlu, 2017). 

Tarih dersi kavramlar konusunda oldukça zengin bir derstir. Bu durumda Tarih dersinde öğrencilerin 
birçok metafor oluşturabileceği anlamına gelmektedir (Güven ve Güven: 2009). 

Özellikle birçok soyut kavramı öğretmeye çalıştığımız bu derste kavramların öğretimi ve öğrenilen 
kavramların kalıcılığının sağlanması oldukça önemlidir. Öğrencilerin “Demokrasi” kavramını, ilgili öğretim 
programlarında da verildiği gibi doğru olarak öğrenip öğrenmedikleri ve bu kavrama ilişkin metaforlar 
oluşturup oluşturamadıkları anlaşılacaktır (İbret, Aydınözü: 2011). Özellikle birçok soyut kavramı 
öğretmeye çalıştığımız bu derste kavramların öğretimi ve öğrenilen kavramların kalıcılığının sağlanması 
oldukça önemlidir. Öğretmen adaylarının “demokrasi” kavramını daha önceki öğretim programlarında 
verildiği gibi doğru olarak öğrenip öğrenmedikleri ve bu kavrama ilişkin metaforlar oluşturup 
oluşturamadıkları anlaşılacaktır (Şehirli 2017: 349-364). 

2.  EĞİTİM VE METAFOR 

Edebiyat eleştirmeni olan Wayne C. Booth, metafora yönelik ilginin giderek arttığını ve 2039 yılına kadar 
metaforla ilgilenen öğrencilerin insanlara göre daha fazla olacağını 1978 yılında dile getirmiştir  (Booth, 
1978: 49). Shuell (1990) ise; “Eğer bir resim 1000 kelimeye bedelse, bir metafor da 1000 resme bedeldir” 
diyerek metaforun gücünü vurgulamaktadır. Bir resim sadece statik bir imge sunarken, bir metafor bir 
olgu hakkında düşünmek için zihinsel bir çerçeve sunar. Kullanılan metaforlar bireyin düşünce şeklini 
oluşturur. Bireyin özel bir durumda neler gördüğünü, bir olayı yorumlama şeklini, olası çözüm yollarını 
ve ne şekilde davranacağını belirler. Metaforik dil ve düşünce üzerine yaptığı çalışmalardan yola çıkan 
Gibbs (1999: 30), öğrenciler ve metaforla ilgilenen diğer araştırmacılar tarafından metafor araştırmasının 
en iyi şekilde nasıl yapılacağını sorgulamaktadır (Akyol, 2017:74). Metaforların öğrencilere, 
öğretmenlere, araştırmacılara sağladığı pek çok faydalar bulunmaktadır. 
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3. DEMOKRASİ NEDİR? 

Eski Yunancada halk tarafından yönetilme anlamına gelen demokrasi kavramı, halk anlamına gelen 
“demos” ile güç, kudret, iktidar ve yönetim anlamına gelen “kratos” kelimelerinin birleşmesiyle 
meydana gelmiştir (Doğan, 2007; Şaylan, 1998). Kişiler, toplumlar ya da toplumsal kesimler, bir idealin 
ölçüsü olarak düşündükleri demokrasiyi kendilerine göre belli değer yargıları, tercihler ve istekler 
çerçevesinde yorumlamaktadırlar (Şaylan, 1998, Yüce, Demir, Polis Bilimleri Dergisi). Demokrasiyi 
genellikle;  “bir yönetim biçimi, bir insan hakları boyutu ve bir yaşam biçimi” olarak gören yaklaşımlar 
bulunmaktadır (Yeşil, 2002: 2-3). 

Son yıllarda demokrasinin daha çok bir yaşam biçimi olarak görülmesi önem kazanmıştır. Nitekim Levin 
(1998: 58)'e göre demokrasi bir yaşam tarzı olarak görülmelidir. Dewey (t.y.) ise, demokrasinin özel, 
politik bir biçim, seçilmiş yöneticiler tarafından gerçekleştirilen bir yönetme biçimi olmasının çok 
ötesinde insan ilişkileri ve kişiliğin gelişmesi anlamına geldiğini belirtmiştir. Dewey, demokratik 
yöntemlerin, parlamento, seçimler, partiler arası ilişkilerle sınırlı olduğunu bunların insanların günlük 
yaşamlarında birebir etkisinin olmadığını belirtmiştir (Güder, Yıldırım, 2014). 

Demokrasi kavramının en sık karşımıza çıkan tanımı, en genel ifadeyle, “demokrasinin halkın 
egemenliğine dayanan bir yönetim şekli” olduğudur (Doğan, 2007). Demokrasi kavramıyla ilgi bir başka 
tanım ise, “siyasi iktidarın, toplumda toplum için bizzat toplum tarafından kullanılması” şeklindedir 
(Şaylan, 1998). Demokrasi kavramının, bireylerin haklarını koruyan ve kendi yaşamlarını özgürce 
sürdürmelerini sağlayan bir yönetim biçimi olduğu kadar, yaşam deneyimlerine bir bütünlük ve bir 
anlam kazandırma isteklerini destekleyen bir yönetim biçimi olduğu da ifade edilmektedir (Touraine, 
2002). Demokrasinin asıl amacının, insanın özgürce gelişmesini ve yaşamasını sağlamak olduğu 
söylenebilir (Doğan, 2008: 10). Demokrasi; demokrasiyi yerleştirecek, koruyacak ve güçlendirerek 
yaşatacak vatandaşların varlığı halinde güvencededir (Kaldırım, 2005:146). Bu nedenle demokrasinin 
gelişmesinde eğitim çok önemli rol oynamaktadır (Büyükkaragöz, 1990). Demokrasi kültürünün 
geliştirilmesinde ve demokratik değerlerin kazandırılmasında aileye, sosyal çevreye, örgün eğitim 
kurumlarına (Bkz. Atasay, 1997, Çalık, 2002, Ersoy, 2008, Gündoğdu, 2004, Tanırlı, 2007, Uslu, 2003) ve 
kitle iletişim araçlarına büyük görevler düşmektedir (Genç, 2006, Yüce,  Demir, Polis Bilimleri Dergisi) 
Demokrasi ne sadece bir yönetim biçimi, ne temel insan hakları ne de yaşam biçimidir. Demokrasi ancak 
tutum ve davranışlar düzeyinde, günlük yaşamda uygulaması yapılarak öğrenilebilecek ve 
benimsenebilecek bir siyasi rejimdir. Demokrasi ancak demokratik bir ortamda öğrenilebilir. Demokrasi 
eğitimi, yaşam boyu uygulama yapılarak öğrenilecek bir kavramdır. Bu süreç çocuğun doğumuyla birlikte 
başlamalı ve yaşam boyu devam etmelidir (Güder, Yıldırım, 2014). 

 

3.1. Demokrasinin Temel Özellikleri Nelerdir? 

Demokrasinin temelinde; “özgürlük, eşitlik, adalet, katılımcılık, hoşgörü ve insan hakları kavramları” yer 
almaktadır (Gürbüz, 2006). Demokrasinin amacı, “insanın huzur ve insan haklarına saygılı biçimde 
yaşamasını sağlamaktır”. Demokrasilerde insanlar üzerlerine düşen görevleri yapmakla sorumludur. 
İnsanlar hem kendi haklarının bilincinde olmalı hem de diğer insanlara zarar vermemelidir. Demokratik 
rejimlerde genel olarak şu temel özellikler bulunur (Yeşil, 2002: 8 Akt. Mutluer, 2009): 

-Demokratik rejimlerde egemenlik mutlak anlamda topluma dayanır. Demokratik olmayan rejimlerde ise 
egemenlik, bir kişi veya bir zümreye aittir. 

-Demokrasilerde toplumsal farklılaşma önemlidir. Demokrasi, başta siyasal olmak üzere, ideolojik, 
kültürel, cinsiyet veya yaşam felsefesine dayalı her türlü farklılığı zenginlik olarak kabul eder. Demokratik 
olmayan toplumlarda ise toplumsal homojenlik daha önemlidir. 

-Demokratik toplumlarda rızaya dayalı bir hukuk sistemi esastır. Toplum kendi hukukunu kendi 
oluşturur. Toplumun devlete karşı korunması esastır. Demokratik olmayan toplumlarda hukuk devlet 
merkezlidir. Topluma rağmen devlet anlayışı vardır. 
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-Demokratik toplumlarda yönetim ön plandadır. 

Demokrasinin akla, mantığa ve bilime uygun düşen özellikleri şunlardır (Selçuk, 1997: 12 Akt. Mutluer, 
2009): 

-Demokrasi hukukun üstünlüğüne inanır. 

-Demokrasi özgürlükçüdür; hiçbir görüş ve inanç yasaklanamaz. Demokratik devlet, bu inanç ve görüşler 
açısından yansız olmalıdır. 

-Demokrasi her açıdan çoğulcudur. Demokratik devlet, farklılıkları özendirerek, önünü açarak gelişmeye 
açık bir tutumu benimser. 

-Demokrasi; yasama, yürütme ve yargıda katılımcılığı gerektirir. 

Demokrasinin ana ilkelerinden olan çoğulculuk ayni zamanda farklılaşmaya açık olmaktır (Hürfikir, 2004 
Akt. Mutluer, 2009). Bireyler özgürce düşüncelerini ifade edebilmektedir. Demokratik toplumlara 
yerleşen kültür katılımcılıktır. “Değişik kültürlere açık olma, hoş görülü olma ve eşitçilik ilkeleri” 
demokrasinin temelinde önemli bir yere sahiptir. Demokrasinin şartları irdelendiğinde, devlet 
anlayışında “hoşgörü, insan haklarına saygı, düşünce ve ifade özgürlüğünde demokrasi bilinci taşımak” 
son derece önemlidir (Mutluer, 2009). 

3.2. Demokrasinin Unsurları Nelerdir? 

Demokrasinin varlığı somut olarak “siyasi partilerin varlığına, baskı gruplarına, serbest seçimlerin 
yapılmasına” dayanır. Bu üç unsur, demokrasinin varlığının göstergeleridir (Gültekin, 2003: 30-34). 
Demokrasinin oluşması için; “Milli Egemenlik, Seçme ve Seçilme Hakkı, Katılım, Özgürlük, Eşitlik, 
Çoğulculuk, Çoğunluk, Hoşgörü, Kuvvetler Ayrılığı, Hukuk Devleti”  gibi gerekli olan temel ilkeler vardır 
(Tunç, 2008: 1113-1132).  

4.  DEMOKRASİ TÜRLERİ 

Demokrasi türleri ile ilgili literatür tarandığında demokrasi türlerinin yer aldığı listenin çok uzun olduğu 
görülür. Bu türlerden bazılarını kısaca açıklamak gerekmektedir: 

4.1.Doğrudan Demokrasi 

Yunan şehir sitelerinde uygulanan Doğrudan Demokrasi’nin örneğini bulmak çok zordur. Günümüzde 
İsviçre Kantonlarının bazılarında yaşayan insanlar tek dereceli ve doğrudan katılım ile siyasal kararların 
alınmasına katılabiliyorlar. Bunun dışında günümüzde başka bir örnek yok gibidir (Sos. Bil. Ans., 1990, C: 
1: 317, Akt. Gültekin, 2003: 30). 

4.2.Dolaylı Demokrasi 

Tek veya çift dereceli seçimlerle bir veya iki meclisli siyasi sistemlerde seçimlere giderek siyasi 
temsilcilerin belirlenmesi modelidir. Bu model günümüzde en yaygın kullanılan demokrasi modelidir. İki 
veya daha çok sayıda ki partinin, tek isimle veya listelerle seçime girerek seçmenlerden kendileri için oy 
istemeleri ve böylelikle siyasi otoritenin belirlenmesi usulüdür (Sos. Bil. Ans. 1990, C:l: 317). 

4.3.Liberal Demokrasi 

Bu Demokrasi türünün temel özelliği çoğulculuktur. Daha ziyade Kuzey Avrupa ve A.B.D.’de boy 
göstermiştir. Farklılıklarına rağmen toplumun her kesiminin seçimlere katılmasını amaçlanmaktadır ve 
yasal olarak azınlık hakları koruma altına alınmıştır. Yine de çoğunluğun iktidarı ve iktidarın her an el 
değiştirebilmesi söz konusudur (Sos. Bil. Ans., 1990, C.l: 317).  

 

4.4.Ünanimist Demokrasi 

Mandst ideoloji temeline dayalı tek parti modelinin hâkim olduğu demokrasi türüdür. Birbirinden farklı 
rekabet halindeki partilerin varlığı söz konusu değildir. Seçimler tek bir partinin yönetenlerinin kimler 
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olacağına dair yapılmaktadır. Bu yaklaşıma göre parti tüm milletin partisidir. Bu model 2. Dünya Savaşı 
sonrasında Sovyetler Birliği’nde, Irak, Suriye, Libya, Yemen vb. halk cumhuriyetlerinde görülmüştür (Sos. 
Bil. Ans., 1990, C:l: 317). 

4.5.Sosyal Demokrasi 

İdeolojik temellere sahip olmamakla birlikte liberalizm ile sosyalizmin sentezi olan bir modeldir. Sosyal 
Demokrasi, liberalizmin işvereni koruyan ve devletin otoritesini zayıflatan yaklaşımının tersine, işçiyi 
koruyan, adaletli bir gelir dağılımını, işçilerin sosyal haklarının sağlanmasını ve adaletli bir vergi sistemini 
talep eden bir modeldir. Sosyal Demokrasi, İngiliz İşçi Partisi, Alman Sosyal Demokrat Parti, Avrupa’da ki 
çeşitli sosyalist partiler ve İskandinav ülkelerinde ki sosyal demokrat partilerin programlarına dayanan, 
sosyal adaleti temel alan bir yaklaşıma sahiptir (Taşdelen, 1997: 137-139, Akt. Gültekin, 2003:30-34). 

Yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan Demokrasi türlerinin yanında başka Demokrasi türleri de 
mevcuttur. Şöyle ki: 

“Tekno Demokrasi, Atina Demokrasisi, Klasik Demokrasi, Yarı doğrudan Demokrasi, Genel Oy 
Demokrasisi, Sınırlı Oy Demokrasisi, Ekonomik Demokrasi, Siyasal Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi, 
Çoğunlukçu Demokrasi, Oy Birliği Demokrasisi, Halkçı Demokrasi,  Halksız Demokrasi,  Özgürlükçü 
Demokrasi, Parlamenter Demokrasi, Katılıma Demokrasi, Plebisitçi Demokrasi, Karporatist Demokrasi,  
Kolalisyonel Demokrasi, Tele Demokrasi, Anayasal Demokrasi,  Seçkinci Demokrasi, Eleştirel Demokrasi, 
Bütünlükçü Demokrasi” (Yeni Türkiye Dergisi, 1999, C:2, 601, Akt. Gültekin, 2003: 32-33). Temelindeki 
amaca göre demokrasi türleri ise şunlardır;  

“Klasik (çoğulcu), Çoğunlukçu (mutlak), Marksist, Liberal, Plebistçi, Radikal, Siber, Düşük Yoğunluklu, 
Militan, Uzlaşmacı, Delegasyoncu, Westmınster Modeli, Oydaşmacı (ortaklıkçı), Müzakereci 
demokrasi”dir (Tunç, 2008: 1113-1132). Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Bu liste bile demokrasi 
alanında ne denli farklı yaklaşımların olduğu göstermektedir. Aslında demokrasi alanında genel geçer bir 
demokrasi türünün olmadığını göstermektedir.  

5. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Temel Eğitim Bölümü  Okul Öncesi 
Eğitimi Anabilim Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nda öğrenim gören öğretmen adayı 
öğrencilerin “demokrasi”  kavramına ilişkin algılarının ne yönde olduğunu metaforlar aracılığıyla 
belirlemektir. Araştırmada elde edilen veriler, öğrencilerin “demokrasi” kavramı ile ilgili yazılı 
açıklamalarından elde edilmiştir. Toplanan verilerin işlenmesinde metaforik içerik analizi teknikleri 
kullanılmıştır. Araştırmada veriler öncelikle frekans ve yüzde tabloları halinde özetlenmiştir. “Demokrasi” 
kavramına yönelik algıları arasındaki ilişkiler ile bu algıların demografik özelliklere göre benzerlik veya 
farklılıkları olup olmadığı analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemi; 2017-2018 öğretim yılı Trakya 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Araştırmada, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 
öğrencilerin “demokrasi” kavramına yönelik metaforik algılarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. 
Öğrencilerin “demokrasi” kavramına ilişkin algılarının tespit edilmesi açısından bu kavramları neye 
benzettikleri, nasıl algıladıkları ve zihinlerinde oluşan imgelerin ortaya çıkarılmasında hangi metaforların 
kullanıldığı analiz edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmıştır: 

1.Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin “demokrasi” 
kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar nelerdir?  
2.Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin “demokrasi” kavramına ilişkin 
oluşturdukları metaforlar ortak özellikleri bakımından oluşturdukları kavramsal kategoriler nelerdir? 

 
6. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmada kullanılan model, araştırmanın örneklemi, veri toplanması ve çözümlenmesi 
açıklanmaktadır.  
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6.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Araştırmada 
kullanılan form, cinsiyet, yaş gibi demografik değişkenler ve katılımcıların  “Demokrasi…gibidir, çünkü…” 
cümlesinde tamamlamaları istenen iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerin forma yazdıkları 
cevaplar, bu araştırmada temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Şurası unutulmamalıdır ki; anketler de 
bir veri toplama aracı olmasına karşılık geçerlik-güvenirlikleri hesaplama ile belirlenememektedir (Ergin,  
1995).Toplanan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma desenlerinden “olgubilim”, 
verilerin değerlendirilmesinde ise metaforik içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. 
Olgubilim deseni, farkında olunan ama ayrıntılı bir anlayışa sahip olunamayan olgulara odaklanmaktadır. 
Bireylerin yaşadıkları ortamda karşılaştıkları olgularla ilgili olarak ne algıladıkları ve deneyimlerinin neler 
olduğu üzerinde durarak olguyla ilgili algısını ortaya koyma çalışmaktadır. Olgubilim, bireylerin tümüyle 
yabancı olmadığı aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığı olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar 
için uygun bir araştırma zemini yaratmaktadır (McMillan & Schumacher, 2010; Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

6.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni; 2017-2018 öğretim yılının ikinci yarısında Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden oluşmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ise Eğitim Fakültesi Temel Eğitimi Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği 1.,2.,3.,4. 
sınıf random seçilerek toplam 196 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları, “gönüllülük 
esasına” ve “ulaşılabilirliğe” dayalı olarak belirlenmiştir. 

6.3. Araştırma Verilerinin Toplanması 

Eğitim Fakültesinde Temel Eğitim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim alan 
öğrencilerin “demokrasi” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit ederek karşılaştırmak 
amacıyla, her bir öğretmen adayından “Demokrasi… gibidir, çünkü…”  cümlesini tamamlaması 
istenmiştir. Bu ibarenin yazılı olduğu boş bir form verilerek bir ders süresi zaman tanınmıştır. Öğretmen 
adaylarının sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak bu metaforun gerekçesini yazmaları 
istenmiştir.  

6.4. Sınırlılıklar 

-2017-2018 öğretim yılı ile sınırlıdır. 

-Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile sınırlıdır. 

-Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim 
Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı öğrencileri ile sınırlıdır. 

-Araştırma 196 öğrenci ile sınırlıdır. 

-Araştırma “demokrasi” kavramına ilişkin metafor oluşturma becerisi ile sınırlıdır. 

7. BULGULAR VE YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde öğretmen adaylarının oluşturdukları demokrasi kavramına ilişkin metaforlar 
frekans ve yüzde dağılımlarıyla tablolar halinde karşılaştırılmıştır. Öğretmen adaylarının barış kavramına 
ilişkin olarak frekansı 2 ve yukarı olmak üzere toplam 140 adet geçerli metafor üretmiş oldukları 
görülmektedir. Bunlardan en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan metaforlar; terazi (f=20, 
%10.20), özgürlük (f=19, % 9.69), eşitlik (f=8, % 4.08), ortak karar (f=8, % 4.08), adalet (f=6, % 3.06), 
refah (f=6, % 3.06), aile, çiçek, Güneş, ışık, kuş, su (f=4, % 2.04), bayrak, insan, kadın-erkek ilişkisi, seçim, 
yemek yapmak (f=3, % 1.53), anne, Atatürk, ekmek, elmas, futbol takımı tutmak, gökkuşağı, gökyüzü, 
hayat, kelebek, kitap, küçük bir çocuk, masa, orkestra, para, resim yapmak, televizyon, TV programları, 
(f=2, % 1.02) olmuştur. Dolayısıyla, demokrasi kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından çok sayıda 
farklı metafor kullanıldığı ifade edilebilir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının 
demokrasi kavramına ilişkin üretmiş oldukları metaforlar incelendiğinde genel olarak “olumlu algı” 
içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. (Tablo 1) 
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Tablo 1. Demokrasi  Metaforik Analizi Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
  f % 

   
f % 

   
f % 

1 terazi 20 10,20 
 

13 bayrak 3 1,53 
 

25 hayat 2 1,02 

2 özgürlük 19 9,69 
 

14 insan 3 1,53 
 

26 kelebek 2 1,02 

3 eşitlik 8 4,08 
 

15 kadın-erkek ilişkisi 3 1,53 
 

27 kitap 2 1,02 

4 ortak karar 8 4,08 
 

16 seçim 3 1,53 
 

28 küçük bir çocuk 2 1,02 

5 adalet 6 3,06 
 

17 yemek yapmak 3 1,53 
 

29 masa 2 1,02 

6 refah 6 3,06 
 

18 anne 2 1,02 
 

30 orkestra 2 1,02 

7 Aile 4 2,04 
 

19 Atatürk 2 1,02 
 

31 para 2 1,02 

8 çiçek 4 2,04 
 

20 ekmek 2 1,02 
 

32 resim yapmak 2 1,02 

9 Güneş 4 2,04 
 

21 elmas 2 1,02 
 

33 televizyon 2 1,02 

10 Işık 4 2,04 
 

22 futbol takımı tutmak 2 1,02 
 

34 TV programları 2 1,02 

11 Kuş 4 2,04 
 

23 gökkuşağı 2 1,02 
  

Diğer 56 28,57 

12 Su 4 2,04 
 

24 gökyüzü 2 1,02 
  

Toplam 140 71,43 

 

Demokrasi kavramına ilişkin olarak her biri öğretmen adayları tarafından üretilen 56 metafor 
bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının barış kavramına ilişkin üretmiş oldukları frekansı 1 olan bu 
metaforlar incelendiğinde genel olarak anlamlı algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. (Tablo 2) 

 

Tablo 2. Demokrasi  Metaforik Analizi Frekansı 1 olan Kodlar 

 
f % 

  
f % 

  
f % 

ana-baba 1 0,51 

 

ikiz kardeşler 1 0,51 

 

sınıftaki öğrenciler 1 0,51 

Akıl 1 0,51 

 

imece 1 0,51 

 

sokak kavgası 1 0,51 

Altın 1 0,51 

 

kalem 1 0,51 

 

sorumluluk 1 0,51 

arkadaşlarla sinemaya 
gitmek 

1 0,51 

 

kar taneleri 
1 0,51 

 

şehir efsanesi 
1 0,51 

baharda açan çiçekler 
1 0,51 

 

karınca 
1 0,51 

 

tahterevallideki kilolu 
çocuk 

1 0,51 

baskınlık 1 0,51 

 

kırılan yumurta 1 0,51 

 

tartışma 1 0,51 

buğulu bir cam 1 0,51 

 

limon 1 0,51 

 

teknoloji 1 0,51 

Bütünlük 1 0,51 

 

limonata 1 0,51 

 

top 1 0,51 

Cinsiyet 1 0,51 

 

mahkeme 1 0,51 

 

tornavida 1 0,51 

çam ağacı 
1 0,51 

 

meyve veren 
bir ağaç 

1 0,51 

 

tren 
1 0,51 

çatlamış bir vazo 1 0,51 

 

orman 1 0,51 

 

tsunami 1 0,51 

Demokrasi 1 0,51 

 

pizza dilimleri 1 0,51 

 

üniversite tercihi 1 0,51 

dişli çarklar 1 0,51 

 

puzzle 1 0,51 

 

yolculuk 1 0,51 

dört yapraklı yonca 1 0,51 

 

ruh 1 0,51 

 

yoldaki levhalar 1 0,51 

Eğitim 1 0,51 

 

rüzgar 1 0,51 

 

zekâ küpü 1 0,51 
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evden dışarı hiç çıkmamak 
1 0,51 

 

salıncakta 
sallanmak 

1 0,51 

 

zikzak çizgi 
1 0,51 

Hakem 
1 0,51 

 

sanatçı 
1 0,51 

 

Toplam 5
6 

28,5
7 

Hayal 1 0,51 

 

serap 1 0,51 

    herkese uzatılan bir 
mikrofon 

1 0,51 

 

serçe 
1 0,51 

    hiç sönmeyen bir ateş 1 0,51 

 

sevmek 1 0,51 

     

Aşağıda Tablo 3'de öğrenciler tarafından üretilen metaforlara  “…çünkü” denilerek verilen cevaplar 
frekansı 2 ve daha yukarı olanlar yüzdesine göre verilmiştir.  

Tablo 3. Demokrasi Metaforlarının Gerekçeleri ve Frekans Dağılımı 

 
  f % 

1 Özgürlüktür 30 15,63 

2 eşitlik getirir 29 15,10 

3 çoğunluğun hakimiyetidir 16 8,33 

4 ortak karar esastır 14 7,29 

5 seçme iradesidir 8 4,17 

6 adaleti sağlar 7 3,65 

7 Aydınlatır 7 3,65 

8 farklılıklardan oluşur 7 3,65 

9 eşit davranmaktır 6 3,13 

10 ifade özgürlüğüdür 6 3,13 

11 halkın özyönetimidir 4 2,08 

12 dengeyi sağlar 3 1,56 

13 umut verir 3 1,56 

 
Diğer 52 27,08 

 
Toplam 192 100,00 

 

Demokrasi kavramıyla ilişkilendirilen metaforların ilişkilendirilme gerekçeleri hakkında “çünkü ...” soru 
kalıbıyla alınan açıklamaların frekans ve yüzde dağılımı incelendiğinde en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek 
frekansa sahip olan gerekçeler; özgürlüktür, (f=30, % 15.63), eşitlik getirir, (f=29, % 15.10).  Bunun 
devamında ise; çoğunluğun hakimiyetidir,  (f=16,  % 8.33), ortak karar esastır, (f=14,  % 7.29), seçme 
iradesidir, (f=8,  % 4.17), adaleti sağlar, , (f=7,  % 3.65), aydınlatır, , (f=7,  % 3.65), farklılıklardan oluşur, , 
(f=7,  % 3.65),  eşit davranmaktır,  (f=6,  % 3.13),  ifade özgürlüğüdür, (f=6,  % 3.13),  halkın 
özyönetimidir, (f=4,  % 2.08),  dengeyi sağlar, (f=3,  % 1.56),  umut verir,  (f=3,  % 1.56). Adayların genel 
olarak çok olumlu algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır (Tablo 3). 

Aşağıda Tablo 4'de öğrenciler tarafından üretilen metaforlara  “…çünkü” denilerek verilen cevaplar 
frekansı 1 olanlar alfabetik sıra ile verilmiştir.  

 
Tablo 4. Demokrasi Metaforlarının Gerekçeleri ve Frekansı 1 olan Kodlar Dağılımı 

 
f % 

  
f % 

aniden kırılabilir 1 0,52 
 

kullanılması zorunludur 1 0,52 

asla dengeyi tutturamazsınız 1 0,52 
 

kurallı ve uyarıcıdır 1 0,52 

azı güzel, çoğu tatsız olur 1 0,52 
 

mutlak ihtiyaçtır 1 0,52 
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balığa mutluluk verir 1 0,52 
 

net olarak görülmez 1 0,52 

başkalaşım geçirir 1 0,52 
 

neyin en iyisi olduğunu bilememek 1 0,52 

bazen gerekli, bazen de gereksizdir 1 0,52 
 

olmadan olmaz 1 0,52 

bugün var, yarın yok 1 0,52 
 

olmadan yaşanmaz 1 0,52 

bulabilen şanslıdır 1 0,52 
 

olmasa da olur 1 0,52 

büyür ve gelişir 1 0,52 
 

orijinal gibi ama aslında değildir 1 0,52 

çeşitler vardır 1 0,52 
 

paran varsa elde edersin 1 0,52 

çok değerlidir ve korunmalıdır 1 0,52 
 

sağlıklı sonuçlar alınamayabilir 1 0,52 

dalga dalga yayılır ve etkiler 1 0,52 
 

sahip çıkılması gereken bir değerdir 1 0,52 

Değişkendir 1 0,52 
 

sahip olunması güzeldir 1 0,52 

doğru kullanıldığında iyileştirir 1 0,52 
 

tarafsız ve halkın yararına olmalıdır 1 0,52 

erdemli ve ideal bir toplum getirir 1 0,52 
 

temeli çok sağlamdır 1 0,52 

estetik, anaç ve kurallıdır 1 0,52 
 

toplum için yararlıdır 1 0,52 

gelişimdir ve insan yararınadır 1 0,52 
 

toplumun oluşumudur 1 0,52 

gerçek değildir 1 0,52 
 

toprağı verimlileştirir 1 0,52 

güçlü olmalıdır 1 0,52 
 

tüm ayakları sağlam olmalıdır 1 0,52 

hassas ve dengelidir 1 0,52 
 

uğrunda savaşılası bir değerdir 1 0,52 

her yudumda azalır 1 0,52 
 

var sanılır ama yoktur 1 0,52 

her zaman gereklidir 1 0,52 
 

var zannedilse de tam anlamıyla var denemez 1 0,52 

herkese önem verilir 1 0,52 
 

vardır ama kanıtlanamaz 1 0,52 

ilginiz kadar verim alabilirsiniz 1 0,52 
 

yaşamak için şarttır 1 0,52 

iyi bir şeydir 1 0,52 
 

yüzyılda bir görülür 1 0,52 

iyiliği anlatır 1 0,52 
 

Toplam 52 27,08 

kıymetlidir 1 0,52 
    

 

8. SONUÇ VE TARTIŞMA  

Araştırmada, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 
öğrencilerin “demokrasi” kavramına yönelik metaforik algılarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. 
Öğrencilerin “demokrasi” kavramına ilişkin algılarının tespit edilmesi açısından bu kavramı neye 
benzettikleri, nasıl algıladıkları ve zihinlerinde oluşan imgelerin ortaya çıkarılmasında hangi metaforların 
kullanıldığı analiz edilmiştir.  

Öğretmen adaylarının barış kavramına ilişkin olarak frekansı 2 ve yukarı olmak üzere toplam 140 adet 
geçerli metafor üretmiş oldukları görülmektedir. Bunlardan en yüksek frekansa sahip olan metaforlar 
sırasıyla; “terazi, özgürlük, eşitlik, ortak karar, adalet,, refah, aile, çiçek, Güneş, ışık, kuş, su, bayrak, 
insan, kadın-erkek ilişkisi, seçim, yemek yapmak, anne, Atatürk, ekmek, elmas, futbol takımı tutmak, 
gökkuşağı, gökyüzü, hayat, kelebek, kitap, küçük bir çocuk, masa, orkestra, para, resim yapmak, 
televizyon, TV programları”, olmuştur. Öğretmen adaylarının demokrasi kavramına ilişkin üretmiş 
oldukları metaforlar incelendiğinde genel olarak “olumlu algı” içerisinde oldukları anlaşılmaktadır.  

Demokrasi kavramıyla ilişkilendirilen metaforların ilişkilendirilme gerekçeleri hakkında “çünkü ...” soru 
kalıbıyla alınan açıklamaların frekans ve yüzde dağılımı incelendiğinde en yüksek frekansa sahip olan 
gerekçeler sırasıyla; “özgürlüktür, eşitlik getirir, çoğunluğun hâkimiyetidir, ortak karar esastır, seçme 
iradesidir, adaleti sağlar, aydınlatır, farklılıklardan oluşur, eşit davranmaktır, ifade özgürlüğüdür, halkın 
özyönetimidir, dengeyi sağlar, umut verir”, olmuştur. Öğretmen adaylarının genel olarak “çok olumlu 
algı” içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. 

Buna benzer bir araştırmayı yani öğrencilerin “demokrasi” kavramına yönelik metaforik algılarını 
karşılaştırmayı amaçladığım çalışmayı T.Ü. Eğitim Fakültesi “Sosyal Bilgiler Eğitimi” öğretmen adaylarına 
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aynı yıl uyguladım. Diğer çalışmamız da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bu nedenle diğer araştırmamızdaki 
önerileri burada tekrar etmeyi uygun bularak şu önerilerde bulunabilirim: 

-Öğretmen adaylarının öğrencilik sürecinde demokrasiye ilişkin algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını 
tespit etmek amacıyla, farklı bölümler arasında karşılaştırmalı çalışmalar ilerleyen yıllarda da yapılabilir. 

- Öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının demokrasiye ilişkin algılarını belirlemeye ve 
karşılaştırmaya yönelik araştırmalar yapılabilir. 

-Okul Öncesi eğitimi öğretmen adayları ile Eğitim Fakültesinin diğer bölümlerinde öğrenim gören 
öğretmen adaylarının “demokrasi” algıları metafor yoluyla belirlenerek aralarında karşılaştırmalar 
yapılabilir. 

-Metaforlar öğretmen adaylarının tarih eğitimi esnasında belli olgulara ilişkin sahip oldukları zihinsel 
imgeleri açığa çıkarmada, anlamada ve değiştirmede “pedagojik araç” olarak kullanabilir.  

-Öğretmen adaylarına eğitim programlarında “demokrasi eğitimi” dersleri verilebilir.  
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(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. 
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Giriş ve Amaç: Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin sağlık okuryazarlık düzeylerinin 
ölçülmesi ve bilgi düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde Marmara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda öğrenim gören 885 
öğrenci oluşturmaktadır. 

Yöntem: Sağlık okuryazarlığı ölçeği, “Sağlık Okuryazarlığı ile Öz Bakım Gücü Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi: Isparta İli Örneği” adlı yüksek lisans çalışmasından alınmıştır. Veri toplama aracı; 
demografik ve sağlık okuryazarlığını ölçmeye yönelik sorular olmak üzere, iki bölümden oluşmaktadır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi öğrencilerini sınıf düzeyinde incelediğim de 
1.2. 3. ve 4. sınıflarda anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farklılık Sağlık Yönetimi öğrencilerinden 
kaynaklanmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Sağlık Yönetimi öğrencilerinden sadece 2. 
Sınıflarda anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinden 
kaynaklandığı görülmektedir. Öğrencilerinin sağlık kuruluşlarına yıllık başvuru sayıları incelendiğinde, 
Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri arasında 1-4 arası ve daha fazla başvuru sayısında 
anlamlı farklılık bulunmuşken; FTR ve sağlık yönetimi öğrencilerinin sağlık kuruluşlarına yıllık 3 kez 
başvuru sayısında, Beslenme ve Diyetetik ile Sağlık Yönetimi öğrencileri arasında 1’den az başvuruda ve 
Ebelik ve Sağlık Yönetimi öğrencileri arasında ise, 2-4 arası ve daha fazla başvuru sayısında anlamlı 
farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin aile hekimliğinden, devlet hastanelerinden ve özel hastanelerden 
aldıkları hizmetlerin memnuniyet durumuna kısmen memnunum" cevabı verenlerin çoğunlukta olduğu, 
sadece sağlık yönetimi öğrencilerinin özel hastanelerden memnuniyet durumuna çoğunluğun 
"memnunum" cevabı verdiği görülmüştür. 

Sonuç: Bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyi ne kadar yüksekse, sağlık kuruluşlarından aldığı hizmetin 
memnuniyet durumu da artmaktadır.  



 
298 

 

 
 

Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, okuryazarlık, sağlık bilimleri, sağlık yönetimi 

 

GİRİŞ 

Bireylerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık profesyonellerinden aldıkları hizmetleri anlayabilmesi 
sağlık okuryazarlığı olarak değerlendirilmektedir. Sağlık okuryazarlığını değerlendirmek için sadece aldığı 
hizmeti anlayabilmesi değil, reçeteyi okuyabilmesi, bir sonraki kontrol tarihini bilmesi, kişiye verilen form 
gibi yazılı materyalleri okuyabilmesi de bir kriter olarak değerlendirilmektedir. Bireylerin sağlık 
okuryazarlığı seviyesinin yükselmesi, sağlık hizmetleri ile ilgili bilgilere ulaşması, bu bilgileri 
anlamlandırabilmesi ve bilgileri kullanması kolaylaşmakta böylece bireyler sağlığını korumakta ve 
sağlıklarını daha üst seviyelere yükseltmektedir (Ç;men, 2015:31-38). 

Neilsen-Bohlman ve Tıp Enstitüsü (IOM) sağlık okuryazarlığını, bireylerin sağlık ihtiyaçlarına uygun sağlık 
kararlarını alması ve sağlıkla ilgili temel bilgileri okuyabilmesi, anlayabilmesi, işlemesi ve davranışa 
geçirebilmesi yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Taşkaya, 2014:43-44). 

Sağlık okuryazarlığı ile ilgili yapılan birçok tanımdan yola çıkarak bireyin sağlık hizmetinden yararlanma 
sürecinde kendi sağlığı ile ilgili kararları doğru bir şekilde alması ve bu süreçte verilen mesajları doğru 
anlaması, yorumlaması ve uygulaması için önemli bir süreçtir. Yeterli sağlık okuryazarlığı bilgisine sahip 
olan bir birey ile yetersiz veya sınırlı sağlık okuryazarlığı bilgisine sahip olan birey arasında önemli farklar 
bulunmaktadır. Yetersiz veya sınırlı sağlık okuryazarlık bilgisine sahip olan bireylerin, yeterli sağlık 
okuryazarlığı bilgisine sahip olan bireylere göre sağlık hizmetinden daha fazla yararlandıkları, sağlık 
hizmeti masraflarının daha fazla olduğu ve hastane yatış sürelerinin arttığı görülmektedir. Tüm bu 
nedenlerden dolayı gereksiz işgücü kayıpları yaşanmakta ve sağlık harcamalarının artmasına neden 
olmaktadır (Kendir Çopurlar & Kartal, 2016:42-47). 

Ayrıca yetersiz veya sınırlı okuryazarlık bilgisine sahip olan bireyler sağlık profesyonellerinden aldıkları 
bilgileri doğru olarak yorumlayamayacağı ve internet gibi elektronik ortamlardan aldıkları bilgiler ile 
birlikte sağlık bilgisini yanlış bir şekilde tamamlamaya çalışacağı da bu süreçte unutulmamalıdır. Bireyin 
eksik veya yanlış bir şekilde yorumladığı bilgi sağlık ile ilgili birçok tehlikeyi de beraberinde getirmekte 
olup ve istenmeyen sonuçların doğmasına neden olmaktadır (Üçpınar, 2014:3). 

Sağlık okuryazarlığı aynı zamanda sağlık hizmeti alan hastalar ile sağlık profesyonelinin arasındaki 
iletişimin de doğru bir şekilde gelişmesine bağlıdır. Sağlık okuryazarı olmak için sağlık bilgilerini doğru 
anlamak ve aynı zamanda iyi bir iletişim yeteneği de gereklidir bu süreç bireyin doğru bir hizmet 
almasında önemli bir etmendir. Hasta ile hekimin yüz yüze geçirdiği süreç oldukça kısadır ve bu sürede 
aradaki iletişimin sağlık hizmetlerinin doğru anlaşılması ve uygulanması açısından oldukça önemlidir. 
Sağlık hizmeti kullanıcısı sağlık hizmetinden yararlanma sürecinde artık pasif değil aktif bir rol 
oynamaktadır. Sağlık profesyonellerinden aldığı bilgi doğrultusunda tedavi sürecine ve bakım kararları 
aşamasına aktif katılım sağlamaktadır. Bu da ancak doğru bir sağlık okuryazarlığını gerekli kılmaktadır  
(Yalçın Balçık, Taşkaya, 2014:321-326, 43-44).  

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin sağlık okuryazarlığı bilgi 
düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Önemi 

Dünyadaki ve ülkemizdeki sanayileşme, teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde 
çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar ortaya çıkarmıştır.  

Değişen iş çeşitliliği, çalışma koşulları gibi nedenlerden dolayı çalışanlar birçok tehlikeli ve riskli 
durumlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlar ise sağlık çalışanlarında iş kazalarında ve meslek hastalıklarında 
artışa neden olurken verimliliği de azaltmaktadır.  
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Sağlık hizmetlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları da oluşabilecek bu sorunları ortadan 
kaldırmayı veya en aza indirmeyi amaçladığı için günümüzde sağlık okuryazarlığı çok büyük bir öneme 
sahiptir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma “tarama modeli” baz alınarak tasarlanmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da şuan var 
olan bir durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan 
olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde, olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir 
şekilde değiştirme, etkileme gibi çabalara girilemez. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Bu araştırmanın evreni, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Sağlık Yönetimi, Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinde öğenim gören 1. 2. 3. ve 4. 
sınıf öğrencileridir. 

Bu araştırmanın örneklemi de, Ekim 2018 tarihleri arasında bu bölümlerde öğrenim gören ve gönüllülük 
esasına göre anketi cevaplayan 873 öğrencidir. 

Veri Toplama Aracı 

Sağlık okuryazarlığı ölçeği, “Sağlık Okuryazarlığı ile Öz Bakım Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 
Isparta İli Örneği” adlı Türkoğlu’nun yüksek lisans çalışmasından alınmıştır.  

Araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlilik güvenilirliği test edilen ölçek öğrencilerin sağlık 
okuryazarlığı konusundaki yeterliliğini belirlemeye yönelik sağlık bilgileri ve ilaç kullanımı ile ilgili toplam 
22 madde ve 1 adet vücuttaki organların yerini bilme ile ilgili şekli içermektedir. 

Ölçekte yer alan soruların 13 tanesi evet/hayır, 4 tanesi boşluk doldurma, 4 tanesi çoktan seçmeli, 2 
tanesi eşleştirmelidir. Soruların puanlanması her soru tipi için ayrı ayrı yapılmaktadır. Evet/hayır yanıt 
tipindeki sorularda pozitif ifadeleri işaretleyenlere 1, negatif ifadeleri işaretleyenlere 0 puan, boşluk 
doldurma tipindeki sorularda doğru yanıta 1, yanlış yanıta 0 puan verilir. Çoktan seçmeli sorularda 
hepsini tam bilenlere 1 puan, doğru şıklar dışındaki şıkları da işaretleyenlere ve tamamen yanlış şıkları 
işaretleyenlere 0 puan verilmiştir. Hepsine doğru yanıt veren bir bireyin toplam 32 puan alması 
gerekmektedir. 

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma hipotezleri araştırma amacı ve ölçme aracına göre belirlenmiştir. Hipotezler aşağıda 
verilmiştir.  

H1: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı bilgi düzeyleri, bölümlere göre farklılık 
göstermektedir. 

H2: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları cinsiyete göre 
anlamlı farklılık gösterir. 

H3: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları, hanede yaşayan 
kişi sayısına göre anlamlı farklılık gösterir. 

H4: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları baba eğitim 
durumuna göre anlamlı farklılık gösterir. 

H5: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları anne eğitim 
durumuna göre anlamlı farklılık gösterir. 

H6: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları kardeş sayısına 
göre anlamlı farklılık gösterir. 

H7: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları ailede üniversite 
okuyan kişi sayısına göre anlamlı farklılık gösterir. 
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H8: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları haneye giren 
ortalama aylık gelire göre anlamlı farklılık gösterir. 

H9: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları kronik 
rahatsızlığa sahip olma durumuna göre anlamlı farklılık gösterir. 

H10: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları acil hastalık 
durumlarında sağlık kuruluşu tercihlerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H11: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları cerrahi 
müdahale gerektiren hastalık durumlarında sağlık kuruluşu tercihlerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H12: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları cerrahi 
müdahale gerektirmeyen hastalık durumlarında sağlık kuruluşu tercihlerine göre anlamlı farklılık 
gösterir. 

H13: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları öğrencilerin 
sağlık sorunları nedeniyle sağlık kuruluşuna yılda ortalama başvuru sayısına göre anlamlı farklılık 
gösterir. 

H14: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları öğrencilerin 
yakınlarının sağlık sorunları nedeniyle sağlık kuruluşuna yılda ortalama başvuru sayısına göre anlamlı 
farklılık gösterir. 

H15: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları genel olarak aile 
hekimliğinden memnuniyet düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H16: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları genel olarak 
devlet hastanelerinden memnuniyet düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H17: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları genel olarak 
üniversite hastanelerinden memnuniyet düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H18: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları genel olarak 
özel hastanelerden memnuniyet düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H19: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları hastalığı 
önlemek için sağlık kuruluşuna başvuru dışında alternatif/tamamlayıcı tedavi tercihlerine göre anlamlı 
farklılık gösterir. 

Araştırmanın Varsayımları 

Araştırmaya katılan Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri ölçeklere istekli yanıtlar 
vermişlerdir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin, öğrencilerin sağlık okuryazarlığına yönelik algılarını ve 
farkındalıklarını belirlemede yeterli olduğu varsayılmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma veri toplama aracı ile sınırlıdır, Araştırma evreni temsil eden örneklem ile sınırlıdır, Araştırma 
belirlenen hipotezler ile sınırlıdır. 

Verilerin İstatistiksel Analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, iki grubun 
karşılaştırılmasında Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bu testi kullanmamızın nedeni 
normal dağılıma uymamasıdır. Anlamlılık düzeyi 0.05'e göre değerlendirilmeler yapılmış 
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BULGULAR 

Tablo-1. Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Bölümlere Göre Karşılaştırılması 

Değişkenler N Sıra Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 

193 362,9 

26,9 6,1 * 
Beslenme ve 
Diyetetetik 

165 528,4 

 

 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 

193 362,9 
26,3 6,4 * 

Sağlık Yönetimi 180 533,6 

 

 

Hemşirelik 181 362,9 

26,9 6,1 * Beslenme ve 
Diyetetetik 

165 528,4 

 

 
Hemşirelik 181 362,9 

26,3 6,4 * 
Ebelik 166 402,7 

       

 Ebelik 166 402,7 

27,5 4,5 * 
 

Beslenme ve 
Diyetetetik 

165 528,4 

       

 Ebelik 166 402,7 
27 1.1 * 

 Sağlık Yönetimi 180 533,6 

       *p<0.05 

Sağlık okuryazarlığı düzeyinin bölümlere göre karşılaştırılmasına baktığımızda; Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü'nün, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu saptanmıştır.  

Sağlık Yönetimi Bölümü'nün, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün, Hemşirelik Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. 

Ebelik Bölümü'nün, Hemşirelik Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün, Ebelik Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Sağlık Yönetimi Bölümü'nün, Ebelik Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. 

Tablo -2. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Cinsiyete Göre 
Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Kadın 127 97,8 
-36,4 -2,8 * 

Erkek 53 73,2 

         *p<0.05 

Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin cinsiyete göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini karşılaştırdığımızda, 
kadınların erkeklere göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo-3. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Hanedeki Kişi Sayısına 
Göre Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 4-6 kişi 124 89,5 
42,7 2,39 * 

7 ve üzeri 9 46,7 

       *p<0.05 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin hanedeki kişi sayısına göre sağlık 
okuryazarlık düzeylerini karşılaştırdığımızda, hanede 4-6 kişi yaşayanların, 7 ve üzeri kişi yaşayanlara 
göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo-4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Sınıfa Göre Sağlık Okuryazarlığı 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 1. sınıf 65 77,3 
-36,1 -3,7 * 

4. sınıf 11 113,5 

        *p<0.05 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin sınıfa göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, 4. sınıfların 1. sınıflara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. 
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Tablo-5. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Sağlık Okuryazarlığı 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N Sıra Ortalaması U z p 

   Sağlık Okuryazarlığı 

 Okuryazar 4 13,3 
-61,3 -1,9 * 

İlkokul 45 75,1 

       

 
Okuryazar 4 13,8 

-74,3 -2,3 * 
Ortaokul 36 88,2 

       

 
 

Okuryazar 4 13,8 
-28,6 -2,8 * 

Lise 65 103,8 

       

 
Okuryazar 4 13,8 

-77,6 -2,4 * 
Üniversite 25 91,4 

       

 Okuryazar 4 13,8 
-111,3 -2,9 * 

 Yüksek lisans/ Doktora 5 125,2 

       

 İlkokul 45 75,1 
-28,6 -2,8 * 

 Lise 65 103,8 

       

 İlkokul 45 75,1 
-50 -2 * 

 Yüksek Lisans/Doktora 5 125 

        *p<0.05 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin baba eğitim düzeyine göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, babası ilkokul mezunu olanların, babası okuryazar olanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası ortaokul mezunu olanların, babası okuryazar olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası lise mezunu olanların, babası okuryazar olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası üniversite mezunu olanların, babası okuryazar olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası yüksek lisans/doktora mezunu olanların, babası okuryazar olanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası lise mezunu olanların, babası ilkokul mezunu olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası yüksek lisans/doktora mezunu olanların, babası ilkokul mezunu olanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Tablo-6. Beslenme Bölümü Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin 
Karşılaştırılması 

    Değişkenler N Sıra Ortalaması U z p 

  Sağlık Okuryazarlığı 

 
İlkokul 34 62,2 

-26,8 2,5 * 
Ortaokul 44 89.1 

       

 
İlkokul 34 62,2 

-22,6 -2,1 * 
Lise 51 84,9 

       

 
İlkokul 34 62,2 

-25,6 -2,3 * 
Üniversite 40 87,9 

        *p<0.05 

Beslenme Bölümü öğrencilerinin baba eğitim düzeyine göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, babası ortaokul mezunu olanların, babası ilkokul mezunu olanlara göre sıra 
ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası lise mezunu olanların, babası ilkokul mezunu olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu saptanmıştır.göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. 

Babası üniversite mezunu olanların, babası ilkokul mezunu olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo-7. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Sağlık Okuryazarlığı 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Okuryazar değil 6 25,7 
-77,9 -3,4 * 

Lise 45 103,7 

 

 
Okuryazar değil 6 25,7 

-136,2 -3,2 * 
Yüksek Lisans/Doktora 2 162 

       *p<0.05 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin anne eğitim düzeyine göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, annesi lise mezunu olanların, annesi okuryazar olmayanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Annesi yüksek lisans/doktora mezunu olanların, annesi okuryazar olmayanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Tablo-8. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin 
Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 İlkokul 77 74,1 
-26,7 -2,5 * 

Lise 27 100,9 

       *p<0.05 

Ebelik Bölümü öğrencilerinin anne eğitim düzeyine göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, annesi lise mezunu olanların, annesi ilkokul mezunu olanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo-9. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kardeş sayısına Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin 
Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 1-3 arası 133 96,2 
20,3 2,2 * 

4-6 arası 38 75,6 

       *p<0.05 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin kardeş sayısına göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, 1-3 arası kardeşi olanların, 4-6 arası kardeşi olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo-10. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Hane Aylık Gelir Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin 
Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 1500 ve altı 23 72,7 -40,3 -3  

3500 ve üzeri 48 112,4 

 

 
1501-2500 53 81,5 -30,9 -3,9  

2501-3500 56 87,7 

       *p<0.05 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin hane aylık gelir göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, hane aylık geliri 3500 ve üzeri olanların, 1500 ve altı geliri olanlara göre sıra 
ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Hane geliri 2501-3500 olanların, 1501-
2500 göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Tablo-11. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Acil Hastalık Durumunda başvurdukları 
Kuruluşa Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N Sıra Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Aile hekimliği 13 73,7 
-52,3 -2,6 * 

Üniversite Hastanesi 15 126 

 

 
Devlet Hastanesi 136 86,4 

-39,6 -3,1 * 
Üniversite Hastanesi 15 126 

       *p<0.05 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin acil hastalık durumunda başvurdukları kuruluşa 
göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini karşılaştırdığımızda, üniversite hastanesine başvuranların, aile 
hekimine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Üniversite hastanesine başvuranların, devlet hastanesine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo-12. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Acil Hastalık Durumunda başvurdukları Kuruluşa Göre Sağlık 
Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Aile hekimliği 11 73,7 
-52,3 -2,6 * 

Üniversite Hastanesi 20 126 

 

 
Devlet Hastanesi 141 86,4 

-39,6 -3,1 * 
Üniversite Hastanesi 9 126 

        *p<0.05 

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin acil hastalık durumunda başvurdukları kuruluşa göre sağlık 
okuryazarlığı düzeylerini karşılaştırdığımızda, üniversite hastanelerine başvuranların, aile hekimine 
başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Üniversite 
hastanesine başvuranların, devlet hastanesine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu saptanmıştır 

Tablo-13. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Cerrahi Müdahale Gerektiren Hastalık Durumlarında 
Başvurdukları Kuruluşa Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N Sıra Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Devlet Hastanesi 82 81,3 
-30,7 -3 * 

Özel Hastaneler 38 112,7 

       *p<0.05 
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Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin cerrahi müdahale gerektiren hastalık durumlarında başvurdukları 
kuruluşa göre sağlık okuryazarlığı düzeylerinin karşılaştırdığımızda, özel hastanelere başvuranların, 
devlet hastanesine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. 

 

Tablo-14. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Cerrahi Müdahale Gerektirmeyen Hastalık Durumlarında 
Başvurdukları Kuruluşa Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z P 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Aile Hekimliği 35 73,5 
-36 -2,8 * 

Üniversite Hastanesi 24 109,6 

 

 
Devlet Hastanesi 103 80,9 

-28,6 -2,6 * 
Üniversite Hastanesi 24 109,6 

       *p<0.05 

 

Ebelik Bölümü öğrencilerinin cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalık durumlarında başvurdukları 
kuruluşa göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini karşılaştırdığımızda, üniversite hastanesine başvuranların, 
aile hekimine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Üniversite hastanesine başvuranların, devlet hastanesine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlasının kadın olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, sağlık 
okuryazarlığı ile ilgili yapılan birçok çalışmada kadınların erkeklerden daha aktif katılımda bulunduğunu 
göstermektedir. 

Sağlık okuryazarlığı düzeylerini bölümlere görekarşılaştırdığımızda, Sağlık Yönetimi Bölümü’nün bilgi 

düzeyinin, Ebelik ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinden yüksek olduğu bulunmuştur. Sağlık 
dersleri daha yoğun olan Ebelik ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinin, yönetim dersleri sağlık 
derslerinden yoğun olan Sağlık Yönetim Bölümü’nden düşük çıkması, beklenmeyen bir sonuç olmuştur.  

Hanedeki kişi sayısı yükseldikçe, sağlık okuryazarlığı düşmektedir. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin sağlık okur yazarlığı bilgi düzeyi, 1. sınıf 
öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Dört yıl boyunca alınan eğitimin, öğrencinin bilgi 
düzeyini yükselttiğini söyleyebiliriz. 

Haneye giren ortalama aylık gelirin, sağlık okuryazarlığı üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Gelir düzeyi 
düştükçe, sağlık okuryazarlık düzeyi de düşmektedir. Türkoğlu (2016), yaptığı çalışmada gelir durumunun 
sağlık okuryazarlığı üzerinde etkisi olduğu sonucuna varmıştır. 

Ebeveyn eğitim düzeyinin de sağlık okuryazarlığı üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Bu sonuca bağlı 
olarak ebeveynlerin eğitim düzeylerinin, çocukların eğitimleri üzerinde etkisi olduğunu düşünebiliriz. 

Acil hastalık durumlarında üniversite hastanelerine daha çok güvenildiği görülmüştür. Cerrahi müdahale 
gerektiren durumlarda da özel hastaneler tercih edilmektedir. 
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Sağlık kuruluşuna yılda 3 ve daha çok başvuranların sağlık okuryazarlık düzeyleri, hiç başvurmayanlardan 
yüksektir. Sağlık hizmetlerini kullanabilmenin, sağlık okuryazarlığının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. 

Çalışmamızda ve Türkoğlu’nun (2016), yaptığı katılımcıların sağlık kuruluşlarından aldıkları hizmetten 
memnuniyet düzeyine bakınca; aile hekimliği, devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve özel 
hastanelerden “memnunum” ifadesinin yüksek olduğu görülmüştür.   

Yapılan analiz sonuçları çerçevesinde sağlık okuryazarlığı ölçeğinde yer alan sorulara verilen cevaplarda 
doğru cevap 1 yanlış cevaplar 0 olarak değerlendirilmiştir. Toplam puanın 32 olması gerekmektedir. 
Çalışmaya katılan tüm bölümlerde ortalamanın 16-19 arasında değiştiği ve sağlık bilimleri öğrencilerinin 
sağlık okuryazarlığının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Kimsenin tam puan alamadığı görülmüştür. 

Sağlık yönetimi öğrencilerinin yönetim derslerinin daha ağırlıklı olması, sağlık derslerine olan ilgilerinin 
daha az olduğu sonucunu düşündürebilir. Sağlıkla ilgili derslerin daha ilgi çekici içeriklerle işlenmesi, 
sağlık yönetimi öğrencilerinin sağlığa ilgilerini arttırabilir. 

Tüm bu bulgular doğrultusunda sağlık okuryazarlığı düzeyin güçlendirilebilmesi için; 

Sağlık okuryazarlığı ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz veya eksik olduğu görülmüştür ve bu alanda yeni 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Sağlık okuryazarlığı birçok alanla etkileşim içerisindedir. Bundan dolayı bireylerin sağlık okuryazarlık 
düzeyinin ölçümü oldukça zorlaşmaktadır. Türkiye’ye uygun geniş kapsamlı yeni sağlık okuryazarlığı 
ölçeklerinin geliştirilmesi bu alanda yapılan çalışmaların verimliliğini artıracaktır.     

Günümüzde medya kullanımının artması ve bireylerin medyadan aldıkları her türlü yanlış veya çarpık 
bilgilerden kaynaklı haberleri hayata uyarlaması, olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle 
medyadan topluma ulaşan sağlık haberlerin ve reklamların sıkı denetime tabi tutulması gerekmektedir. 

Sağlık personelinin hastaya karşı bilgilendirici davranışta bulunması, kişinin hastalığıyla ilgili temel 
bilgileri, basit ve anlaşılır bir dil ile anlatması ve hasta ve sağlık personelinin sağlıklı bir iletişim kurması 
bireyin tedaviye olan tutumunu olumlu yönde etkileyecektir. Aynı zamanda bu durum kişinin sağlık 
kuruluşlarından aldığı hizmet kalitesi de memnuniyet düzeyini olumlu yönde etkileyecektir. 

Bireylerin sağlık okuryazarlığının arttırılması kapsamında anlaşılır ve basit bir dille bilgilendirici afiş ve 
broşür çalışmaları yapılması bireylerin sağlık okuryazarlık düzeylerini etkileyecektir. 

KAYNAKÇA 
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Örneği. (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Isparta. 

Üçpunar, E. (2014). Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okuryazarlığı Testinin Uyarlama Çalışması. 
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Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenimlerine İlişkin Doyum Düzeyinin Saptanmasına Yönelik 
Bir Araştırma 
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Özet 

Giriş ve Amaç: Araştırma, sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim doyumunu 
belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde Marmara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gören 204 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri 
toplama aracı; demografik veriler ve Baykal ve ark (2011) tarafından geçerliği ve güvenirliği yapılan, 
toplam 53 madde ve 5 alt boyuttan oluşan (Öğretim elemanları, Okul yönetimi, Kararlara katılım, 
Bilimsel, sosyal ve teknik olanaklar, Eğitim-Öğretimin niteliği) “Öğrenci Doyum Ölçeği (Kısa Form)” olarak 
iki bölümden oluşmaktadır. 

Bulgular: Yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre, Cronbach’s Alpha katsayısı toplamda 0.95, alt 
boyutlarda ise 0.78 - 0.90 arasında bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.4 ± 
1.2'dir.  Öğrencilerin %80’inin kadın, %35.3’ünün ikinci sınıf öğrencisi olduğu gözlemlenmiştir. 
Öğrencilerin Öğrenci Doyum Ölçeği'nden aldıkları toplam puan ortalaması 162.27 ± 31.91'dir. Öğretim 
Elemanları alt boyutunun en yüksek madde puan ortalaması (3. 30 ± 0.66), Kararlara Katılım alt 
boyutunun ise en düşük madde puan ortalaması (3.12 ± 0.77) olduğu saptanmıştır. Öğrenci Doyum 
Ölçeğinin Okul Yönetimi, Bilimsel, Sosyal ve Teknik Olanaklar, Eğitim Öğretimin Niteliği alt boyutlarına 
ilişkin erkek öğrencilerin puan ortalamalarının kadınlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır (p<0.05). Öğretim Elemanları ile Kararlara Katılım alt boyutlarının puan ortalamalarının 
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır Öğrencilerin %32,8’inin mezun olduktan 
sonraki 6 ay içerisinde iş bulacağını düşündüğü, %12,3’ünün iş bulacağını düşünmediği saptanmıştır. 

Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin doyumunun orta düzeyde olduğu saptanmıştır ve 
yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin beklentilerinin saptanmasına yönelik periyodik çalışmalar 
yürütülmelidir. 

Anahtar Kelimeler:  Sağlık yönetimi, eğitim, doyum düzeyi, yükseköğrenim. 

Abstract 

Student satisfaction refers to the subjective evaluation of various experiences related to the education 
of student. Universities can identify the expectations of students and attract high quality students. For 
this purpose, it is important for universities to determine what is important for students. The aim of the 
study is to determine the satisfaction levels of the students studying in the Department of Health 
Management. The sample of the study consisted of 204 undergraduate students studying in Marmara 
University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Management in 2017-2018 Academic Year. 
The questionnaire, which is used as a data collection tool, consists of the demographic data and the 
Student Satisfaction Scale consisting of 53 items and 5 sub-dimensions. The highest score from the 
Student Satisfaction Scale obtained from sub-dimension of Academic Staff(3.30±0.66); while, the lowest 
score obtined from sub-dimension of participation in decisions (3.12±0.77). It was determined that 
32.8% of the students thought they would get a job within 6 months of graduation and 12.3% did not 
think they would find a job. Based on the results, it is thought that the large scale studies which 
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determine the satisfaction level of the students of health management department will make a 
significant contribution to the evaluation of the results and determination of the solutions. 

Key Words; Student Satisfaction, Health Management Department, Level of Satisfaction. 

 

GİRİŞ 

Bireylerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık profesyonellerinden aldıkları hizmetleri anlayabilmesi 
sağlık okuryazarlığı olarak değerlendirilmektedir. Sağlık okuryazarlığını değerlendirmek için sadece aldığı 
hizmeti anlayabilmesi değil, reçeteyi okuyabilmesi, bir sonraki kontrol tarihini bilmesi, kişiye verilen form 
gibi yazılı materyalleri okuyabilmesi de bir kriter olarak değerlendirilmektedir. Bireylerin sağlık 
okuryazarlığı seviyesinin yükselmesi, sağlık hizmetleri ile ilgili bilgilere ulaşması, bu bilgileri 
anlamlandırabilmesi ve bilgileri kullanması kolaylaşmakta böylece bireyler sağlığını korumakta ve 
sağlıklarını daha üst seviyelere yükseltmektedir (Çimen, 2015:31-38). 

Neilsen-Bohlman ve Tıp Enstitüsü (IOM) sağlık okuryazarlığını, bireylerin sağlık ihtiyaçlarına uygun sağlık 
kararlarını alması ve sağlıkla ilgili temel bilgileri okuyabilmesi, anlayabilmesi, işlemesi ve davranışa 
geçirebilmesi yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Taşkaya, 2014:43-44). 

Sağlık okuryazarlığı ile ilgili yapılan birçok tanımdan yola çıkarak bireyin sağlık hizmetinden yararlanma 
sürecinde kendi sağlığı ile ilgili kararları doğru bir şekilde alması ve bu süreçte verilen mesajları doğru 
anlaması, yorumlaması ve uygulaması için önemli bir süreçtir. Yeterli sağlık okuryazarlığı bilgisine sahip 
olan bir birey ile yetersiz veya sınırlı sağlık okuryazarlığı bilgisine sahip olan birey arasında önemli farklar 
bulunmaktadır. Yetersiz veya sınırlı sağlık okuryazarlık bilgisine sahip olan bireylerin, yeterli sağlık 
okuryazarlığı bilgisine sahip olan bireylere göre sağlık hizmetinden daha fazla yararlandıkları, sağlık 
hizmeti masraflarının daha fazla olduğu ve hastane yatış sürelerinin arttığı görülmektedir. Tüm bu 
nedenlerden dolayı gereksiz işgücü kayıpları yaşanmakta ve sağlık harcamalarının artmasına neden 
olmaktadır (Kendir Çopurlar & Kartal, 2016:42-47). 

Ayrıca yetersiz veya sınırlı okuryazarlık bilgisine sahip olan bireyler sağlık profesyonellerinden aldıkları 
bilgileri doğru olarak yorumlayamayacağı ve internet gibi elektronik ortamlardan aldıkları bilgiler ile 
birlikte sağlık bilgisini yanlış bir şekilde tamamlamaya çalışacağı da bu süreçte unutulmamalıdır. Bireyin 
eksik veya yanlış bir şekilde yorumladığı bilgi sağlık ile ilgili birçok tehlikeyi de beraberinde getirmekte 
olup ve istenmeyen sonuçların doğmasına neden olmaktadır (Üçpınar, 2014:3). 

Sağlık okuryazarlığı aynı zamanda sağlık hizmeti alan hastalar ile sağlık profesyonelinin arasındaki 
iletişimin de doğru bir şekilde gelişmesine bağlıdır. Sağlık okuryazarı olmak için sağlık bilgilerini doğru 
anlamak ve aynı zamanda iyi bir iletişim yeteneği de gereklidir bu süreç bireyin doğru bir hizmet 
almasında önemli bir etmendir. Hasta ile hekimin yüz yüze geçirdiği süreç oldukça kısadır ve bu sürede 
aradaki iletişimin sağlık hizmetlerinin doğru anlaşılması ve uygulanması açısından oldukça önemlidir. 
Sağlık hizmeti kullanıcısı sağlık hizmetinden yararlanma sürecinde artık pasif değil aktif bir rol 
oynamaktadır. Sağlık profesyonellerinden aldığı bilgi doğrultusunda tedavi sürecine ve bakım kararları 
aşamasına aktif katılım sağlamaktadır. Bu da ancak doğru bir sağlık okuryazarlığını gerekli kılmaktadır  
(Yalçın Balçık, Taşkaya, 2014:321-326, 43-44).  

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin sağlık okuryazarlığı bilgi 
düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Önemi 

Dünyadaki ve ülkemizdeki sanayileşme, teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde 
çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar ortaya çıkarmıştır.  
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Değişen iş çeşitliliği, çalışma koşulları gibi nedenlerden dolayı çalışanlar birçok tehlikeli ve riskli 
durumlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlar ise sağlık çalışanlarında iş kazalarında ve meslek hastalıklarında 
artışa neden olurken verimliliği de azaltmaktadır.  

Sağlık hizmetlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları da oluşabilecek bu sorunları ortadan 
kaldırmayı veya en aza indirmeyi amaçladığı için günümüzde sağlık okuryazarlığı çok büyük bir öneme 
sahiptir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma “tarama modeli” baz alınarak tasarlanmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da şuan var 
olan bir durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan 
olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde, olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir 
şekilde değiştirme, etkileme gibi çabalara girilemez. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Bu araştırmanın evreni, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Sağlık Yönetimi, Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinde öğenim gören 1. 2. 3. ve 4. 
sınıf öğrencileridir. 

Bu araştırmanın örneklemi de, Ekim 2018 tarihleri arasında bu bölümlerde öğrenim gören ve gönüllülük 
esasına göre anketi cevaplayan 873 öğrencidir. 

Veri Toplama Aracı 

Sağlık okuryazarlığı ölçeği, “Sağlık Okuryazarlığı ile Öz Bakım Gücü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 
Isparta İli Örneği” adlı Türkoğlu’nun yüksek lisans çalışmasından alınmıştır.  

Araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlilik güvenilirliği test edilen ölçek öğrencilerin sağlık 
okuryazarlığı konusundaki yeterliliğini belirlemeye yönelik sağlık bilgileri ve ilaç kullanımı ile ilgili toplam 
22 madde ve 1 adet vücuttaki organların yerini bilme ile ilgili şekli içermektedir. 

Ölçekte yer alan soruların 13 tanesi evet/hayır, 4 tanesi boşluk doldurma, 4 tanesi çoktan seçmeli, 2 
tanesi eşleştirmelidir. Soruların puanlanması her soru tipi için ayrı ayrı yapılmaktadır. Evet/hayır yanıt 
tipindeki sorularda pozitif ifadeleri işaretleyenlere 1, negatif ifadeleri işaretleyenlere 0 puan, boşluk 
doldurma tipindeki sorularda doğru yanıta 1, yanlış yanıta 0 puan verilir. Çoktan seçmeli sorularda 
hepsini tam bilenlere 1 puan, doğru şıklar dışındaki şıkları da işaretleyenlere ve tamamen yanlış şıkları 
işaretleyenlere 0 puan verilmiştir. Hepsine doğru yanıt veren bir bireyin toplam 32 puan alması 
gerekmektedir. 

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma hipotezleri araştırma amacı ve ölçme aracına göre belirlenmiştir. Hipotezler aşağıda 
verilmiştir.  

H1: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı bilgi düzeyleri, bölümlere göre farklılık 
göstermektedir. 

H2: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları cinsiyete göre 
anlamlı farklılık gösterir. 

H3: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları, hanede yaşayan 
kişi sayısına göre anlamlı farklılık gösterir. 

H4: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları baba eğitim 
durumuna göre anlamlı farklılık gösterir. 

H5: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları anne eğitim 
durumuna göre anlamlı farklılık gösterir. 
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H6: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları kardeş sayısına 
göre anlamlı farklılık gösterir. 

H7: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları ailede üniversite 
okuyan kişi sayısına göre anlamlı farklılık gösterir. 

H8: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları haneye giren 
ortalama aylık gelire göre anlamlı farklılık gösterir. 

H9: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları kronik 
rahatsızlığa sahip olma durumuna göre anlamlı farklılık gösterir. 

H10: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları acil hastalık 
durumlarında sağlık kuruluşu tercihlerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H11: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları cerrahi 
müdahale gerektiren hastalık durumlarında sağlık kuruluşu tercihlerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H12: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları cerrahi 
müdahale gerektirmeyen hastalık durumlarında sağlık kuruluşu tercihlerine göre anlamlı farklılık 
gösterir. 

H13: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları öğrencilerin 
sağlık sorunları nedeniyle sağlık kuruluşuna yılda ortalama başvuru sayısına göre anlamlı farklılık 
gösterir. 

H14: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları öğrencilerin 
yakınlarının sağlık sorunları nedeniyle sağlık kuruluşuna yılda ortalama başvuru sayısına göre anlamlı 
farklılık gösterir. 

H15: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları genel olarak aile 
hekimliğinden memnuniyet düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H16: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları genel olarak 
devlet hastanelerinden memnuniyet düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H17: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları genel olarak 
üniversite hastanelerinden memnuniyet düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H18: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları genel olarak 
özel hastanelerden memnuniyet düzeylerine göre anlamlı farklılık gösterir. 

H19: Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığına yönelik farkındalıkları hastalığı 
önlemek için sağlık kuruluşuna başvuru dışında alternatif/tamamlayıcı tedavi tercihlerine göre anlamlı 
farklılık gösterir. 

Araştırmanın Varsayımları 

Araştırmaya katılan Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri ölçeklere istekli yanıtlar 
vermişlerdir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin, öğrencilerin sağlık okuryazarlığına yönelik algılarını ve 
farkındalıklarını belirlemede yeterli olduğu varsayılmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma veri toplama aracı ile sınırlıdır, Araştırma evreni temsil eden örneklem ile sınırlıdır, Araştırma 
belirlenen hipotezler ile sınırlıdır. 

Verilerin İstatistiksel Analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, iki grubun 
karşılaştırılmasında Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bu testi kullanmamızın nedeni 
normal dağılıma uymamasıdır. Anlamlılık düzeyi 0.05'e göre değerlendirilmeler yapılmış 
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BULGULAR 

Tablo-1. Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Bölümlere Göre Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 

193 362,9 

26,9 6,1 * 
Beslenme ve 
Diyetetetik 

165 528,4 

 

 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 

193 362,9 
26,3 6,4 * 

Sağlık Yönetimi 180 533,6 

 

 

Hemşirelik 181 362,9 

26,9 6,1 * Beslenme ve 
Diyetetetik 

165 528,4 

 

 
Hemşirelik 181 362,9 

26,3 6,4 * 
Ebelik 166 402,7 

       

 Ebelik 166 402,7 

27,5 4,5 * 
 

Beslenme ve 
Diyetetetik 

165 528,4 

       

 Ebelik 166 402,7 
27 1.1 * 

 Sağlık Yönetimi 180 533,6 

       *p<0.05 

Sağlık okuryazarlığı düzeyinin bölümlere göre karşılaştırılmasına baktığımızda; Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü'nün, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu saptanmıştır.  

Sağlık Yönetimi Bölümü'nün, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün, Hemşirelik Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. 

Ebelik Bölümü'nün, Hemşirelik Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün, Ebelik Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Sağlık Yönetimi Bölümü'nün, Ebelik Bölümü'ne göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek 
olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo -2. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Cinsiyete Göre 
Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Kadın 127 97,8 
-36,4 -2,8 * 

Erkek 53 73,2 

       *p<0.05 

Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin cinsiyete göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini karşılaştırdığımızda, 
kadınların erkeklere göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo-3. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Hanedeki Kişi Sayısına 
Göre Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 4-6 kişi 124 89,5 
42,7 2,39 * 

7 ve üzeri 9 46,7 

        *p<0.05 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin hanedeki kişi sayısına göre sağlık 
okuryazarlık düzeylerini karşılaştırdığımızda, hanede 4-6 kişi yaşayanların, 7 ve üzeri kişi yaşayanlara 
göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Tablo-4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Sınıfa Göre Sağlık Okuryazarlığı 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 1. sınıf 65 77,3 
-36,1 -3,7 * 

4. sınıf 11 113,5 

        *p<0.05 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin sınıfa göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, 4. sınıfların 1. sınıflara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. 

Tablo-5. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Sağlık Okuryazarlığı 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Okuryazar 4 13,3 
-61,3 -1,9 * 

İlkokul 45 75,1 

 

 
Okuryazar 4 13,8 

-74,3 -2,3 * 
Ortaokul 36 88,2 

 

 
 

Okuryazar 4 13,8 
-28,6 -2,8 * 

Lise 65 103,8 

 

 
Okuryazar 4 13,8 

-77,6 -2,4 * 
Üniversite 25 91,4 

       

 Okuryazar 4 13,8 
-111,3 -2,9 * 

 Yüksek lisans/ Doktora 5 125,2 

       

 İlkokul 45 75,1 
-28,6 -2,8 * 

 Lise 65 103,8 

       

 İlkokul 45 75,1 
-50 -2 * 

 Yüksek Lisans/Doktora 5 125 

        *p<0.05 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin baba eğitim düzeyine göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, babası ilkokul mezunu olanların, babası okuryazar olanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası ortaokul mezunu olanların, babası okuryazar olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası lise mezunu olanların, babası okuryazar olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Babası üniversite mezunu olanların, babası okuryazar olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası yüksek lisans/doktora mezunu olanların, babası okuryazar olanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası lise mezunu olanların, babası ilkokul mezunu olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası yüksek lisans/doktora mezunu olanların, babası ilkokul mezunu olanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo-6. Beslenme Bölümü Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin 
Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 
İlkokul 34 62,2 

-26,8 2,5 * 
Ortaokul 44 89.1 

 

 
İlkokul 34 62,2 

-22,6 -2,1 * 
Lise 51 84,9 

 

 
İlkokul 34 62,2 

-25,6 -2,3 * 
Üniversite 40 87,9 

         *p<0.05 

Beslenme Bölümü öğrencilerinin baba eğitim düzeyine göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, babası ortaokul mezunu olanların, babası ilkokul mezunu olanlara göre sıra 
ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Babası lise mezunu olanların, babası ilkokul mezunu olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu saptanmıştır.göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Babası üniversite mezunu olanların, babası ilkokul mezunu olanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo-7. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Sağlık Okuryazarlığı 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Okuryazar değil 6 25,7 
-77,9 -3,4 * 

Lise 45 103,7 

 

 
Okuryazar değil 6 25,7 

-136,2 -3,2 * 
Yüksek Lisans/Doktora 2 162 

        *p<0.05 
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Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin anne eğitim düzeyine göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, annesi lise mezunu olanların, annesi okuryazar olmayanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Annesi yüksek lisans/doktora mezunu olanların, 
annesi okuryazar olmayanlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo-8. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Sağlık  
Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 İlkokul 77 74,1 
-26,7 -2,5 * 

Lise 27 100,9 

         *p<0.05 

Ebelik Bölümü öğrencilerinin anne eğitim düzeyine göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, annesi lise mezunu olanların, annesi ilkokul mezunu olanlara göre sıra ortalamasının 
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo-9. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kardeş sayısına Göre Sağlık  
Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 1-3 arası 133 96,2 
20,3 2,2 * 

4-6 arası 38 75,6 

       *p<0.05 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin kardeş sayısına göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, 1-3 arası kardeşi olanların, 4-6 arası kardeşi olanlara göre sıra ortalamasının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo-10. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Hane Aylık Gelir Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin 
Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 1500 ve altı 23 72,7 -40,3 -3  

3500 ve üzeri 48 112,4 

 

 
1501-2500 53 81,5 -30,9 -3,9  

2501-3500 56 87,7 

        *p<0.05 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin hane aylık gelir göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini 
karşılaştırdığımızda, hane aylık geliri 3500 ve üzeri olanların, 1500 ve altı geliri olanlara göre sıra 
ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Hane geliri 2501-3500 olanların, 1501-2500 göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. 

Tablo-11. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Acil Hastalık Durumunda başvurdukları 
Kuruluşa Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Aile hekimliği 13 73,7 
-52,3 -2,6 * 

Üniversite Hastanesi 15 126 

 

 
Devlet Hastanesi 136 86,4 

-39,6 -3,1 * 
Üniversite Hastanesi 15 126 

        *p<0.05 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin acil hastalık durumunda başvurdukları kuruluşa 
göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini karşılaştırdığımızda, üniversite hastanesine başvuranların, aile 
hekimine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Üniversite hastanesine başvuranların, devlet hastanesine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Tablo-12. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Acil Hastalık Durumunda başvurdukları  
Kuruluşa Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Aile hekimliği 11 73,7 
-52,3 -2,6 * 

Üniversite Hastanesi 20 126 

 

 
Devlet Hastanesi 141 86,4 

-39,6 -3,1 * 
Üniversite Hastanesi 9 126 

        *p<0.05 

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin acil hastalık durumunda başvurdukları kuruluşa göre sağlık 
okuryazarlığı düzeylerini karşılaştırdığımızda, üniversite hastanelerine başvuranların, aile hekimine 
başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Üniversite 
hastanesine başvuranların, devlet hastanesine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu saptanmıştır 

  



 
319 

 

 
 

Tablo-13. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Cerrahi Müdahale Gerektiren Hastalık Durumlarında 
Başvurdukları Kuruluşa Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z p 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Devlet Hastanesi 82 81,3 
-30,7 -3 * 

Özel Hastaneler 38 112,7 

       *p<0.05 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin cerrahi müdahale gerektiren hastalık durumlarında başvurdukları 
kuruluşa göre sağlık okuryazarlığı düzeylerinin karşılaştırdığımızda, özel hastanelere başvuranların, 
devlet hastanesine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. 

 

Tablo-14. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Cerrahi Müdahale Gerektirmeyen Hastalık Durumlarında 
Başvurdukları Kuruluşa Göre Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Değişkenler N 
Sıra 

Ortalaması U z P 

Sağlık Okuryazarlığı 

 Aile Hekimliği 35 73,5 
-36 -2,8 * 

Üniversite Hastanesi 24 109,6 

 

 
Devlet Hastanesi 103 80,9 

-28,6 -2,6 * 
Üniversite Hastanesi 24 109,6 

     *p<0.05 

Ebelik Bölümü öğrencilerinin cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalık durumlarında başvurdukları 
kuruluşa göre sağlık okuryazarlığı düzeylerini karşılaştırdığımızda, üniversite hastanesine başvuranların, 
aile hekimine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
Üniversite hastanesine başvuranların, devlet hastanesine başvuranlara göre sıra ortalamasının anlamlı 
düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlasının kadın olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, sağlık 
okuryazarlığı ile ilgili yapılan birçok çalışmada kadınların erkeklerden daha aktif katılımda bulunduğunu 
göstermektedir. 

Sağlık okuryazarlığı düzeylerini bölümlere görekarşılaştırdığımızda, Sağlık Yönetimi Bölümü’nün bilgi 

düzeyinin, Ebelik ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinden yüksek olduğu bulunmuştur. Sağlık 
dersleri daha yoğun olan Ebelik ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinin, yönetim dersleri sağlık 
derslerinden yoğun olan Sağlık Yönetim Bölümü’nden düşük çıkması, beklenmeyen bir sonuç olmuştur.  

Hanedeki kişi sayısı yükseldikçe, sağlık okuryazarlığı düşmektedir. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin sağlık okur yazarlığı bilgi düzeyi, 1. sınıf 
öğrencilerine göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Dört yıl boyunca alınan eğitimin, öğrencinin bilgi 
düzeyini yükselttiğini söyleyebiliriz. 
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Haneye giren ortalama aylık gelirin, sağlık okuryazarlığı üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Gelir düzeyi 
düştükçe, sağlık okuryazarlık düzeyi de düşmektedir. Türkoğlu (2016), yaptığı çalışmada gelir durumunun 
sağlık okuryazarlığı üzerinde etkisi olduğu sonucuna varmıştır. 

Ebeveyn eğitim düzeyinin de sağlık okuryazarlığı üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Bu sonuca bağlı 
olarak ebeveynlerin eğitim düzeylerinin, çocukların eğitimleri üzerinde etkisi olduğunu düşünebiliriz. 

Acil hastalık durumlarında üniversite hastanelerine daha çok güvenildiği görülmüştür. Cerrahi müdahale 
gerektiren durumlarda da özel hastaneler tercih edilmektedir. 

Sağlık kuruluşuna yılda 3 ve daha çok başvuranların sağlık okuryazarlık düzeyleri, hiç başvurmayanlardan 
yüksektir. Sağlık hizmetlerini kullanabilmenin, sağlık okuryazarlığının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. 

Çalışmamızda ve Türkoğlu’nun (2016), yaptığı katılımcıların sağlık kuruluşlarından aldıkları hizmetten 
memnuniyet düzeyine bakınca; aile hekimliği, devlet hastanesi, üniversite hastanesi ve özel 
hastanelerden “memnunum” ifadesinin yüksek olduğu görülmüştür.   

Yapılan analiz sonuçları çerçevesinde sağlık okuryazarlığı ölçeğinde yer alan sorulara verilen cevaplarda 
doğru cevap 1 yanlış cevaplar 0 olarak değerlendirilmiştir. Toplam puanın 32 olması gerekmektedir. 
Çalışmaya katılan tüm bölümlerde ortalamanın 16-19 arasında değiştiği ve sağlık bilimleri öğrencilerinin 
sağlık okuryazarlığının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Kimsenin tam puan alamadığı görülmüştür. 

Sağlık yönetimi öğrencilerinin yönetim derslerinin daha ağırlıklı olması, sağlık derslerine olan ilgilerinin 
daha az olduğu sonucunu düşündürebilir. Sağlıkla ilgili derslerin daha ilgi çekici içeriklerle işlenmesi, 
sağlık yönetimi öğrencilerinin sağlığa ilgilerini arttırabilir. 

Tüm bu bulgular doğrultusunda sağlık okuryazarlığı düzeyin güçlendirilebilmesi için; 

Sağlık okuryazarlığı ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz veya eksik olduğu görülmüştür ve bu alanda yeni 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Sağlık okuryazarlığı birçok alanla etkileşim içerisindedir. Bundan dolayı bireylerin sağlık okuryazarlık 
düzeyinin ölçümü oldukça zorlaşmaktadır. Türkiye’ye uygun geniş kapsamlı yeni sağlık okuryazarlığı 
ölçeklerinin geliştirilmesi bu alanda yapılan çalışmaların verimliliğini artıracaktır.     

Günümüzde medya kullanımının artması ve bireylerin medyadan aldıkları her türlü yanlış veya çarpık 
bilgilerden kaynaklı haberleri hayata uyarlaması, olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle 
medyadan topluma ulaşan sağlık haberlerin ve reklamların sıkı denetime tabi tutulması gerekmektedir. 

Sağlık personelinin hastaya karşı bilgilendirici davranışta bulunması, kişinin hastalığıyla ilgili temel 
bilgileri, basit ve anlaşılır bir dil ile anlatması ve hasta ve sağlık personelinin sağlıklı bir iletişim kurması 
bireyin tedaviye olan tutumunu olumlu yönde etkileyecektir. Aynı zamanda bu durum kişinin sağlık 
kuruluşlarından aldığı hizmet kalitesi de memnuniyet düzeyini olumlu yönde etkileyecektir. 

Bireylerin sağlık okuryazarlığının arttırılması kapsamında anlaşılır ve basit bir dille bilgilendirici afiş ve 
broşür çalışmaları yapılması bireylerin sağlık okuryazarlık düzeylerini etkileyecektir. 
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Türkoğlu, Ç. (2016). Sağlık Okuryazarlığı ile Öz Bakım Gücü Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi: Isparta İli 
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(Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  

Yalçın Balçık, P., Taşkaya, S., & Şahin, B. (2014). Sağlık Okur-Yazarlığı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 
Derleme, 13(4):321-326. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
322 

 

 
 

Özgürleşme Pratiği Ya da Ertelenmiş Özgürlük Düşü 

Dr. Öğr. Üyesi Begüm GÜCÜK 

Doğuş Üniversitesi  

Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Grafik Tasarım Bölümü 

 

Özet  

Duvar yazıları insanlık tarihi boyunca bilinen bir ifade şekli. Var olmayı bir miras olarak gelecek nesillere 
bildiren ‘’Ben buradayım’’ mesajlarını yine geçmişte olduğu gibi, günümüzde ve gelecekte de bariz bir 
insan eylemi olarak görmeye devam edeceği şüphesizdir. İnsanoğlunun bir şeyler yapma ve yaratma 
isteğinin en kolay bağlamda açıklaması ise varlığını bir diğerine fark edilebilir kılmak istemesidir. 
Günümüze kadar duvarlara yazı yazmanın veya çizmenin farklı evrimlerden geçtiğini açıkça söyleyebiliriz. 
İnsanlık tarihi boyunca yaşanan önemli sosyal, politik, kültürel, akımsal değişimlerle beraber, Graffiti 
hem farklı görsel biçimlerle değişmiş, farklı amaçlar ve anlamlar edinmiştir. Günümüzde Graffiti 
kimilerine göre bir kent sanatı, kimilerine göre ise kışkırtıcı bir isyan biçimidir.  

Graffiti, kentsel mekân ve yeni kültürel üretim biçimlerinin tartışılmasını amaçlamaktadır. Kentsel 
mekânların dönüşümü ile birlikte toplumsal iletişim ve kültürel üretim biçimleri de dönüşüm 
geçirmektedir. Kentsel dönüşümün toplumsal parçalanmayı daha da derinleştirmesi ile birlikte, alternatif 
kültür temelinde kent yoksulları kendilerini ifade edecek mecralara yönelmektedir. Bu süreçte kentin bir 
oyun alanına dönüştüğü ve toplumsal meselelerin ve\veya bireysel yaşamın sıkıntılarının dile getirileceği 
kültürel ve sanatsal ortamlar alt-kültürler tarafından yasal olanın dışında ama meşruiyet çizgisi içerisinde 
yaratılır. Graffiti çizeri Huizinga’nın oyuncu insani (homo ludens) gibidir, yaratıcı yıkım ve yaratıcı inşa 
temelli bir özgürleşme talebini ifade eder.  Kenti bir karnaval alanına dönüştüren  graffiti çizerleri steril, 
tek renkli, yeksenak kent mekanını ele-geçirip yeniden-anlamlandırır; tekinsiz, çok-renkli, hareketli. 

Anahtar Kelimeler: Graffiti, karşı-kültür, kent, oyun 

Freedom of pratice or Deferred Freedom Decline 

Abastact 

Throughout human history, wall writings have always been known to be a way of expression. There is no 
doubt that the message of‘I am here’ was and will continue to be noticed as a legacy of human 
endeavor. The simplest explanation of this subconscious desire is to prove ones existence to another. 
Without a doubt writing or drawing on walls has been shaped through great evolution thorugh social, 
political, cultural and current events. Graffiti or wall writing as we know of today has changed with 
different visual forms and acquired different aims and meanings. Today, according to some, Graffiti is a 
form of art, while others perceive it as a form of vandalism. However, the aim of the graffiti illustrator is 
to transform the walls of urban space into channels where he can express himself and change it into an 
alternative media and social practice. A practice of delayed freedom. 
Keywords: Graffiti, Counter-Culture, City, Game. 
 
GİRİŞ 

Toplumsal kendini ifade etmek için hegemonik gücün etki alanı dışında yaşam alanları açma mücadelesi 
içerisindedir. Bu mücadele karnavallar ile verilir. Karnaval bir yer değiştirme, altüst olma, yerinden çıkma 
durumunun yaşandığı sınırlı bir zamanda gerçekleşen toplumsal boşalma etkinliklerdir. Karnaval tüm 
sınırlamalara, hiyerarşik yapıya karşı bir tepkidir. Kahkaha yıkıcı bir işleve sahiptir karnavalda, iktidarı 
temsil eden her şey aşağılanır, sembolik olarak şiddetle cezalandırılır. Üst sınıf ve gruplar alt sınıfın 
kabalığı, ölçüsüzlüğü, dengesizliği, delirmişliği ile karşılaşır ve altüst olur. İktidarın yer değiştirmesi 
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sonucunda gücü elinden alınan üst sınıfların zavallılığı vurgulanır. Yaratıcı yıkma ile toplumsal yaşamı 
yeniden anlamlandırır, bu süreç içerisinde herkes etkin katılımcıdır, demokratik bir toplumsal eylemlilik 
söz konusudur. "Karnaval, sahneye çıkmaksızın ve icracılarla izleyiciler arasında bir ayrım yapılmaksızın 
gerçekleşen bir törendir. Karnavalda herkes etkin bir katılımcıdır, karnaval edimine herkes katılır. 
Karnaval izlenmez, hatta daha doğru bir dille icra bile edilemez; katılımcıları karnavalın içinde yaşarlar; 
yani, karnavalesk bir yaşam sürerler. Karnavalesk yaşam alışıldık seyrinden çıkmış bir yaşam olduğu için 
de, bir ölçüde "ters yüz edilmiş bir yaşam"dır, "dünyanın tersine çevrilmiş tarafı"dır" (Bakhtin,2002;238). 
Bu ters çevirme iktidarın yerinden çıkarak el değiştirmesidir, üzerinde iktidarın baskısını hissederek 
yaşayan toplum artık özgürdür, karnaval ütopik özgürlük düşünün toplumsalın bilincinde hala yaşadığını 
kanıtlamaktadır. İktidarın sınırlamalarının dışına atılmış adımlardan oluşan bir yola dönüşür karnaval, 
toplumsal kültürün özgürlükçü metnini yaratır. Karnavalda "...bütün içgüdüler dizginsiz bırakılır, her türlü 
doyuma izin verilir... Festival, izin verilen, daha doğrusu zorunlu olan bir aşırılıktır, bir yasağın kutsal 
ihlalidir. İnsanlar aldıkları bir emir sonucunda mutlu oldukları için aşırılık yapmaz; festivalin özü aşırılıktır; 
festival duygusunu yaratan şey, kural olarak yasak olan şeyleri yapma özgürlüğüdür" (Freud,1999;206). 
Bastırılmış olanın geri dönüşü olarak adlandırılabilir bu durum, toplumsalın bilinçaltında baskılanan 
öğeler karnaval (festival) ile birlikte ortaya çıkar. Toplumsal boşalma aşırılıklarla olasıdır ve bu da tüm 
yasaların ihlalini beraberinde getirir. Bu ihlaller ritüelleşmiş davranışlardır ve kutsallık iddiası ile 
kendilerini meşrulaştırırlar. Toplumsalın bilincinin –daha doğrusu egemen ideolojinin-kabul edemeyeceği 
söylemsel ve eylemsel pratikler toplumsal bilinçaltı tarafından üstlenilir ve yerine getirilir. Toplumsal 
alanda yaşanan sıkışma ve gerginlikler ve kısa süreli boşalma anları ile aşılır. Bu süreç egemen iktidarın 
denetimi altında gerçekleşen bir doyum anıdır, içgüdüler tekrar hapsedilebilmek için bir süreliğine 
serbest bırakılır. 

Örneğin Frazer'in aktardığı gibi Babil'de kutlanan şenlikler beş gün sürmekte "bu beş gün içinde efendiler 
ve köleler yer değiştirir, köleler emir verir, efendiler bu emirleri yerine getirirdi. Ölüme yargılı bir 
mahkuma kralın giysileri giydirilir, kralın tahtına oturtulur ve yemek, içmek, eğlenmek ve kralın 
cariyeleriyle yatmak gibi istediği emirleri vermesine izin verilirdi. Ama beşinci günün sonunda krallık 
giysileri üzerinden çıkarılır, kamçılanır ve haça gerilirdi" (Frazer,1991;222). Bu örnekte hiyerarşik 
yapılanma yerinden çıkma, altüst oluş görülür, bu durum efendi ve köle diyalektiğinde bir değişmeden 
çok bir yer değiştirmedir. En üst makama ise toplumsalı temsilen ölüme mahkum bir kişi getirilir, bu 
durum çelişkili bir özelliğe sahiptir öldürülecek olduğu için seçilmiştir belki de yaşanan kısa doyum anı 
bittiğinde yaşayacak olsa kralın yarattığı mistik hava ve yanılsama dağılacaktır, yaşadıklarını kimseyle 
paylaşmadan hatta bedel ödeyerek ölüme gider - belki de bu durum toplumsala yapılan bir uyarıdır, 
iktidarın el değiştirmesinin bedeli tiyatral bir oyunla yansıtılır. Bir başka yorum açısında kralın yerini alan 
kişi onun tüm olumsuzluklarını onun adına yüklemlenir ve kralın yeniden doğumu için kendini feda eder. 
Krallığın yeniden üretiminin bedelini yine ezilenler ve aşağılanmış olanlar çeker. Suçlu ya da pseudo-kral 
kralın tüm imtiyazlarından yararlanır ancak sonuçta bu kısa süreli bir özgürlük ve doyum anıdır, temsilci 
süre sonunda "gerçekliğin çölüne" geri götürülür, tanrısal güce yükselişin bedelini öder. 

"Bayram, tüm yasaklamaları ve hiyerarşik engelleriyle resmi sistemin tamamının geçici bir süre askıya 
alınması anlamına geliyordu. Kısa bir süre için yaşam alışıldık, meşrulaşmış ve kutsanmış akışlarından 
çıkıp, ütopik özgürlük alanına giriyordu. Tam da bu özgürlüğün kısalığı, geçiciliği, imgelerin festival 
atmosferinden doğan fantastik mahiyetini ve ütopik radikalizmini artırıyordu” (Bakhtin,2002;109). 
Karnaval rayından çıkmış bir tren gibidir, tren tekrar raya oturtulana dek yaşanan özgürlük anıdır, kısa ve 
geçici olmasına rağmen biteviye gidilen yoldan dışarı çıkmak ve dünyayı yeni bir bakış açısından 
görebilme olanağı sunar, toplumsala dayatılan bakışın dışındaki uzama uzanmasını sağlar. Kısa süreliğine 
yaşanmış bir kırılma, yinede toplumsal bilinç ve bilinçdışında etkili bir iz bırakır. İktidarın kurgusu dışında 
toplumsalın kendine ait bir dünya kurgusunun mümkün olduğunu kanıtlar. Karnaval içinde taşıdığı tüm 
öğelerle öncelikle iktidarın kurgusunu aşağılar, yıkıma uğratır, alay konusu yapar. Kendi kurgusunda 
herkes eşittir, toplumsal alan özgürlükler alanına dönüşür çünkü iktidar kısa süreliğine de olsa ele 
geçirilmiştir ve bunun tadı çıkarılır. "Karnavala özgü kategoriler eşitlik ve özgürlüğe, her şeyin karşılıklı 
bağlantılı oluşuna veya karşıtların birliğine dair soyut düşünceler değildir. Bunlar bizzat yaşam biçiminde 
deneyimlenen ve oynanan, somut olarak bedensel zevkleri çağrıştıran ritüel-törensel 'düşünceler'dir" 
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(Bakhtin,2002;239). Bir anlamda toplumsalın bilinçdışının yeniden canlanması ve mitsel dünyada ifade 
edilen dünyanın eyleme geçirilmesidir. Karnavalda toplumsalın söylemi eyleme geçer, kendini yaşam 
içerisinde bedenler üzerinden yaşantılar. Frazer'in aktardığı Kuzey Doğu Hindistanlı Ho'ların düzenlediği 
şenliklerde "hizmetliler efendilerine karşı görevlerini, çocuklar ana-babalarına, erkekler karılarına karşı, 
saygıyı kadınlar bütün utanma, incelik ve kibarlık kurallarını unuturlar... doğaları geçici bir değişime uğrar 
sanki Oğullar ve kızlar ana-babalarına, onlarda çocuklarına kaba bir dille söver, sayar; erkekler ve 
kadınlar sevişme isteklerine kendilerini bırakarak neredeyse hayvanlaşırlar" (Frazer,1992;160) 

Karnaval şimdinin yaşanan toplumsal anın eleştirisidir. Bu eleştiri geleceğe dönük başka bir dünyanın, 
toplumsalın kendini daha eşit ve özgür yaşantılayabileceği bir dünyanın ortaya konduğu bir yaratma 
etkinliğidir. Süreğenliğin kırıldığı ve zamanın olumsal olarak yeniden kurgulandığı bir oyundur karnaval. 
"Bayram ritüeli bizzat zaman oyununu, yenide eskiyi yeniden şekillendirerek, hiçbir şeyin kendisini 
daimileştirmesine izin vermeyerek, aynı anda hem öldüren hem de doğuran zaman oyununu yansıtma 
eğilimi taşıyordu... Vurgulanan gelecektir; ütopik özellikler halkın kutlayıcı neşesinin ritüelleri ve 
imgelerinde daima mevcuttur." (Bakhtin,2002;102). Toplumsalın bilinç alanında geleceğe ait özgürlük 
düşü karnaval ile yeniden üretilir, karnaval olumsal bir yeniden üretimdir. Yaratıcı yıkma yaratıcı kurma 
ile tamamlanır. Kurulan dünya ise toplumsal eşitlik ve özgürlüğün var olduğu bir ütopyadır. 

Karnaval diyalektik bir yapıya sahiptir. Özellikle zıtların birliği karnavalın temel oluşturucu öğesini 
oluşturur. Birbirinin zıddı, olarak görünen öğeler karnaval içerisinde birbiriyle bütünleşir. Yaşam kendini 
bu ikili zıtlığın birleşiminde ifade eder. "Tüm karnaval öğeleri ikicidir; kendilerinde değişim ve krizin her 
iki kutbunu da birleştirirler: doğum ve ölüm, hayır duası ve beddua, övgü ve yergi, gençlik ve yaşlılık, üst 
ve alt, bir şeyin dışyüzü ve içyüzü, aptallık ve bilgelik" (Bakhtin,2002;109). Bu bileşim iktidarın 
sınırlamalarını aşar, yaşama yeni bir göz ile bakılmasını sağlar, çelişik öğeler aynı yapı içerisinde 
bütünleşir ve şaşırtıcı bir etki ile yaratıcılığın önünü açar. Deli kendinden beklenmeyeni yapar, bir dahiye 
dönüşür. Yapı bozulur, yeni soruların sorulması veya sorulan soruların yeniden yanıtlanması gerekir artık. 

Edebi üretim toplumsal yaşamın bir yansısı "mimesis"i olarak ele alınırsa edebiyatta bir anlamda 
karnavaldan türemiştir. Toplumsalın kendini ifade etmesi ilkin karnavallar (Dionysos şölenleri ile 
başlayan bir süreç) yoluyla daha çok sözlü kültüre dayanarak olur. Mitler bir anlamda toplumsal yaşamın 
yeniden üretimi ve karnavelesk anlatımıdır. Tüm metinlerin birbiriyle ilintili olduğu, yani tüm metinlerin 
bir metinlerarasılık evreninde devindiği düşünülürse, bir metinler karnavalında mitler ilksel bir öneme 
sahiptir ve kendinden sonra gelen tüm metinlerin bilinçdışında önemli bir yere sahiptir ve onun 
metninde örtük veya açık olarak kendini yansıtır. Mitsel karnavelesk anlatım metinler dünyasını etkiler 
ve bu öğelerden beslenen metinlerde karnavalesk öğeler taşırlar. Bu bağlamda, "rönesans 
edebiyatındaki, özelliklede Cervantes'teki rolü çok yoğun olan sıradan maskeli balolar ve 
şaşırtmacalardan daha karmaşık karnaval biçimlerine kadar tüm popüler bayram imgeleri..." (Bakhtin, 
2002; 119) belirgin olarak kullanılır. Bunun en iyi örneklerinden biri olan Don Quijote karnaval öğesinin 
tüm olanaklarını kullanır ve içinde yaşadığı dünyanın yapısını bu karnaval öğeleriyle yeniden 
biçimlendirir. Karnaval topluma kendi kurgusunu kısa bir süreliğine de olsa yaşama olanağı sağlar. 
Gerçeğin tersine çevrilmesi ve bir süreliğine de olsa gerçekliği unutmak karnaval ile olasıdır. "Don Kişot... 
kahramanın çılgınlığı bir dizi karnavalesk yüceltmeler ve alaşağı etmelere (yükselme ve düşüşlere), 
tersyüz etmeler ve şaşırtmacalara izin verir" (Bakhtin,2002;124). Don Quijote'nin çılgınlığı onun 
özgürlüğüdür, karnaval bir çıldırma, delirme anıdır ve insana tüm isteklerini özgürce yaşatacak dar bir 
alan ve zaman sağlayarak bastırılmış olanı bir süreliğine serbest bırakır. Bu serbestlik, yani karnaval 
modern dönemle birlikte bir kesintiye uğrar ancak birçok metin de varlığını sürdürmeye devam eder. 
Bakhtin'in modern dönem edebiyatını eleştirmesine rağmen karnavelesk öğeleri edebiyattan çıkarmanın 
olası olamayacağı açıktır, toplumsalın daha çok denetim altında olduğu modern dönemde insanların 
kendilerini ifade etmek için sığındığı bir alan olan edebiyat, karnavalesk metinlerin üretildiği bir özgürlük 
alanı olmuştur. Metinlerarasılık üzerine söylenenler ele alınırsa postmodern metinler bile karnavalesk 
öğeler taşımaktadır, karnaval kendini farklı yol ve yöntemlerle yeniden üretmektedir ancak farklı 
biçimlerde. 
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"Modern dönemlerin dar anlamda biçimsel edebi parodisinde, karnavala özgü bir dünya 
anlayışıyla kurulan bağlantı neredeyse tamamen kopmuştur. Ama Rönesans'ın parodilerinde 
(Erasmus, Rabelais ve diğerlerinde) karnaval ateşi hala yanmaktadır: parodi ikirciklidir ve 
ölüm/yenilmeyle olan bağını hissettirir. Böylece, parodinin kucağında dünya edebiyatının en 
büyük ve aynı zamanda en karnavalımsı romanlarından birisi doğabilmiştir: Cervantes'in Don 
Kişot'u. Dostoyevski bu romanı şöyle değerlendirir: "Dünyada bu yapıttan daha engin, daha güçlü 
hiç birşey yok. Şimdiye dek, insan düşüncesi tarafından dile getirilmiş nihai ve en büyük söz, bir 
insanın ifade edebileceği en şiddetli ironi. Şayet Dünyanın sonu gelip de insanlara bir yerde ' peki 
yeryüzündeki hayatını anlayıp onlardan birtakım dersler çıkardın mı?' diye sorulsaydı, kişi Don 
Kişot'u sessizce işaret ederek, 'İşte benim hayattan çıkardığım sonuç, bunun için beni yargılayabilir 
misin?' diye karşılık verebilirdi" (Bakhtin,2002; 245). 

HOMO LUDENS: DON QUIJOTE 

Don Quijote‘un hayalperestliği çocukluğa gönderme yapar, aynı zamanda ilkel insanın bilişsel 
özelliklerine sahiptir. Yaşadığı zamandan kaçmaya çalışır o, ütopik bir özlemle okuduklarını gerçeklik 
içinde bulmaya, yaşamaya çalışır. Kendi iç dünyasını dış dünyaya taşır, gerçekliğin onu çelmelediği 
durumlarda gerçeği kabul etmez, bunu büyü olarak kabul eder. Onun için iç dünyasının yansımasından 
kaynaklanan fantazma gerçeklik olarak iş görürken, nesnel anlamda “gerçek” olan ise büyüdür, 
büyücülerin iblislerin müdahalesidir. Çocukların kurduğu düşsel dünyalarda oyun oynamalarına benzer 
bu durum. Gerçek ile kurgu arasındaki sınırın kalktığı yerdir oyun ve ayrıca "...gerçek hayatta 
gerçekleştirilmesi olanaksız arzuların bir kurmaca aracılığıyla yatıştırılması ve böylece kişisel benlik 
duygusunun korunmasının sağlanmasıdır" (Huizinga,1995;18). 

Don Quijote gibi "oyun oynayan bütün çocuklar, oynadıkları oyunda kendilerine özgü bir dünya yaratır; 
daha yerinde bir deyişle, yaşadığı dünyanın nesnelerini kendi beğenisine uygun olarak kurduğu yeni bir 
düzen içine yerleştirir..." (Freud, 2001; 104). Oyun süreci içerisinde çocuklarda fantastik olan ile gerçek 
olanı bazen karıştırabilirler ancak oyundan çıktıklarında tekrar iç dünyalarından çıkarak dış dünyanın 
gerçekliğine dönerler. "Duygu donanımlarındaki eksikliklere karşın, oyunsal dünyasını gerçek 
dünyasından kuşkusuz ayırır çocuk; gerçek dünyanın gözle görülüp elle tutulan somut nesnelerini, 
hayalinde yarattığı nesne ve durumlara dayanarak yapar" (Freud, 2001; 104-5). Çocuk için kendine ait bir 
dünyayı kurabildiği bir özgürleşme anıdır oyun, zaman ve mekan oyunla yeniden anlamlandırılır, 
özgürleştirilir, özgünleştirilir. Çünkü "...oyun başkalarına değil, bize aittir. Diğerlerinin bizim çemberimiz 
dışında yaptıkları, bizi şu an için ilgilendirmez. Gündelik hayatın kural ve örflerinin oyun alanı içinde bir 
değeri yoktur. Biz başkayız ve 'başka bir şekilde' hareket ederiz" (Huizinga, 1995; 30). Özerk bir söylem 
ve eylem alanı olarak oyun öznenin belki de kendini oluşturma sürecinde en önemli düğüm 
noktalarından bir tanesidir. 

İnsanın doğa ile olan mücadelesi içerisinde var olabilmek için yaptığı etkinlikler zamanla eylemsel olarak 
taşıdıkları anlamlarından soyunarak yeni anlamlar kazanırlar. Bu anlamda avlanmak, bitki toplamak, 
tarım yapmak vb. etkinliklerden bazılarının teknolojinin kullanılması ile birlikte değişmesi ile beraber bu 
eylemlilikler yeni bir alana taşınmış ancak bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi için kullanılan etkinlikler 
toplumsal belleğin bir ürünü ve bedensel arşivin öğeleri olarak korunmuştur. Bu korunma kültürel 
eylemliliklerde, başka bir deyişle toplumsallaşmanın etkin alanlarından olan oyunda yeniden 
anlamlandırılarak yeniden üretilmiştir. Oyun simgesel bir anlam taşır ve giderek içinden çıkmış olduğu 
gerçeklikten kopar onun bir temsili, mimesisi olarak kendini var eder. Oyun toplumsal hazzı üretir, 
toplumsalın beraberliğini, toplumsallaşması ve toplu olmaktan haz almayı beraberinde getirir. Oyun 
toplumsal bir etkinliktir, söylemsel veya eylemsel tüm oyunlar toplumsal belleğin ve bedenin 
arşivindedir. Toplumsalın tarihini kurgusal olarak yeniden anımsatır, kültürü diğer nesillere taşıma işlevi 
görür. Üretim ilişkilerinin değişimleri oyunlarında yapısını belirler, ancak bazı oyunlar neredeyse tüm 
üretim biçimleri içerisinde kendini var eder. Haz üreten bir öğe olarak oyun, kapitalizm ile birlikte haz 
ekonomisinin bir parçası haline gelmiştir, artık oyuncak fabrikaları vardır ve tüm çocukların imgelemi bu 
fabrikalardan çıkan oyuncaklar tarafından belirlenir, oyun ve oyuncak metalaşır, fetişleşir. Oyun 
toplumsal olmaktan çıkartılır, bireyselleştirilir. Oyun yeniden tanımlanırken tek amaç haz üretmektir, 
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tüketim için haz. Haz toplumsal olmaktan çıkar ve bireysel tüketimin metalar üzerinden gerçeklediği kısa 
mutluluk anlarına sabitlenir. 

Oyun ve belki de özgürlük yetişkinler için ise artık geçmişte kalmıştır, dünyayı toplumsalın belirlediği 
anlamlandırma sistemiyle çözümlemeye çalışırken, içlerinde taşıdıkları birçok öznel öğeyi bastırırlar, 
"...artık oyun oynamalarının ya da düşleri bırakıp gerçek dünyanın gösterdiği doğrultuda davranmalarının 
kendilerinden beklendiğini bilir erişkinler. Öte yandan, kurdukları düşleri doğuran istekler arasında 
öyleleri vardır ki, saklı tutulması zorunlu nitelik gösterir. Dolayısıyla, erişkinler düşlemlerinden ötürü 
utanca kapılır, çocuksu şeyler görüp yasak gözle bakar bunlara" (Freud,2001;106). Egemen yapının 
belirlediği bu davranış ile itaatkar beyin ve bedenlerin üretilmesi de daha kolay sağlanmış olur. 

Çocuk yetişkin için yitirilen büyülü geçmişin simgesidir. Bu dönemin bir daha geri gelmemek üzere 
geçmiş olması ve bu döneme ait anıların bilinçte ve bilinçdışında kalan etkileri o dönemi büyülü, mitsel 
bir hale getirir. Bu büyü toplumsal bilinçdışında yatan eski komünal bütünlük dönemine dönme isteği ile 
benzeşir, toplum kendi çocukluğuna, mitler çağına geri dönme isteğindedir. Tüm toplumlar ve bu 
toplumu oluşturan özneler yaşadıkları kırılma dönemlerinde çocuksu güvenlik ve bütünlüklerine geri 
dönme isteğini dillendirirler. 

“Bir adam bir çocuksuluğa düşmeden çocukluğa dönemez. Ama o, çocuğun saflığından hoşlanmaz 
mı ve daha yüksek bir düzeyde onun gerçeğini yeniden-üretme özlemi duymaz mı? Çocuk 
doğasında, her dönemin kendi öz niteliğinin doğal gerçekliğinde yeniden yaşadığını görmez mi? 
İnsanlığın tarihsel çocukluğu, bir daha asla dönülmeyecek olan insanlığın o en güzel açılma 
dönemi, niçin bizi sonsuzluğa kadar büyülemeğe devam etmesin? Huysuz çocuklar vardır ve büyük 
adam tavırları takınan çocuklar vardır. Antikçağın birçok halkı, bu kategoriye girer. Yunanlılar 
normal çocuklardı. Onların sanatının bizi büyülemesi, o sanatın içinde büyüdüğü toplumun ilkel 
niteliği ile çelişki oluşturmaz. Bu büyüleme, tersine, bunun sonucudur ve o sanatın doğmuş 
olduğu, ve ancak doğabileceği, yeteri kadar olgunlaşmamış toplumsal koşulların hiçbir zaman 
gelemeyeceği gerçeğine bağlı bir büyülemedir.” (Marx, 1999; 46-7). 

Çocukça düşler kuranlar iktidarın yapısını tehdit ederler, tüm sistem dışı hareketler, 68liler çocukça kabul 
edilen düşlerin ve söylemlerin peşinde yaratılan sistem-karşıtı hareketlerdir. Bu nedenle özgürleştirici 
anlamda oyun yaratıcı ve özgür bireylerin oluşum yerlerinden bir tanesidir. Don Quijote'nin özgürlüğü ve 
özgünlüğü de onun "homo ludens" olmasında gizlidir Occupy hareketleri işgal ettikleri alanları alışıldık 
mekan ve zamandan kopararak ve yeni bir toplumsal ilişkiler ağı yaratarak, komünalist bir kopuşun 
yaşanmasına neden olmuştur: “the [Paris] Commune marks the end of the phantasmagoria of bourgeois 
modernity by awakening the collective from the dream world of mass consumption and the bourgeois 
regime and turning the city into a “play-space (Spielraum)” (Kang, 2014: 193). Bir başka deyişle, burjuva 
kamusal alana (Habermas, 1989) karşıt biçimde alternatif karşı-kamusal alanın/alanların (Fraser, 1990; 
Negt, Kluge, 1993; Hansen, 1993) yaratılması pratiğine gönderme yapar. Hiçbir kamusal alan “var olan 
endüstriyel-ticari kamusal alan” dışında var edemeyeceği… Karşıt kamusal alan burjuva kamusal alan ile 
mücadele içerisinde yaratılır (Downey, Fenton, 2003), ancak bu mücadele sürecinin ötesinde var olan 
toplumsal koşulları dönüştüren bir mücadele kendi otonom alanlarını yaratma hedefini de taşır. Bu 
anlamda, tüm Occupy hareketleri hem karşıt hem de otonom kamusal alanların yaratılması deneyimi 
olarak okunabilir. 

Alternatif ve karşıt kamusal alan olarak “oyun-alanı” kitlelerin kendilerini özgürce var edebildikleri bir 
deneyim mekanı ve zamanına gönderme yapmaktadır. Bu alan komünal toplumsal ilişkilerin yaratıldığı 
ve toplumsal yaşamdan koparılmış, yalnızlaşmış yurttaşların yeniden bir araya getirilmesini olanaklı kılar: 
While play involves a form of mimetic faculty, which liberates the restricted and alineated human 
sensorium, space entails a material condition for corpereal practice. In the Commune, Benjamin finds a 
alternative mode of the communal social realiton against the phantasmagoria of the isolated private 
citizen” (Kang, 2014: 193). Occupy hareketleri de kentlerin merkezlerini oyun alanlarına çevirerek, 
kentlerin yeniden ortaklaşmacı, katılımcı bir hale dönüştürülebileceğini ortaya koymuştur. 



 
327 

 

 
 

Komünal deneyimlerde görüldüğü üzere; “the play-space, typified in his analyis of the commune, aims to 
construct a new form of a mass public via a new form of collective aesthetic and political practice” 
(Kang, 2014: 193). Kolektif estetiğin hem eylem biçimi hem de komünal yaşam bağlamında gündelik 
yaşam pratiğine dönüştürülmesi, bunun yanında katılımcı, demokratik politik pratiğin üzerinden işleyen 
bir sistemin yaşama geçirilmesi alternatif karşı-kamusal alanın kuruluşu için olmazsa olmazdır. İktidarın 
denetim altında tuttuğu alanın ve toplumsal, siyasal pratikleri reddeden ve aşan yeni bir deneyim 
alanının yaratılması süreci farklı tarihsel dönemlerde farklı biçimlerde işlemektedir. Benjamin’in yeni 
kamusal alan görüşü dayanışma ve toplumsallığın yeni biçimlerini oyun alanı olarak yeni medyanın 
teknolojik potansiyellerine entegre eder (Kang, 2014: 193). Sosyal medya uygulamaları tam da 
Benjaminci anlamda teknolojinin oyun-formlarını -play-form of technology- (Hansen, 2004: 18) 
oluşturmaktadır. Bu oyun-formları özgürleştirici bir işleve sahiptir ve özgürleştirici oyun alanının 
yaratılması sürecinin aracılarıdır. Bu anlamda yeni bir toplumun kurgulanması, örgütlenmesi ve 
dayanışma içerisinde yaşama geçirilmesi sürecinde iletişimsel pratikler temel önemdedir. Alternatif 
karşıt-kamu olarak “oyun alanı” günümüzde Occupy hareketleri tarafından yaşama geçirilmiş ve bu 
süreçte alternatif yeni medya kurucu öğelerden biri olarak önemli bir işleve sahip olmuştur. 

Aktivist vatandaş gazetecileri bu anlamda kendi hikayelerini kendileri anlatmaya başlamıştır. Hem 
hikayenin kahramanı hem de anlatıcısı olarak ortaya çıkmışlardır. 

Vandal Olarak Muhalif 

Muhaliflerin eylemleri toplumsal anlamda yaşanan körleşmeye karşı yeni görme biçimlerinin olası 
olduğunu göstermeye çalışır. Her toplumsal eylem bu bakımdan toplumsal göze ulaşmayı hedefler ve 
bunun için kitle iletişim araçlarını kullanmayı hedefler. Göz önünde olmayan bir toplumsal hareketin 
kitleselleşme olanağı bulunmadığı için görmezden gelinemeyecek eylemlerle toplum üzerinde etki 
yaratılmaya çalışılır. İktidarın toplumsal göz üzerindeki iktidarını kırmak için toplumsal bilinçyapısının 
görsel ideoloji bağlamında parçalanması ve muhalif ideoloji bağlamında yeniden kurgulanması gerekir. 
Göz üzerindeki iktidar mücadelesi toplumsal bilinçyapısının belirlenmesi mücadelesi ile üst üste biner. 
Toplumsal gözün iktidarın büyüsü altında kalması ve fetişistik, parçalanmış yani kısacası kendi 
gerçekliğine yabancı bir durumda kalmasına karşı muhalifler topluma kendi yaşamlarına dair farkındalık 
yaratacak bir gözün gerekliliğini göstermeye çalışırlar. Tüm muhalif söylemler ve eylemler görünen 
gerçekliğin iktidarın kurgusu olduğu ve bunun ancak farklı bir dünyanın mümkün olduğunu gören 
gözlerle gerçekleştirilebileceğini anlatır. Kitle kültürünün, tüketim kültürünün etkisi altındaki toplumsal 
göz sokaktaki ya da ekranlardaki “vitrin”lere bakarken, kendisini köleleştirmekte ve içinden çıkılmaz bir 
kör labirente hapsolmaktadır. Sokak eylemlerinin vitrinleri hedef alması bu mantık açısından 
değerlendirildiğinde, gerçekte tüketim kültürünün yok ediciliğine yönelik bir karşı koyuştur, bizi yok eden 
görsele karşı parçalayıcı bir görsellik oluşturan şiddet gerçekliğin dönüştürülebilir olduğunu ortaya 
koymaktadır. İktidarın, kapitalizmin “beyaz şiddet”ine, yani görünmeden üzerimizde baskı kuran ve 
uygulayan gündelik rutinine karşı muhalifler bu “sahte gerçekliğin” toplumu yanılsamalı bir bütünlük 
olarak şiddet aracılığıyla bir arada tuttuğunu göstermek için gerçekliği parçalamayı ve üzerimizi deki 
şiddeti sembolik bir şiddetle aşmanın mümkün olduğunu göstermeye çalışır. İktidarın şiddeti dolaylı ya 
da dolayımsız olarak gündelik varoluşumuzu üstbelirler; “ister zorla ister anlaşma yoluyla olsun, iktidarın 
uygulanması baştanbaşa şiddet içerir” (Karatani, 2008; 374), bunun yanında, iktidarın şiddeti tüm 
toplumsal alanlara yayılmıştır “şiddet iktidarın mecburi eklentisi değildir, bunun yanında her tür siyaset-
dışı şiddet ilişkisinin kökeninde de (siyasal) iktidar mevcuttur” (Zizek, 2005; 232), bu şiddet toplumsal 
anlamdaki parçalılığı şiddet yoluyla bir arada tutar, yanılsamalı bir bütünsellik hali yaratır. Muhalif 
hareketlerin şiddeti ise saklı parçalanmışlığı görülebilir kılmaya çalışır, bu anlamda toplumun kendi 
gerçekliğine dönebilmesi için iktidarın ona kendi gerçekliği olarak sunduğu kurgunun parçalanması 
gereklidir, yani vitrini parçalamadan gökyüzünün yeniden görülmesi çok da olası değildir. Muhalif eylem 
bu bakımdan toplumsal gözü hedef alır ve onu büyülenmiş bir biçimde baktığı vitrinlerden kurtarmak için 
arzu nesnesi haline gelmiş olan tüketim metalarını parçalayarak gökyüzüne bakmasını, yani kendi özgür 
iradesiyle kurgulayabileceği başka bir yaşamın mümkün olduğunu göstermeye çalışır. Şiddetin bu 
bakımdan olumsallığı öne sürülebilir, iktidarın görünmez şiddetine karşı koymayı amaçlayan görünür 
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şiddet kitle iletişim araçlarında yer alır, ancak bu şiddet biçimi ilkellik, “vandalizm” olarak damgalanır. Bu 
durum bile muhaliflerin görünürlüğünü sağlar, muhalifler için görünür olmak sadece şiddet ile olasıdır, 
şiddetin anaakım medya da temel haber belirleyeni haline gelmesi, muhalifleri seslerini duyurmak için 
şiddeti farklı biçimlerde kullanmaya iter. Aslında, şiddet üzerinden kurulu bir iktidara karşı yürütülen 
muhalefetin kitleselleşebilmesi ve iktidarın şiddetini etkisiz kılacak bir gücün yaratılması ile mümkündür, 
iktidarın şiddet üreten gözüne karşı ezilenlerin meşru eylemleriyle karşı koymak ve muhalif gözü 
yaratmak, yeni bir dünya yaratmanın öncü adımlarını oluşturacaktır. 

Görsel alanın “doğallaşmış” apolitik görüntüsünü parçalamak, gündelik yaşamdaki tüm görsellerin 
kapitalistik ilişkileri yeniden-ürettiğini göstermek için görsel alanın siyasileştirilmesi gereklidir. Bu 
bakımdan Grafiti militan mücadelenin sokakları ele geçirmesi süreciyle birlikte iktidarın görsel 
ideolojisine karşı yanılsamayı parçalayacak ve toplumu bu sürecin etkin bir bileşeni kılacak muhalif bir 
görsel kültürün oluşturulması gereklidir; “ister fotoğraf makinesi imgesi, ister şövale resmi, ister film 
montajı ister mimari tasarım söz konusu olsun, önemli olan imgenin suistimal edici iktidarın kendini haklı 
çıkarma çabalarına direnmeye muktedir duyumsal, bilişsel bir deneyim sunmasıdır. Görsel ‘sanat’ böyle 
siyasileşir. İktidarın fantazmagorilerinin üstünü örttüğü şeyi açığa çıkarır. Böyle bir estetik, anlam 
açısından modern burjuva kültürü içindeki estetikten farklıdır ve aynı zamanda terimin en eski anlamını 
diriltir, canlandırır” (Buck-Morss, 2004; 115). Muhalif görsel sanatların sokağa çıkması, kitlelerle beraber 
yaşayan ve kitleler tarafından üretilen bir hale getirilmesi toplumsal gözün özgürleştirilmesi bakımından 
önem taşımaktadır. 

Kitle Kültürü ve Muhalif Kültür 

Kitle kültürünün toplumsal kültür alanını sömürgeleştirmesi, yani özgürleşme düşlerinin, ütopyaların 
ortadan kaldırılması çabasına karşı sınıfsal başkaldırı halen sürmektedir ve bu hareketler kendi muhalif 
medyalarını yaratmaktadır. “Muhalif” medya hem geleneksel iletişim biçimlerini hem de yeni iletişim 
biçimlerini etkin bir biçimde kullanarak yerel ve küresel alanda iktidarlara karşı toplumsal özgürlükleri 
savunmaya devam etmektedir. Otoriteryan, faşizan iletişim biçimlerinin medyayı ele geçirmesine karşı 
alternatif-radikal medyaların yaratılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Muhalif kültürün yaratımı ve 
kitlelere aktarımında alternatif-radikal medya vazgeçilmez bir önem taşır. Öncelikle ezilenlerin bilinç 
yapısının iktidarın ideolojiden kurtarılması ve yeni bir anlamlandırma biçiminin söylemin yaratılması 
açısından muhalif medya olmazsa olmazdır. 

İktidarın şiddetinin yeni dönemde yoğunlaşması ile birlikte şiddet de bir iletişim biçimine dönüşmekte, 
gündelik yaşam şiddet biçimlerine dayanan bir iletişim kültürünün hakimiyeti altına girmektedir. İktidarın 
şiddetinin meşrulaştıran medyaya karşı, toplumsal direnişin geliştirilmesi sokakların özgürleştirilmesi, 
ezilenlerin örgütlenerek iktidarın köleleştiren yapısına karşı mücadele etmesiyle olasıdır. Bu anlamda, 
dünyadaki alternatif-radikal medya örneklerini inceleyerek yerellerde toplumsal iletişime müdahil 
olabilecek, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yaklaşıma sahip toplumsal kültürü üreten, güçlü muhalif medyaların 
yaratılması muhalifler için ertelenemez zorunluluklardandır. Toplumsal kültürün dönüşümü gündelik 
iletişim biçimlerinin dönüştürülmesiyle olasıdır, bu bakımdan kitschleşen kültürü yenebilmenin tek yolu 
da yereller bazında örgütlenmiş güçlü muhalif kültür ve iletişim biçimine sahip örgütlülüklerin 
yaratılmasını gerektirir, toplumun alternatif bir ideoloji ve dünyanın farkına varabilmesi uzun soluklu 
örgütlenme ve mücadeleyi gerekli kılmaktır. 

Toplumsal alanda kitle kültürünün –kültür endüstrisinin, tüketim kültürünün– egemen olmasıyla birlikte 
toplumsal kültür büyük bir değişim geçirmiştir, kitle medyası hem sanatsal ve iletişim alanında 
demokratikleşmenin olanaklarını yaratmıştır hem de iktidarlar için toplumsal bilinci belirlemeyi 
kolaylaştıran bir kültürel yapının oluşumunu beraberinde getirmiştir. Sanat ve kültürün 
endüstriyelleşmesi, (salt) tüketilebilen/tüketime yönelik bir biçim alması ile birlikte sınıfsal anlamda 
işlevleri de değişmiştir. Sanatı toplumsal gerçeklikten soyutlayarak yorumlamak olanaklı değildir, sanat 
toplumsal bir iletişim biçimidir ve toplumun iktidarlardan bağımsız olarak kendisini var edebilmesine 
olanak sağlayan bir alandır, bu bakımdan sanatın özgürleştirici işleve sahip olduğu savunulabilir, buna 
bağlı olarak toplumları iktidara bağlayan kültürel üretimlerin sanatsallığının sorgulanması gereklidir, 
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burjuva kültürü yeni emperyalizm çağında geçmişteki devrimci yapısını korumamaktadır, sınıfsal 
anlamda sanat ürünleri üst sınıfların kendilerini ifade etmek ve toplumun geri kalan kesiminden ayırmak 
için kullandıkları simgelere dönüşmüştür, bunun ötesinde bir anlam taşımları gerekmemektedir. 
Altsınıflar için üretilen tüketime yönelik, eğlencelik kitle kültürü ürünlerinin de sanat olduğunu iddia 
edebilmek olası değildir. 

Bastırılmışların, otoriteryanizmin gündelik ilişkilerin temelini oluşturması toplumsal kültüründe buna 
uygun olarak sistemin belirlediği biçimde kitleleri yeniden-üretmesi kültürel anlamda gelişkin olmayan 
bir toplumsal yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kitle iletişim araçları ezilenleri yaşadıkları 
dünyanın olası en iyi dünya olduğunu ve bunun değiştirilmesinin çok da olası olmadığını söyler, buna 
uygun olarak yaşam da var olanın muhafaza edilmesine dayanır, farklı düşüncelere kapalı hatta tepkili, 
düşünsel anlamda gelişkin olmayan bir toplum yaratılır. Muhalif kültür ise marjinalleştirilir, başka bir 
dünyanın mümkün olduğuna inananların toplumla buluşması maddi anlamda olmasa da düşünsel 
anlamda engellenir, kitle kültürünün belirlediği toplumsal bilinç yapısı muhalif düşünceleri 
anlamlandıracak yetiye sahip değildir. Bu nedenle, muhaliflerin iktidarın etkisini kırarak yeni bir kültürel 
alan yaratması ve gündelik toplumsal yaşama müdahale edecek kültür ve iletişim aygıtları yaratması 
gereklidir. Grafiti “Muhalif” medya olarak hem geleneksel iletişim biçimlerini hem de yeni iletişim 
biçimlerini etkin bir biçimde kullanarak yerel ve küresel alanda aslında iktidarlara karşı toplumsal 
özgürlükleri savunmaya çalışırlar. 

Toplumsal bilinç yapısının kültürel yeniden-üretim ve toplumsal iletişim süreçlerinde kendi gerçekliğine 
yabancılaşması söz konusudur. Metaların egemen olduğu dünyada, sanatın da metalaşması 
kaçınılmazdır. Sanatın gerçekte metaların egemenliğine karşı koyan yapısına karşın günümüzde sanat 
metalaşmıştır, sanat ürünlerinin fetişistik karakteri de bunun en açık göstergelerindendir. Resimden, 
sinemaya sanatın estetik anlamda da bir gerileme yaşadığı açıkça görülmektedir. Burjuva kültürü 
kapitalizmin başında sahip olduğu devrimci özü yitirmiştir, aksine “devrimci sanat”ı engellemekte, 
kitlelerin kendilerini özgür bir biçimde ifade etmesine olanak sağlayacak sanatsal biçimlerin gelişiminin 
önünü kesmektedir, alternatif sanat ya da devrimci sanatçılar sistemin belirlediği sanat sistemi 
tarafından görmezden gelinmekte, toplumdan kopuk, varoluşa dair gerçekliğe göndermesi olmayan 
üretimler “sanat” olarak sunulmakta ve tüketim için pazarlanmaktadır. Bu anlamda sanatın günümüzde 
devrimci bir dönüşüm geçirmesi ve tüketime endeksli sanat anlayışının yerle bir edilmesi gerekliliği 
ortadadır. Muhalif sanatçı meta kültürüne karşı çıkar, sömürünün olmadığı bir dünyayı tahayyül eder, 
“sınırları ihlal eden sanatçı, kültürün onu metalaştırma ihtiyacı karşısında etkin bir isyan halindedir” 
(Lentricchia, McAuliffe, 2004: 3). Muhalif sanatçıların sokakları temel alan ve toplumsal mücadeleler 
temelinde kendilerini yeniden görünür kılmaları alternatif-radikal medyaları hem yaratarak hem de daha 
etkin bir biçimde kullanarak var olan sanat anlayışını dönüştürmeleri gerekliliği açıkça görülmektedir. 

Alternatif Göz Üzerine 

Küresel iktidar, küresel ve yerel şiddet biçimlerinin daha da acımasızlaşarak yaygınlaştırmaktadır. Bu 
süreçte, sermaye için sınırları kaldırılırken toplumlar için geçilmez sınırlar ve duvarlar inşa edilmektedir. 
Küresel kapitalizm medyayı, özelliklede Hollywood sinemasını ve televizyon programlarını kullanarak 
ütopya olarak sunduğu, “tek boyutlu” (Marcuse, 1975) tüketim toplumunu etkin bir biçimde 
pazarlamaktadır. Yaratılan “gösteri toplumu”nun (Debord, 2006) sanaldan gerçeğe tüm yasam alanları 
göz-merkezli tüketim kültürü temelinde yapılandırılmıştır. Bu açıdan Martin Jay’in belirttiği gibi “görsel 
deneyimler” (2002: 88) toplumsal yasamın merkezi bileşenleri olarak incelenmeyi hak etmektedir. 
Küresel kapitalizmle birlikte yaşanan “görsel dönüşüm” ile birlikte zaman ve mekanın ideolojisi de göz 
merkezli bir biçimde yeniden kurgulanmıştır. İktidarın mekan ve zaman kurgusu, gündelik yasamın 
tümünü kaplamaktadır ve öznelerin varoluşlarına dair sahip olabildikleri tüm özgürlükleri de ellerinden 
almayı hedeflemektedir. Gözün iktidarında insanlar sistemin kendisini yeniden-üretmesine hizmet eden 
bedenlerdir. Yeni toplumsal hareketler kuram ve pratikleri bağlamında neo-liberal kapitalizmin göz-
merkezli iktidarına karsı eşitlikçi ütopyaların savunusu yapmaktadır. Yani, toplumları “göz”lerini 
gözetlenmek ya da gözetlemek için değil, insanca bir dünyayı görebilmek için kullanmaya çağırmaktadır. 
Yeni toplumsal hareketler “alternatif göz”ü yaratarak iktidarın çıplaklığını görünür kılmakta ve yeni bir 
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dünyanın haritasını bu gözle çizebilmektedir. “Ezilenlerin ve dışlananların istemlerinin meşru sesi” 
(Stromquist, 1998: 2) olan yeni toplumsal hareketler kapitalizmin tüm toplumları gözetim-tüketim 
kültürü temelinde yeniden-biçimlendirmeye yönelik küresel saldırılarına karsı dururlar. “Büyük 
sermayenin hakim olduğu bir politik sistemdeki en kuvvetli muhalefet dinamiğinin tabandan gelen 
aktivizm” (Shaw, 2001: 11) olduğu için toplumsal hareketler farklı eylem biçimleri ile ezilenlerin sesini 
duyulur kılmaya ve onlara görünürlük kazandırmaya çalışır. Ezilenlerin aktivizmi yeni bir kültürü de 
beraberinde getirir, yeni toplumsal hareketler “karsı-kültürler”ini yaratırlar. Bu kültürel pratik iktidar 
yapılarının by-pass edilmesi (Hellman, 2005: 5) ve toplumun iktidar dolayımı olmadan kendi kültürel 
üretimini ve birikimini yapabilmesini olanaklı kılmaktadır. Karsı-kültür var olan paradigmanın dışında 
katılımcı, demokratik ve paylaşımcı bir kültürel yaklaşımın geliştirilmesi pratiğine de gönderme 
yapmaktadır. 

Alternatif gözün yaratılması sürecinde öncelikle alternatif medyanın yaratılması ve yaygınlaştırılması 
meselesi öne çıkmaktadır. Toplumsal bilinç yapısının dönüştürülmesi için egemen ideolojinin etkilerine 
karsı mücadele edilmesi sürecinde görsel alanın etkin bir biçimde kullanılması gereklidir. Görsel alanın 
“doğallaşmış” apolitik görüntüsünü parçalamak, gündelik yasamdaki tüm görsellerin kapitalistik ilişkileri 
yeniden-ürettiğini göstermek için görsel alanın siyasileştirilmesi gereklidir. Bu bakımdan militan 
mücadelenin sokakları ele geçirmesi süreciyle birlikte iktidarın görsel ideolojisine karsı yanılsamayı 
parçalayacak ve toplumu bu sürecin etkin bir bileseni kılacak muhalif bir görsel kültürün olusturulması 
gereklidir; “ister fotoğraf makinesi imgesi, ister sövale resmi, ister film montajı, ister mimari tasarım söz 
konusu olsun, önemli olan imgenin suistimal edici iktidarın kendini haklı çıkarma çabalarına direnmeye 
muktedir duyumsal, bilişsel bir deneyim sunmasıdır. Görsel ‘sanat’ bu süreçte aktivist bir biçim alır. 
İktidarın fantazmagorilerinin üstünü örttüğü seyi açığa çıkarır. Böyle bir estetik, anlam açısından modern 
burjuva kültürü içindeki estetikten farklıdır ve aynı zamanda terimin en eski anlamını diriltir, canlandırır” 
(Buck-Morss, 2004: 115). Muhalif görsel sanatların sokağa çıkması, kitlelerle beraber yasayan ve kitleler 
tarafından üretilen bir hale getirilmesi toplumsal gözün özgürleştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. 
Toplumsal hareketlerin, özellikle de Latin Amerika’daki muhalif örgütlenmelerin, görsel alanı etkin ve 
yoğun bir biçimde kullanmaya başlaması tüm dünyadaki muhalifler için hem alternatif/radikal 
medyaların militan bir biçimde yeniden yaratılması hem de görsel devrim için yeni bir atılımın 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Ezilenlerin aktivizmi yeni bir kültürü de beraberinde getirir, yeni toplumsal hareketler “karşı-kültürler”ini 
yaratırlar. Bu kültürel pratik iktidar yapılarının by-pass edilmesi (Hellman, 2005: ve toplumun iktidar 
dolayımı olmadan kendi kültürel üretimini ve birikimini yapabilmesini olanaklı kılmaktadır. Karşı-kültür 
var olan paradigmanın dışında katılımcı, demokratik ve paylaşımcı bir kültürel yaklaşımın geliştirilmesi 
pratiğine de gönderme yapmaktadır. 

Muhalif gözün yaratılması için öncelikle radikal medyanın örgütlenmesi gereklidir, toplumsal 
bilinçyapısının dönüştürülmesi için egemen ideolojinin etkilerine karşı mücadele edilmesi sürecinde 
görsel alanın etkin bir biçimde kullanılması gereklidir. Görsel alanın “doğallaşmış” apolitik görüntüsünü 
parçalamak, gündelik yaşamdaki tüm görsellerin kapitalistik ilişkileri yeniden-ürettiğini göstermek için 
görsel alanın siyasileştirilmesi gereklidir. Bu bakımdan militan mücadelenin sokakları ele geçirmesi 
süreciyle birlikte iktidarın görsel ideolojisine karşı yanılsamayı parçalayacak ve toplumu bu sürecin etkin 
bir bileşeni kılacak muhalif bir görsel kültürün oluşturulması gereklidir; “ister fotoğraf makinesi imgesi, 
ister şövale resmi, ister film montajı ister mimari tasarım söz konusu olsun, önemli olan imgenin 
suistimal edici iktidarın kendini haklı çıkarma çabalarına direnmeye muktedir duyumsal, bilişsel bir 
deneyim sunmasıdır. Görsel ‘sanat’ bu süreçte aktivist bir biçim alır. İktidarın fantazmagorilerinin üstünü 
örttüğü şeyi açığa çıkarır. Böyle bir estetik, anlam açısından modern burjuva kültürü içindeki estetikten 
farklıdır ve aynı zamanda terimin en eski anlamını diriltir, canlandırır” (Buck-Morss, 2004: 115). Muhalif 
görsel sanatların sokağa çıkması, kitlelerle beraber yaşayan ve kitleler tarafından üretilen bir hale 
getirilmesi toplumsal gözün özgürleştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. 

Alternatif vekarşıt kamusal alan olarak “oyun-alanı” kitlelerin kendilerini özgürce var edebildikleri bir 
deneyim uzamı ve zamanına gönderme yapmaktadır. Bu alan komünal toplumsal ilişkilerinin yaratıldığı 
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ve toplumsal yaşamadan koparılmış, yalnızlaşmış yurttaşların yeniden bir araya getirilmesini olanaklı 
kılar(Kang, 2014: 193). Kolektif estetiğin hem eylem biçimi hem de komünal yaşam bağlamında gündelik 
yaşam pratiğine dönüştürülmesi, bunun yanında katılımcı, demokratik politik pratiğin üzerinden işleyen 
bir sistemin yaşama geçirilmesi alternatif karşı-kamusal alanın kuruluşu için olmazsa olmazdır. İktidarın 
denetim altında tuttuğu alanın ve toplumsal, siyasal pratikleri reddeden ve aşan yeni bir deneyim 
alanının yaratılması süreci farklı tarihsel dönemlerde farklı biçimlerde işlemektedir. Benjamin’in yeni 
kamusal alan görüşü dayanışma ve toplumsallığın yeni biçimlerini oyun alanı olarak yeni medyanın 
teknolojik potansiyellerine entegre eder (Kang, 2014: 193). Sosyal medya “The play-space, typified in his 
analyis of the commune, aims to construct a new form of a mass public via a new form of collective 
aesthetic and political practice”. (Kang, 2014: 193) uygulamaları tam da Benjaminci anlamda teknolojinin 
oyun-formlarını -“play-form of technology”- (Hansen, 2004: 18) oluşturmaktadır. Bu oyun-formları 
özgürleştirici bir işleve sahiptir ve özgürleştirici oyun alanının yaratılması sürecinin aracılarıdır. Bu 
anlamda yeni bir toplumun kurgulanması, örgütlenmesi ve dayanışma içerisinde yaşama geçirilmesi 
sürecinde iletişimsel pratikler temel önemdedir. Alternatif karşıt-kamu olarak “oyun alanı” günümüzde 
Occupy hareketleri tarafından yaşama geçirilmiş ve bu süreçte alternatif yeni medya kurucu öğelerden 
biri olarak önemli bir işleve sahip olmuştur. Grafiti de ertelenmiş bir özgürlük düşünün pratiğe 
dönüştürülmesidir. W. Benjamin’in "space of play" (Spielraum (space of play, play-space)) kavramını 
aslında sınır eylemlerin sistem içerisinde toplumsal özgürleşmenin nüvesi olabilecek oyun alanları kurma 
çabası, aşma eyleminin ise yereli ve ardından tüm dünyayı özgür bir “oyun alanına” dönüştürme çabası 
olarak okuyabiliriz. Oyun alanı özgürlük alanıdır, çünkü "...oyun başkalarına değil, bize aittir. Diğerlerinin 
bizim çemberimiz dışında yaptıkları, bizi şu an için ilgilendirmez. Gündelik hayatın kural ve örflerinin 
oyun alanı içinde bir değeri yoktur. Biz başkayız ve 'başka bir şekilde' hareket ederiz" (Huizinga, 1995; 
30). Oyun, devrimci anlamda, iktidarın alanı ışında özgür/özerk bir alan kurma girişimidir ve sonrasında 
tüm alanları kaplayarak “iktidarın oyununa” son veren bir oyundur. 

Karnavallarda olduğu gibi toplumsal hareketlerde de yaşam ütopyacı bir biçim alır, yani alışıldık 
seyrinden çıkartılır, yeni bir biçim kazanan bu yaşam “ters yüz edilmiş bir yaşam”dır, “dünyanın tersine 
çevrilmiş tarafı”dır” (Bakhtin, 2001; 238). Toplum iktidarın denetiminden çıktığı anda yaşamı bir “oyun”a 
dönüştürür, bastırılmış olan her şey yeryüzüne çıkar. Sokak savaşlarının bir oyuna dönüşmesi, işgal 
edilen sokakların, meydanların oyun alanlarına dönüştürülmesi bunun en açık göstergesidir. Grafiti, yine 
işgalci bir medyan olarak Habermatistlerin yıkıcı burjuva toplumuna karşı konuşamayanların sesi, 
benliğin ifadesi, ‘’Ben Burdayım’’ diyen tabirdir. 
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Özet 

Problem çözme yaklaşımı, tarihsel süreç içerisinde, gerek sosyal bilimlerde, gerekse fen bilimlerinde, 
aktif olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Problemler, insanların karşılarına hayatlarının her aşamasında 
çıkabilmekte, önem derecesi ve boyutuna göre, kişilerde gerek psikolojik, gerekse fiziksel anlamda izler 
bırakabilmektedir. Problemlerin bırakacakları bu izlerden en az zararla etkilenmek, problemleri en hızlı 
ve etkili müdahale yöntemleriyle atlatmak için bireyler, bu konuda, çeşitli müdahale şemaları-aşamaları 
oluşturmuşlardır. Problem Çözme en genel anlamı ile var olan bir durumdan farklı bir duruma gelmektir. 

Bu çalışmanın amacı; problem çözme kavramını incelemek, gerek bireysel problemlerimizi gerekse iş 
hayatımızda ki problemleri çözmek için hangi yöntemleri kullanmamız gerektiğini basamakları ile 
anlatmaktır. Bu amaç için öncelikle ilgili kaynaklar taranmış; problem çözme ile ilgili yapılan çalışmaların 
hangi alanda olduğu türü ve sayıları tespit edilmiştir.  Sonrasında problem ve problem çözme kavramının 
tanımı yapılmış, problem çözmenin boyutları (aşamaları )anlatılmış, nasıl daha iyi bir problem çözücü 
olunabilir, problem çözmede başarılı olmanın önündeki engeller nelerdir problem çözmeyi etkileyen 
faktörler nelerdir sorularına cevap aranmış psikolojide problem çözme, eğitimde problem çözme ve 
işletmede problem çözme,  aşamaları ile örneklendirilerek anlatılmıştır.  

Ayrıca çalışmayı hazırlayan bu bilgilerle bireylerin gerek iş yaşamlarında gerekse özel hayatlarında 
problemleri tanımak ve onları çözmek için kullanabilecekleri yöntemleri örnekleri ile açıklamayı, 
bilgilenenlerin problem çözme becerilerine katkıda bulunmayı hedeflemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Problem, problem çözme, problem çözme yaklaşımı, problem çözme becerileri  

 

GİRİŞ 

Problem çözme yaklaşımı; gerek problemlerin çözümünde bir pratik oluşturması, gerekse bu 
müdahaleyle beraber edinilen kazanımların bireylerin devam eden yaşamlarında, karşılarına çıkabilecek 
yeni problemlerde, bu tecrübelerden faydalanarak, daha az zararla çıkabilmeleri noktasında, önemli bir 
yaklaşım konumuna gelmiştir. Yaklaşım, problemlerin çözümüne yönelik sunmuş olduğu perspektif ve 
şemaların yanı sıra, farklı vaka ve problemlerin çözümünde uygulanan, diğer yaklaşımlar için de önemli 
bir model konumundadır. 

Günümüzde hızla değişen ve gelişen teknolojik ilerlemeler, insanların hayatlarında da hızlı bir değişimi 
beraberinde getirmiştir. Çok yoğun bir bilgi üretimin ve paylaşımın olduğu ve bu sürece uyum 
sağlamanın bir hayli güçleştiği gerçeğinden hareketle yeni yüzyıl becerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
becerileri etkili iletişim, medya okur yazarlığı, iş birliği (takım çalışması), problem çözme, eleştirel ve 
yaratıcı düşünme  gibi beceriler olarak tanımlamak mümkündür  (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2002) 

Problem, birey yada toplumların karşılaştığı, başarıya ulaşmaları için çözülmesi zorunlu güçlüklerdir. 
Yaşamının başlangıç yıllarında birey, daha çok ihtiyaçların giderilmesine yönelik yalın ve basit 
problemlerle karşılaşırken; ileriki yıllarda daha karmaşık nitelikteki çok yönlü problemlerle karşı karşıya 
gelmektedir. Bu problemler ne ölçüde cesaretle karşılanır ve çözülebilirse bireyin yaşama uyumu da o 
ölçüde başarılı olur ( Gelbal, 1991) 
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Problemler bireyin ve kurumun ortaya koyacağı verimliliği ve performansı doğrudan etkiler. Çözülen her 
problem yeni bir durum ya da gelişme yaratmaktadır.   Hızla gelişen dünya şartları ve çevre koşulları, 
bireyin çok yönlü olarak yetiştirilmesini ve yaşamda karşılaştığı sorunlara en gerçekçi ve bilimsel 
çözümleri üretebilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu da göstermektedir ki çağın gerektirdiği bilgi ve 
becerilerle donatılmış, kendisini ve çevresini sürekli geliştirebilen, olgu ve olayları çok yönlü 
değerlendirebilen, ekiple çalışabilen ve sorunlara etkili bir biçimde çözüm getirebilen bireylerin 
yetiştirilmesi son derece önemli hale gelmiştir.  

Karar verme ile ilgili ele alınan noktaların çoğu da  aynı zamanda problemleri çözme içinde geçerlidir. 
Yaşamımızın içinde olan problemlerle kararlar hemen hemen aynı ölçüdedir. Karar vermenin her bir 
alanı aynı zamanda problemleri çözmemiz gereken alanlardır. Her  bir karar, onları en  aza indirgemek 
için ya da onlara katkı sağlamak için, problemimiz üzerinde etkiye sahiptir. Zayıf kararlar sorunlar 
doğurur. Bir çok problem erken ve güçlü karar vermelerle engellenebilir ( Aslan ve Sart, 2013, s.206). 

Bu çalışma için öncelikle  ilgili kaynaklar taranmış;  problem çözme ile ilgili yapılan çalışmaların hangi 
alanda olduğu türü  ve sayıları tespit edilmiştir.  Sonrasında problem ve problem çözme kavramının 
tanımı yapılmış, problem çözmenin boyutları (aşamaları) anlatılmış, nasıl daha iyi bir problem çözücü 
olunabilir, problem çözmede başarılı olmanın önündeki engeller nelerdir problem çözmeyi etkileyen 
faktörler nelerdir sorularına cevap aranmış psikolojide problem çözme, eğitimde problem çözme ve 
işletmede problem çözme,  aşamaları ile örneklendirilerek anlatılmıştır.  

Problem Çözme ile ilgili yapılmış çalışmalar 

Erişim kolaylığı nedeni ile YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik taraması yapılarak veriler elde 
edilmiştir.  

Yıl sınırlaması getirilmeden yapılan YÖK Ulusal Tez Merkezi taramaları sonucunda1990- 2018  yılları  
arasında  764   Problem Çözme  ilgili Tez  ( Yüksek Lisans-Doktora) 1995-2018 yılları arasında 364  
Problem Çözme Becerileri ilgili tez  (Yüksek Lisans –Doktora) Tezlerin hangi alanlarda yapıldığı  sayıları 
kriter olarak alınarak  sırası ile  psikoloji, eğitim, hemşirelik, spor, sosyoloji ve işletmedir.  

Yönetimde Problem Çözme ile ilgili YÖK Ulusal Tez Merkezinde bir bilgi bulunamamıştır. Google 
akademikte  yine yıl sınırlaması getirilmeden yapılan tarama sonucunda Problem Çözme ile ilgili 38.100 
Problem Çözme Becerileri ile ilgili 27.200, Problem Solwing olarak 4.100.000, Problem Solwingablity  
olarak 3.610.00 Makale olduğu  sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu İstatistiki bilgileri vermede ki amaç ele alınan kavramın literatür genişliğini ve yaygınlığını sayısal 
verilerle ortaya koymaktır.  

1- Problem Kavramı              

Problem Çözmeyi açıklamak için önce problem kavramının  tanımını yapmak gerekir. Nedir problem ?  
eğitim kuramcısı John Dewey ‘e göre problem insan zihnini karıştıran,ona meydan okuyan ve inancı 
belirsizleştiren her şey olarak tanımlamaktadır. (Baykul, 1987) 

Bir başka tanımda da problem birey veya toplumların başarıya ulaşmak için karşılaşılan ve mutlaka 
çözülmesi gereken güçlükler olarak  ele alınmıştır (Timur,1990) 

Problem kavramı insanların içinde bulundukları koşul, beklenti ve ihtiyaçlara bağlı olarak farklı koşullarda 
ortaya çıktığı için oldukça geniş kapsamlı bir kavram olarak değerlendirilmektedir .Bu nedenle literatürde 
problem kavramına ilişkin  olarak birçok tanım yapıldığı görülmektedir. (Kalaycı, 2006) problemi  “bireyin 
içinde bulunduğu durumda aşılması gereken bir güçlük ya da tehlike ile karşılaşması durumu” şeklinde 
tanımlanmıştır. Bir başka tanımda problem bir amaca ulaşmak için toplanan mevcut güçlerin karşısına 
çıkan bir engel olarak açıklanmıştır  (Saracaloğlu ve Bozkurt, 2001) . Bu tanıma göre, bireyin belli bir 
amaca ulaşmak için çaba harcarken engeller ile karşılaşmasının bir problemin varlığına işaret ettiği 
belirtilmiştir. (Aksoy, 2003)ye göre ise problem, mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki fark 
veya insanı huzursuz eden unsur olarak ifade edilmektedir. 
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Yukarıda yer alan tanımlardan da anlaşılacağı gibi insanların bir amaca ulaşmak için verdiği çabanın 
karşısına çıkan unsurlar  problem olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bir kişi herhangi bir amaca 
ulaşmaya çalışırken bazı engeller ile karşılaşıyor ise birey açısından bazı problemler var demektir (Aksoy, 
2003). İnsanlar yaşamları boyunca hangi zamanlarda hangi türde problemler ile karşılaşacaklarını 
önceden bilememekle beraber , yaşamdan ölüme kadar birçok problem ile karşılaşmakta ve 
problemlerin çözümü için bazı yollar aramaktadırlar. 

Problem, birey ya da toplumların karşılaştıkları, başarıya ulaşmaları için çözülmesi zorunlu güçlükler 
olarak da tanımlanmıştır. Yaşamının başlangıç yıllarında birey, daha çok gereksinimlerinin giderilmesine 
yönelik yalın ve basit problemlerle karşılaşırken; ilerleyen yıllarda, daha kompleks nitelikteki çok yönlü 
problemlerle karşılaşabilmektedir. Bu problemler, ne ölçüde cesaretle karşılanır ve çözümlenebilirse, 
bireyin yaşama uyumu da, o ölçüde başarılı olur (Taşçı, 2005: 73). 

Bir durumun problem olarak algılanması için insan zihnini karıştırması gerekir. Buna göre bir problem 
bazı insanların zihnini karıştırırken bazılarının ise karıştırmayabilir. Eğer insan bir problem ile daha 
önceden karşılaşmış ve onu daha önceden çözmüş ise, problem kişi için bir sorun olmaktan çıkabilir. 
Öyleyse problemin kişi için yeni ve orijinal olması gerekir. 

Problemi amaçları zedeleyen bozan istenilen şartlarda ürün/ hizmet sunumunu engelleyen  
ürün/hizmetin birbiri ile tutarlı uyumlu olmasını etkileyen olaylar  olarak açıklayan  tanım ise işletme 
alanına en uygun tanım olarak görünmektedir( Timur, 1991) 

  2-  Problem Çözme Yaklaşımı 

Problem çözme, verilen bir durumu amaçlı bir duruma dönüştürmeye yönelik bilimsel bir süreçtir. 
Problem çözme, istenilen amaca ulaşabilmek için işlevsel ve yararlı olan araç ve davranışların türlü 
imkânlar arasından seçilmesi ve kullanması çabasıdır (Aksoy, 2003). Daha açık şekilde, ifade etmek 
gerekirse, problem çözme, en genel anlamıyla  sorunlara  yönelik hedeflere ulaşmaktır. Problem 
çözmenin  amacı, bireylerin eylemde bulunmasına yardımcı olmaktır. Problemin çözümünde, çoğu kişi 
tamamen rastgele şekilde değişik yaklaşımlar kullanmakta, bu nedenle de, çözüme ulaşamamaktadır. 
Sorunlar, onlara ancak sistematik bir biçimde yaklaşılırsa çözülebilir. Bunun için de, bir takım 
basamakların izlenmesi gerekmektedir (Taşçı, 2005: 74). Sistematik bir yaklaşım olarak problem çözme, 
problemin çözümüne yönelik, ortak bir irade gösterilerek gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir.  

    Gerçekte problem çözmenin, yöntem mi? teknik mi?, strateji mi?, yaklaşım mı? olduğu konusunda görüş 
ayrılıkları mevcuttur. Moffatt, Demirel ve Barth problem çözme yönteminden söz ederken, Bilen ve 
Sönmez problem çözme tekniğinden söz etmektedir ve problem çözmeyi örnek vaka üzerinde 
kullanılabilecek bir teknik olarak ele almaktadır” (Aksoy, 2003: 90). Problem çözebilmenin ilk şartı sorunu 
iyi tespit edebilmektir. Problem çözme süreci, problemin fark edilmesi ile başlar. Daha sonra problem 
hakkında bilgi edinilir, kaynaklara başvurulur ve veriler toplanır. Problemi çözecek kişi, eldeki verilere 
göre, birtakım hipotezler geliştirerek, bunlar arasından en uygun seçimi yapar. Daha sonra, en uygun ve 
iyi çözüm metodunun hangisi olduğuna karar vererek, sonuca yani problemin çözümüne gider (Ünsal ve 
Ergin, 2011: 74). Problem çözme, çok sayıda otorite tarafından incelenmiş ve üzerinde birçok müdahale 
şeması oluşturulmuş bir süreçtir. Aşağıda, farklı yazarlara ait, problem çözme süreçlerinin müdahale 
şemaları, ana hatları ile ele alınmaktadır. 

Stevens’ın Problem Çözme Süreci 

Stevens problem çözme sürecinin aşamalarını aşağıdaki gibi ele almaktadır(Sezgin, 2011: 32):   

• Problemin anlaşılması, 

•  Gerekli bilgilerin toplanması, 

•  Problemin kaynağına inilmesi, 

• Çözüm yollarının ortaya konulması, 

• En iyi çözüm yolunun seçilmesi, 
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• Problemin çözülmesi  

 Dixon ve Bangert’ın Problem Çözme Süreci 

Problem çözme yönteminin başarıyla uygulanabilmesi, bir kısım aşamaların dikkatle izlenebilmesine 

bağlıdır. Bu aşamalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Ünsal ve Ergin, 2011: 76-77);  

• Konunun Seçimi, Problemi Hissetme ve Problemin Ortaya Çıkması: Bu aşamada, karşılaşılan bir sorun 
vardır ve bu sorunun fark edilmesi sürecin başlangıcını oluşturmaktadır.  

• Problemin Sınırlandırılması: Bu aşamada, probleme açıklık getirilmesi, problemin tanımlanması ve 
müracaatçının gücüyle orantılı bir biçimde sınırlandırılması beklenir. Problem çözümüne nereden 
başlanacağı, neleri içine alarak nerede biteceği gibi hususlar önceden saptanıp, iyice belirtilir.  

• Uygulamanın Planlanması: Bu aşamada, problemin çözümüne yönelik, ne gibi ihtiyaçların olduğu bu 
kaynaklara nasıl ulaşılacağı tartışılır.  

• Kaynakların Sağlanması: Bu aşamada, problem çözümünde, yararlanılacak uygun kaynaklar belirlenir ve 
nasıl kullanılacağı tartışılır.  

• Problemin İncelenmesi: Bu aşamada, problemin çözümüne yönelik faaliyette bulunulur. Çeşitli çözüm 
yolları denenir ve geçerlilikleri tartışılır. 

• Sonuçlara Ulaşma: Bu aşamada, uygulanan yöntemin getirileri irdelenir. Problemin çözümü için 
uygulanan stratejilerin çıktıları alınır.  

• Konuları, Görüşleri ve Bulguları Tartışma: Bu aşamada ise problemin çözümü için uygulanan yöntemlerin 
sonuçları, sürecin içerisinde bulunan kişilerce tartışılır, işlevselliği değerlendirilir. 

Kneeland’ın Problem Çözme Süreci 

Problem çözme sürecinde, Kneeland tekrarlayıcı bir model ortaya atmıştır. Bu tekrarlayıcı modelin 
aşamaları şu şekildedir(Karagöz ve Çakır, 2011: 1669);  

• Problemin fark edilmesi, 

• Gerekli bilgilerin toplanması, 

• Problemin kaynağının incelenmesi, 

• Çözüm yollarının geliştirilmesi, 

• En uygun çözüm yolunun tespit edilmesi,  

•  Problemin çözülmesi 

• Bu tekrarlayıcı süreç, problem çözülene kadar devam etmektedir  

Dewey’in Problem Çözme Süreci  

Genel olarak bakıldığında, problem çözme için kullanılan modellerin John Dewey tarafından, 1910 yılında 
öne sürülen modelin, az çok değiştirilmiş biçimleri oldukları görülmektedir. Dewey ’e göre bir problemi 
çözebilmek için sırasıyla aşağıdaki aşamalar takip edilmelidir (İşmen, 2001: 116);   

• Sorun çözme gereksinimi hissetme, 

•  Sorunu tanıma, 

• Çözüm seçeneklerini arama, 

• Eylemi kararlaştırma, 

• Kararı uygulama, 

• Çözümü değerlendirme  
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 D’Zurilla ve Goldfried’in Problem Çözme Süreci  

D’Zurilla ve Goldfried  sosyal problem çözme sürecini, tanımlanabilen, dört aşamaya ayırmışlardır. Bu 
aşamaları aşağıdaki gibi sıralamaktadırlar(D’Zurilla ve Nezu 1982: 201-271):  

• Problemin tanımlanması ve formüle edilmesi,  

•  Alternatif çözümlerin üretilmesi,  

• Karar verilmesi, 

• Çözümün uygulanması ve doğrulama. 

 Gallagher ve Stepien’in Problem Çözme Süreci  

Gallagher ve Stepien’e göre problem çözme aşamaları aşağıdaki gibi formüle edilmektedir:   

• Problem hakkında düşünmek,   

• Problemin ne olduğunu tam olarak öğrenmek, 

• Problemin çözümüne katkısı olabilecek gözlemlerin neler olduğuna karar vermek,  

• Problemin çözümüne yönelik eylemleri hayata geçirmek,  Problemin daha iyi anlaşılmasına gerçekten 
katkısı olan sonuçların olup olmadığına karar vermek,   

• Sonuçları bildirmek, konuşmak ve yayınlamak (Ünsal ve Ergin, 2001: 78-79).  

Barth’ın Problem Çözme Süreci 

 Barth ’ın önerdiği problem çözme aşamaları ise şöyledir;   

•Tecrübe aşaması, 

•  Çeşitlilik ve belirsizlik aşaması, 

•  Problemi belirleme aşaması, 

•  Denence oluşturma aşaması, 

•  Araştırma ve kanıtlama aşaması, 

•  Genelleme aşaması (Kalaycı, 2006: 57) 

Bingham’ın Problem Çözme Süreci  

Bingham ’a göre, problem çözme süreci şu sıraya göre gerçekleşir:  

• Problemi tanımak ve onunla uğraşma  gereksinimi hissetmek,   

• Problemi açıklamaya, niteliğini, alanını tanımaya ve onunla ilgili ikincil problemleri kavramaya çalışmak, 

• Problemle ilgili bilgileri toplamak, 

• Problemin içeriğine uygun olan verileri seçmek ve düzenlemek,   

• Toplanmış verilerin ve problemle ilgili bilgilerin ışığında çeşitli olası çözüm yollarını saptamak,  

• Çözüm şekillerini değerlendirmek ve duruma uygun olanlar arasından en iyisini seçmek,   

• Kararlaştırılan çözüm yolunu uygulamak,  Kullanılan problem çözme yöntemini değerlendirmek (Kalaycı, 
2006: 58) 

   3- Problem Çözme becerisini etkileyen faktörler 

Bireylerin öz yeterlilik inancı  

Bireylerin sahip oldukları öz yeterlik inancı problem çözme becerilerini etkilemektedir. Yapılan araştırma 
bulguları öz yeterlik düzeyi ile problem çözme becerisi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya 
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koymuş, bu kapsamda öz yeterlik inancındaki artışın bireylerin problem çözme becerilerinin de 
artmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir (Altunçekiç ve diğerleri, 2005,s.99). 

Bireyin sahip olduğu sosyo-demografik unsurlar 

Problem çözme becerisi bireyin sahip olduğu sosyo-demografik unsurlardan etkilemektedir. Yapılan 
araştırmalar problem çözme becerisinin birer sosyo-demografik değişken olan ebeveyn eğitim durumu 
sosyo-ekonomik yapı gibi unsurlardan etkilendiğini ortaya koymaktadır. 

Cinsiyet 

Cinsiyet değişkeni bireylerin problem çözme becerileri üzerinde önemli bir belirleyicidir. Yapılan bazı 
araştırmalarda problem çözme becerisinin erkek bireyler lehine  bazı araştırmalarda ise kadın bireyler 
lehine yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Altunçekiç ve diğerleri, 2005) 

Problemin karmaşıklık ve ciddiyet derecesi  

Problem çözme sürecinin başarılı bir biçimde tamamlanması problemin ciddilik derecesine, 
karmaşıklığına ve söz konusu unsurların birey tarafından ele alınış biçimine bağlıdır. Problemlerin ele 
alınış biçimleri kişiden kişiye farklılık göstermektedir (İşmen, 2001). 

Bireyin zekâ alanları  

Yapılan araştırmalar bireyin zeka alanının problem çözme becerisini etkilemekte olduğunu duygusal zekâ 
düzeyi arttıkça problem çözme becerisinin de arttığını ortaya koymuştur (İşmen, 2001). 

Bireyin sahip olduğu kişilik özellikleri 

 Problem çözme becerilerini  etkileyen bir başka faktör de bireyin sahip olduğu kişilik özellikleridir  Her 
birey kişilik yapısına bağlı olarak problem karşısında farklı tepkiler vermektedir (İşmen, 2001). 

   4-Psikolojide Problem çözme  

Dewey’e göre problem çözme sürecinin her aşamasında “bilinenden ilinmeyene” bir sıçrama vardır. 
Sahip olunan kurulu düzenin ötesinde bir boşluktur. Bu durum problem çözen kişinin kültürü, tercihleri, 
arzuları, ilgileri ve o an ki duygusal durumuna bağlıdır. Yapılan araştırmalar, kendilerini başarılı problem 
çözücü olarak algılayanların; her birey kişilik yapısına bağlı olarak karşılaştığı problemlerin kaynaklarını 
içsel, değişken ve kontrol edilebilir nedenlere yükleme eğiliminde olduklarını, problem çözümü için daha 
fazla zaman harcadıklarını, problem çözme sürecinin farkında olduklarını, sosyal becerilerde daha iyi 
daha az kaygılı, daha dikkatli ve problemleri kavrayış güçleri daha iyi olan bireyler olduklarını ortaya 
koymaktadır. 

   Her gün günlük yaşamımız içinde basitinden karmaşığına pek çok problem çözmekteyiz. İşe nasıl hangi 
yoldan gideceğimiz, hangi işi, mesleği seçeceğimiz, evliliğimiz , açlığımızı nasıl gidereceğimiz hepsi birer 
problem çözücü olmamızı gerektiren konulardır. Beynimiz bu problemleri çözmek için farklı yöntemler 
kullanır. Problemleri çözmemiz problemlerin nasıl tanımlandığı ile de ilgilidir. İyi tanımlanmış problemleri 
çok daha rahat çözeriz, iyi tanımlanmış problemlerin başlangıç ve bitiş noktaları nettir. Örneğin; bir oda 
karanlıksa onu nasıl aydınlatacağımızı biliriz.  Başlangıç durumunu da ulaşmak istenen durumu da biliriz. 
Kötü tanımlanmış problemlerin ise başlangıç ve bitiş noktaları daha muğlaktır. Örneğin  “İyi bir hayat 
nasıl yaşanır ?” sorusu kötü tanımlanmış muğlak bir sorundur yine de çözmeye çalışırız ancak sonucun 
tam olarak ne olacağını kestiremezsiniz. Bireysel  problemlerimizi çözmek için genellikle kullandığımız 
yöntemler şunlardır. 

Deneme–yanılma yolu; bu yöntemde işe yarayacak çözümü bulmak için rastgele tahminlerde bulunuruz. 
Örneğin uzun süredir girmediğimiz bir mail adresimize girmek istediğimizi düşünelim. Şifremizin 8 
karakter olduğunu biliiz ama  şifremizi  unutmuş olabiliriz. Eğer bu problemi deneme yanılma yolu ile 
çözmek istersek, sayısız harf ve sayı kombinasyonları denememiz gerekir.  1,2,3,4 5,6,7,8,  veya  
2,3,4,5,6,a ,b,9 veya 8,7,6.5,a,b,c,1 gibi  Ancak bu çok uzun bir süreçtir ve eğer denediğimiz 
kombinasyonların kaydını da tutmuyorsak işimiz daha da güçleşecektir ve şans yardım etmezse şifreyi 
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bulamayız. 

Algoritma stratejisi:  Algoritma adım adım ilerleyen mantıksal bir yoldur. Unuttuğumuz şifremizi bu yolla 
bulmak daha metodikdir. Doğru çözüme ulşabilmek için farklı çözümler kullanılır. Unuttuğumuz şifreyi 
bulmak için her defasında bir sayının yerini değiştiririz. 1,2,3,4,5,6,7,8 sonra 2,3,4,5,6,7,8,1 bu rakamlarla 
çeşitli kombinasyonlar yapabilriz, her seferinde birinin yerini değiştirebiliriz. Bu da  eğer şanslı isek 
rakamlar denk gelirse işimize yarayacaktır. Bu çok uzun bir süreçtir ancak sonunda  şifreyi buluruz. 
Genelde tüm bu kombinasyonları denemek için yeterli zamanımız yoktur. Bu yüzden daha yaygın bir 
yöntem olan kestirimsel yöntemi kullanırız 

Kestirimsel yaklaşım: Kestirimsel yaklaşım daha önce bahsettiğimiz 2 yöntemden daha kısa bir sürede 
bizi çözüme götürecek zihinsel kısa yollardır. Şifremizde doğum tarihimiz ya da aklımıza geliveren diğer 
numaraları kullanırız. Bu yöntem deneme yapacak seçeneklerimizi büyük oranda  azaltacaktır. Çünkü bu 
yöntem  olmayacak çözümleri en başta eleyerek deneme yanılma yapacak seçenekleri azaltmaktadır. 
Kestirimsel yöntemle problemleri çözceğimiz kesin değildir. Ancak kestirimler karmaşık problemleri 
basite indirir. Ayrıca denenmesi gereken çözüm yollarını daha makul bir seviyeye indirir. Bu yöntemin 
kullanımı oldukça yaygındır. Problemlerimizi çözmemizi sağlayan kestirimsel yöntemlerden bazıları  ise 
şunlardır 

Amaç-araç analizi: Ana problemi analiz eder, onu  küçük parçalara böleriz daha sonra  şimdiki 
durumumuzla  hedef durumumuz arasında ki farkı ortadan kaldırmak için en büyük alt problemle 
başlarız  

Örneğin problemimiz uzak bir ülkeye seyahat etme olsun bu problemde bizi en çok gidilecek ülkenin 
mesafesi endişelendirir.  Dolayısı ile o ülkeye bir seyahat bileti alarak çözebiliriz. Ancak bu da yeni 
problemleri beraberinde getirecektir. O problemleri de yine en büyüğünden başlayarak çözmeye devam 
ederiz. 

 

 

                              

 

Şekil 1  Amaç-araç analizi 

 

Geriye doğru çalışma: yukarda bahsettiğimiz amaç-araç analizinde şimdiki durumdan hedef duruma 
doğru çözüme gidiyorduk. Geriye doğru çalışmada ise  hedef durumdan şimdiki duruma doğru bir yol 
izleriz ve hedef durumu kullanarak bizi şimdiki durumumuza getirecek ipuçlarını buluruz.   

 

 

 

 

Şekil 2 Geriye doğru çalışma 

Geriye doğru çalışma genellikle matematiksel problemlerde ispat için işe yarar. Labirent çözme gibi 
sondan başlayarak çözümü buluruz.                             

Problemi çok  boyutlu düşünmek: Bu yöntemi bir uygulama ile açıklayalım. Elinizde 6 tane kibrit çöpü 
olduğunu varsayın, bu kibrit çöplerinden 4 tane eşkenar üçgen yapmak istesek nasıl yaparız. Çoğumuz bu 
kibrit çöplerinin yerini değiştirerek 4 eşkenar üçgen yapmaya çalışır ve yapamayız. Bunun nedeni olaya 
tek boyutlu yaklaşmaktır. Buna takılıp kalma (fiksasyon ) diyoruz. Oysa bir üçgen prizma yapsak 4 
eşkenar üçgen elde etmiş olacağız. 

Şimdi ki 

Durum 

Hedef 

Durum

Hedef 

Durum 
Şimdi ki 

Durum 
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Eğer bu problemi çözebildi isek çözümün aklımıza nasıl geldiğine dikkat edelim. Muhtemelen kibrit 
çöplerinin yerini değiştirerek değildir. Çözüm aklımıza kavrayış adını verdiğimiz yöntemle gelmiştir. 
Kavrayış biraz karmaşık bir konudur özellikle probleme aynı perspektifden bakıyorsak çözümü 
göremeyiz. Bir problemin çözümü için takılıp kaldı sabitlendi isek  problemi bir süreliğine 
düşünmemeliyiz. Kavrayış genellikle bu düşünmediğimiz süre içinde gerçekleşir.  Bu, tıpkı bütün gün  
izlediğimiz bir dizide ki oyuncunun adını hatırlayamayıp gece yarısı bu isimin aniden aklımıza gelmesi gibi 
bir durumdur. 

5-Eğitimde Problem Çözme  

Çocuklar sosyal ya da eğitsel açıdan karşılaştıkları problemleri çözme konusunda başarısız oldukları 
zaman bu sorunlar büyümekte, buna paralel olarak  birçok açıdan yardım alma gereksinimleri 
artmaktadır. Bu nedenle özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde çocuklarda problem çözme 
becerisinin önemli bir yere sahip olduğu belirtilmektedir (Tümkaya ve Fazlıoğlu, 2000).Eğitim sistemi 
içerisinde ele alındığı zaman problem çözme becerisinin sadece matematik dersinin değil, tüm derslerin 
amaçları arasında yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerin problemin yapısını anlama ve 
problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde branşı ne olursa olsun öğretmenlere büyük görevler 
düşmektedir . Bilginin çok hızlı gelişip değiştiği günümüz bilgi çağında; eğitim programlarının da, bu 
gelişime paralel  bir yapıya gelmesi, papağan gibi her şeyi ezberleyip üretkenliği kalmayan bireyler 
yetiştirmekten çok; araştıran, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, öğrendiği şeyleri eleştirip, yaratıcı 
düşünebilen ve sonuç olarak, problem çözebilen bireyler yetiştirmeye yönelik olması gereklidir. Bu 
gerekliliklerden dolayı çocukların yaratıcılıklarını en iyi ortaya çıkaran eğitim programlarına giderek daha 
çok ağırlık ağırlık verilmektedir. 

Bunu bir örnekle açıklayalım elimizde bir metal ataç olduğunu varsayalım bu atacı kaç değişik amaç için 
kullanabiliriz ondan neler edebiliriz diye düşünsek yetişkin belli bir entelektüel kapasitesi olan bir bireyin   
20-25 alternatif sayabilmesi gerekir. Oysa bu ve buna benzer sorular sorulduğunda genellikle bireyler 
eğitim seviyelerine göre  

iş hayatında     en fazla    2-4 

Üniversite       en fazla    5-10 

Lise                 en fazla     8-12 

İlkokul             en fazla    15 

Anaokulu        en fazla    20+ 

Alternatif üretebilmektedir.  

Yukardaki sayılara bakıldığında  en çok çözüm alternatifinin anaokulu çocuklarında olduğunu 
görmekteyiz . Bunun sebebi anaokulu çocuklarının düşünmelerin şartlanmadan ve bilgiden uzak en 
yaratıcı seviyede olmasındandır. Örneğimizdeki metal ataç için çoğumuz 2-3 seçenek ürettik oysa kimle, 
nerede ,nasıl ne zaman, niçin ve nerede-kimle, kimle- nerede- nasıl kullanacağım 5 N 1 K ya uygun 
sorular sorsak çok daha fazla seçenek üretebilirdik. Türk Milli Eğitiminde öğrencilere kazandırılması 
hedeflenen birçok becerivardır. Öğrencilerin iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi ve topluma faydalı 
olabilmesi için kazanması gereken beceriler arasında problem çözme ve yaratıcı düşünme önemli bir yer 
tutmaktadır. Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri öğrencinin hem bireysel hem de akademik 
hayatında önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar yaratıcı düşünme ve problem çözme 
becerisinin akademik başarıyı olumlu etkilediğini göstermektedir. 
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Problem çözme yaşamda olduğu gibi, akademik başarının gelişiminde de önemli bir faktördür. Diğer 
taraftan, problemin çözümünde ise yaratıcı düşünmenin etkisi yadırganamaz. Bu yüzden, çağdaş eğitim 
sistemleri öncelikle düşünme becerilerinin gelişimi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Düşünme becerilerindeki 
gelişim, akademik başarıyı da olumlu yönde etkileyecektir. Ülkemizdeki eğitim programları da 2005 
yılından itibaren bu paralelde düzenlenmiştir(Kalaycı,2006). 

6-İşletmede Problem Çözme  

İşletmelerde hangi sektör, hangi bölüm  hangi seviyede olursa olsun her gün pek çok sorunla karşı 
karşıya gelinmektedir. Çünkü bir işletmenin karşılaştığı pek çok değişken vardır. Hiçbir şey sabit değildir. 
Bu karmaşa içinde en doğru kararları vermek var olan seçenekler içinde en doğrusunu bulmak önemlidir. 
Bir işletmenin iyi yönetilmesi performansı için çalışanların  özellikle yöneticilerin pek çok yetkinliğe sahip 
olması beklenir. İşte bu yetkinliklerden biri de problem çözmedir. Yetkinlik beceri ile karıştırılmaktadır 
ancak yetkinlik  daha geniş bir kavramdır.  

 

                                                                                         Bilgi 

 

                                                       

 

    Beceri                                 Tavır 

Şekil 3 Yetkinlik 

Yetkin olmak için öncelikle  konu hakkında bilgili olmalıyız bilmediğimiz bir konu hakkında yetkin 
olamayız. Bilgili  becerili olmak da tek başına yetkinliğe yetmemektedir. O konu hakkında gözle 
görülebilen davranışlar sergilersek bir tavrımız olursa o konu hakkında yetkinliğimizden söz edilebilir. 
İşletmelerde çalışanlar , bireysel alanda olduğu gibi hep kendilerinin  iyi birer  problem çözücü olduklarını 
düşünmektedir.  

Bir konu hakkında bilgi sahibi olmak yeterli değildir bunu yapacağımız uygulamalarla beceri haline de 
getirmemiz gerekmektedir. Bir konu hakkında yetkin olmak için bilgi ve beceri sahibi olmak da tek başına 
yeterli değildir. O konuya karşı tavrımız da önemlidir. İş hayatında iyi  bir problem çözücü olmak 
istiyorsak problem çözme yöntemlerini öğrenmeye karşı olumlu bir tavrımızın olması gereklidir. 
İşletmede veya bireysel problemleri çözmede düşünce şekillerimiz önemlidir. Problem çözerken hangi 
düşünce seviyesinde olduğumuzu anlamamız gereklidir. 

   Problem çözmede  kullanılan düşünce şekilleri  

Tepkisel  olmak: Bu düşünce şekli için özel bir şey yapmamıza ihtiyaç yoktur. Çözümleri bilinç altımızla 
üretiriz. Herkes yapıyor biz de yapalım görüşü hakimir. Genelde ilk akla gelen çözüm uygulanır ancak bu 
çözümün kalitesi ya da problemi çözme durumu yeterli olmayabilir. Ayrıca problemlere tepkisel olarak 
yaklaştığımız sürece innovatif likten (yaratıcılıktan )uzaklaşırız.  

Stratejik düşünme . bilinç düzeyinde yaptığımız bir düşünmedir. Bu düşünmede stratejik olma adına 
neler yapabiliriz vardır, tepkisel düşünmeye göre daha kalitelidir. Bulduğumuz çözümlerin hem sayısı 
hem kalitesi tepkisel düşünmeye göre  çok daha iyidir. İnnovatiflik (yaratıcılık)  vardır. 

Sistemik düşünebilmek: Yukardaki iki düşünce şekli de genelde yeterli değildir. Bir adım sonrası sistemik 
düşünebilmek, türü de bilinç düzeyinde bir düşünmedir. Büyük resmi görebilmemizi sağlar.  

Sezgisel düşünme: Bu aşamaya gelebilmek diğer 3 aşamayı doğru geçebilmemize bağlıdır. Bilinçaltımız ile 
yaptığımız düşünmedir ancak tepkisel düşünmede ki bilinçaltından çok farklıdır. Çoğu zaman bizi doğru 
çözüme götürür. 

İşletmelerde istenile tepkisel  düşünce ile problem çözme değil stratejik ve sistemik düşünce ile problem 
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çözücü olabilmektir. Pek çok kurum ve işletme konuda eğitimler düzenlemektedir. 

Bir işletmede problem çözmeye bazen kurumsallaşmanın veya kurumsal yönetimin olmamasından dolayı 
tepkisel yaklaşılır.  Ancak  büyük işletmelere bu işi bilenlere kendi sistemlerini kuranlara baktığımızda işe 
ön hazırlıktan, veri toplamaktan başladıklarını görürüz, önce resmin bütününü görmeye çalışırlar. Nerede 
sorun var gibi görünüyor , ne  nereyi tetikliyor bu   problemin  arkasında gerçekte ne var gibi stratejik 
hatta daha ilerisi sistemik bir bakış açısı ile başladıklarını görüyoruz. Bazen konuya göre bu süreç 6 ay 
kadar bile sürebilir. Bu basamaktan sonra  problemi tanımlamaya başlıyoruz. Problemi görüyor ulaşmak 
istediğimiz hedefi de biliyorsak artık çözüm alternatifleri üretmeye  başlıyoruz. Alternatif üretme 
aşamasında yaratıcılık devreye girer ve  bu konuda pek çok yöntem vardır. Günümüzde kullanılan 10 
kadar teknik vardır. Bunlardan bazıları  PUKO döngüsü, balık kılçığı modeli, beyin fırtınası, delfi  tekniği , 
pareoto analizi ,kavram haritası oluşturma olarak isimlendirilir.  Bu aşamadan sonra aslında ön hazırlıkta 
ki verilerden çok fazla beslenecek olan süreç başlar. Bizim bu hazırlıklarımız nasıl bir çerçeve içine 
oturacak onu belirleriz. Bu aşama kriterlerin belirlendiği aşamadır. Bu süreç ön hazırlıktan doğrudan 
beslendiği için bazen diğer basamakları  hemen kriter belirliyebiliriz.  Özellikle zaman baskısı varsa 
alternatif üretme aşaması atlanabilir. Ancak bu aşamayı atlarsak yaratıcı çözüm alternatifleri 
geliştirmenin önünü kapamış oluruz. Yere veya ihtiyaca göre bazen bu yapılabilir. Bu basamaktan sonra   
üretilen alternatiflerin tartılması vardır. Bu basamak bir karar verme basamağıdır. Burada karar verme 
teknikleri devreye girer. Yaklaşık günümüzde kullanılan 9 adet karar verme tekniği mevcuttur.  Aslında 
karar verme ve problem çözme tekniklerini çok iyi bildiğimiz zaman problemlerin pek çoğunun büyük bir 
kısmını çözmüş oluruz. Bu aşamadan sonra artık asıl farkı yaratacak olan tarttığımız alternatifi seçmemiz 
yani kararı seçmemiz  gereken basamak başlar. Bundan önceki basamakları ne kadar iyi yaparsak bu 
basamakda ki işimiz de o kadar kolay olur. Bu basamağa gelince bazen sanki çözüm bulunmuş gibi 
görünse de aslında süreç bitmez. Diğer basamaklarda da arada  yapmamız gereken çok önemli bir 
yönetim fonksiyonu olan kontrol ve takip süreci vardır. Bu basamak bize hedefimize ne kadar yaklaştık, 
ne yaptık, ne öğrendik , neyi değiştireceğiz, neyi  fark edeceğizi ortaya koyduğu için ön hazırlığa da veri 
sağlayacaktır. Bu basamaklar yukardan aşağı değil  bir döngü şeklindedir. Bu döngü olduğu sürece ön 
hazırlığa sürekli veri akışı ile birlikte öğrenen organizayonlar dediğimiz kavram ortaya çıkar. 
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Şekil 4 problem çözme basamakları 

                                                

7-  SONUÇ VE TARTIŞMA 

   Problem çözme becerisi akıl yürütme, nesneleri uygun kategorilere ayırma, olaylara veya kurallara dayalı 
yeni sonuçlara varma becerisi ile birlikte bireyin yaşamını başarıyla yönetmesi için gerekli olan çok 
önemli beceriler arasında yer alır. Araştırmacılar, problem çözme ile yapılan araştırmalarda  kullanılan 
problem türlerini iyi tanımlanmış problemler (well-defined problems) ve zayıf tanımlanmış problemler 
(illdefined problems) olmak üzere iki gruba ayırmışlardır (Pretz ve ark. 2003). İyi tanımlanmış 
problemlerde (örneğin bir üründeki indirim oranını hesaplamak) genellikle doğru bir yanıta ulaşmak için 
uygulanacak prosedürler daha net ve açıktır. Gündelik hayatta sık sık karşımıza çıkan zayıf tanımlanmış 
problemlerde ise (örneğin kişiler arası sorunları çözmek) herkesin hem fikir olduğu net ve açık doğru bir 
prosedür yoktur ve çözüme giden yol genellikle belirsiz olmakla birlikte büyük ölçüde kişiden kişiye 
değişmektedir. Problem çözme sürecine odaklanan araştırmacılar bu sürecin bir dizi aşama içerdiğini 
belirterek bu aşamaları tanımlamaya çalışmışlardır. Bu derleme, bu aşamalar hakkında bilgi vererek alan 
yazınındaki farklı ekollerin problem çözme becerisi ile ilgili bakış açılarını sunmayı amaçlanmaktadır. 
Problem çözme ile ilgili araştırmalarda problem çözme sıklıkla hem bireyin yaşam kalitesine ve iyi 
oluşuna katkıda bulunan yordayıcı bir değişken olarak tanımlanırken aynı zamanda bilişsel ve 
sosyodemografik değişkenler tarafından da yordanan çok boyutlu bir yapı olarak ele alınmıştır (Heidrich 
ve Denney 1994)Bireyin hayatında karşılaştığı problemleri çözme becerisinin düzeyi, bağımsız olarak 
hayat sürdürebilmesi ve başarılı bir şekilde yaşlanması için oldukça önemli çıktılara sahiptir. Bu nedenle, 
insan hayatının önemli bir yönüne etki eden ve psikolojinin sosyolojinin eğitimin işletmenin ve bunların 
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farklı alt alanlarında önemli bir kavram olarak ele alınan problem çözme performansına katkıda bulunan 
değişkenlerin belirlenmesi ve problem çözme performansının bireyin hayatında ne gibi sonuçlara yol 
açtığının bilinmesi oldukça önemlidir.   
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Özet 

“Kamu-özel sektör ortaklığı” terimi, altyapı ve diğer hizmetler ile ilgili olarak kamu ve özel kuruluşlar 
arasında muhtemel ilişkiler dizisini ifade etmektedir. Neo-liberal fikirler kapsamında, daha önce hâkim 
Keynesyen paradigmayı ve devletin kötü iktisadi performansı iddiasına dayanarak rolünün yeniden 
sorgulanmaya başlandığı 1970’lerde ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Bu dönemde kötü ekonomik 
performansı piyasa başarısızlıklarına ya da yetersizliklerine atfetmek yerine, hükümet başarısızlığı ya da 
verimsizliğine atfedilmiştir. Yeni Kamu Yönetimi gibi yeni fikirler yaygınlaşmış, kamu özel ortaklıkları 
genellikle bürokratik kamu hizmetlerine ve devlete ait verimsiz işletmelere yaygın bir şekilde 
özelleştirmenin teşvik edilmesini sağlamak için alternatif çözümler olarak ileri sürülmüştür. Kamu 
görevlerini özel aktörlere devretmenin, yani onları özelleştirmenin veya özel sektör ile sözleşme 
yapmanın ya da en azından özel işletmelerle ortaklaşa yürütmenin, devletin rolünü küçültmek için ve 
kamu yönetimi ve kamu hizmetinin etkinliğini geliştirmek ve kamu sektöründeki artışın özel sektör lehine 
tersine çevrilmesinin ana aracı olduğu iddia edilmiştir.  

Bu gelişmelerin yanında hükümetlerin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli altyapıyı 
geliştirmek ve sürdürmek, şehirleşmenin talepleri, yaşlanan alt yapının rehabilitasyon gereklilikleri, kamu 
hizmet ağlarının yeni nüfusa uygun olarak genişletilmesi ihtiyacı ve daha önce hizmet dışı veya yetersiz 
hizmet alanlarına ulaşma hedeflerine ulaşmak için finansman kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Bu 
durum, yeni siyasal yaklaşımlar ve ihtiyaçlarla birlikte, kamu özel sektör ortaklılıklarını ortaya çıkarmış ve 
yaygınlaştırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu özel ortaklığı, neo liberalizm, özelleştirme, kamu hizmeti 

Public Private Partnership 

Abstract 

The term “public-private partnership” refers to a series of possible relations between public and private 
institutions in relation to infrastructure and other services. In the context of neo-liberal ideas, it has 
emerged and expanded in the 1970s when its role was re-queried on the basis of the previously 
dominant Keynesian paradigm and the assertion of the state's poor economic performance. This period, 
poor economic performance was attributed to government failure or inefficiency rather than referring 
to market failures or inadequacies. In this period, poor economic performance was attributed to 
government failure or inefficiency rather than referring to market failures or inadequacies. New ideas 
such as new public administration have been widespread, and public private partnerships have been 
proposed as alternative solutions to encourage widespread privatisation of bureaucratic public services 
and state-owned inefficient enterprises. New ideas such as new public administration have been 
widespread, and public private partnerships have been proposed as alternative solutions to encourage 
widespread privatisation of bureaucratic public services and state-owned inefficient enterprises. It has 
been claimed that the transfer of public duties to private actors, that is, privatization or contracting with 
the private sector, or at least with private enterprises, to reduce the role of the state and to improve the 
efficiency of public administration and public service, and to reverse the increase in the public sector in 
favor of the private sector.  

In addition to these developments, governments need to develop and sustain the infrastructure needed 
to meet the needs of the growing population, demand for urbanization, rehabilitation requirements of 
the aging infrastructure, the need to expand public service networks to accommodate the new 
population, and financial resources in order to reach the targets of reaching previously out-of-service or 
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inadequate service areas. This situation, together with new political approaches and needs, has revealed 
and broadened public private partnerships. 

Keywords: Public private partnership, neo-liberalism, privatization, public service. 

GİRİŞ 

Kamu özel ortaklığı yeni bir konu değildir. Aslına bakılırsa, özel sektörün münhasıran faaliyet gösterdiği, 
altyapı gelişimini sürdürdüğü ve sağladığı ya da genel ekonomik çıkar hizmetlerinin sunulduğu kamu-özel 
sektör ortaklıklarının en yaygın biçimi olan imtiyazlar, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Roma 
İmparatorluğu döneminde, imtiyazlar yol inşaatı, hamamlar ve pazarların işletilmesi için kanuni araçlar 
olarak görev yapmıştır. Diğer ünlü örnekler arasında, Orta Çağ Avrupa'sında (1438), Luis de Bernam adlı 
Fransız bir asilzadeye, Ren'e taşınan malların ücretlerini tahsil etmek için bir nehir imtiyazı verilmesi 
bulunmaktadır. On yedinci ve on sekizinci yüzyılın başlangıcından bu yana, Avrupa’daki ve daha sonra 
Amerika, Çin ve Japonya’daki birçok altyapı tesisi (su kanalları, yollar ve demiryolları) özel imtiyaz 
sözleşmeleri finanse edilmiştir.  Uygulama binlerce yıldır sürerken, “özel-kamu ortaklığı” terimi, neo-
liberal fikirler kapsamında, daha önce hâkim Keynesyen paradigmayı ve devletin kötü iktisadi 
performansı iddiasına dayanarak rolünün yeniden sorgulanmaya başlandığı 1970’lerde ortaya çıkmış ve 
yaygınlaşmıştır. Bu dönemde, kötü ekonomik performansı piyasa başarısızlıklarına ya da yetersizliklerine 
atfetmek yerine, hükümet başarısızlığı ya da verimsizliğine atfedilmiştir. Yeni Kamu Yönetimi gibi yeni 
fikirler moda olmuştur. Bu bağlamda, kamu özel ortaklıkları genellikle bürokratik kamu hizmetlerine ve 
devlete ait verimsiz işletmelere genellikle özelleştirmenin teşvik edilmesini sağlamak için alternatif 
çözümler olarak ileri sürülmüştür. Kamu görevlerini özel aktörlere devretmenin, yani onları 
özelleştirmenin veya özel sektör ile sözleşme yapmanın ya da en azından özel işletmelerle ortaklaşa 
yürütmenin, devletin rolünü küçültmek için ve kamu yönetimi ve kamu hizmetinin etkinliğini geliştirmek 
ve kamu sektöründeki artışın özel sektör lehine tersine çevrilmesinin ana aracı olduğu iddia edilmiştir, 
1980’li yıllarda ise kamu hizmetlerinin yürütülmesinde geleneksel yöntemlerin kullanılmasının giderek 
istisna haline gelmesi özel sektör merkezli piyasa temelli çözümler kural haline gelmeye başlamıştır(KS 
vd.; 2016, 2., Karasu; 2011, 219).  

Başlangıçta, kamu-özel ortaklıkları, şehirlerin problemli alanlarının ortaklaşa gelişmesini ve yenilenmesini 
kolaylaştırmak için şehirlerdeki inşaat projelerini içermekteydi. Kamu-özel ortaklığının, özel şirketin 
tüketiciler tarafından değil de hükümet tarafından finansmanının sağlandığı modern şekli 1980’lerde 
İngiltere’de hükümetin altyapıyı geliştirmek için katı borçlanma sınırlarına veya mali kurallara uymak için 
altyapıyı geliştirmesine imkân sağlamak için geliştirilmiştir. Kamu-özel ortaklıkları, kamu maliyesi için özel 
finansman girişimi kapsamında özel finansmanı harekete geçirme olarak görülmüştür. Zamanla kamu 
özel ortaklıkları kavramı, ortak teknoloji veya ekolojik projeler ile eğitim, sağlık hizmetleri ve hapishane 
ve hapsetme alanındaki ortaklıkları kapsayacak şekilde genişlemiştir. Son derece heterojen bir kavram 
haline gelmiş ve eleştirmenlere göre, şimdi kamu yönetimi ve özel sektör arasında mümkün olan tüm 
yeni ya da bilinen işbirliği biçimleri için bir ortak etikete dönüşmüştür (KS vd.; 2016, 3). Küreselleşme ve 
liberalleşme süreci ile birlikte kamu hizmetlerinin ele alınış tarzı ve gerçekleştirilme usulleri küresel 
düzeyde değiştirilmeye başlanılmış, devletin tekelinde bulunan kamu hizmeti tekeli ortadan kalktıkça 
farklılaşmış, teknolojik değişikliklerle birlikte mahiyeti de değişmiştir. Teknolojik değişim kamu 
hizmetlerinin ifasını hem kolaylaştırmış hem de farklılaşmasına bağlı zorluklara neden olmuştur. Bu 
paradoks devletin kamu hizmetlerini bizzat yerine getirmesinde zorlanmasına neden olmuş ve kamu 
hizmetlerini bizzat yerine getirmekte zorlanmaya başlamıştır. Devletin mali kaynaklarının bu durumda 
çözüm üretmede yetersiz kalması, özel sektörün kamu hizmeti ifa sürecine dâhil olmasında kamu özel 
ortaklığı gibi yeni yollar gelişmesi usullerini geliştirmiştir (Boz; 2013, 277).   

Kamu-Özel Ortaklığının Tanımı ve Özellikleri 

Devletler, kamu hizmetlerini üçüncü şahıslara gördürme usulünü kullandığında, içinde bulunulan 
döneme göre yeni sözleşme şekilleri belirlemektedir. Yeni sözleşme tiplerinin son örneklerinden birisi de 
kamu özel işbirliği modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. En kısa tanımıyla kamu özel ortaklığı; özel 
sektörün kamu yönetimi tarafından üretilen mal ve hizmetlerin üretim ve karar alma sürecine üretim 
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riskini paylaşarak katıldığı, kamu yönetimi ile özel sektör örgütleri arasında devam eden antlaşmalar 
olarak ya da kamu ve özel şirketler arasındaki ortaklık olarak tanımlanabilmektedir(Çınar vd.; 2017, 217; 
Ayhan ve Önder; 2018, 515). Kamu özel ortaklığı, kamu yönetimi alanında altyapı hizmetlerine ilişkin 
geliştirilen idare ile özel şirketler arasında uzun süreli geçerliliği olan esnek bir sözleşme ilişkisine 
dayanan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine ve/veya finansmanına idare ile özel sektörün birlikte 
katılmasını öngören, finansman, altyapı ve hizmet sağlama modellerinin tümü için kullanılan bir üst 
kavramdır (Turhan; 2011, 275). Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Yeşil Kitap’ ta kamu özel ortaklığı, 
“kamu ile özel sektör arasında altyapı hizmetlerinin finansmanı, yapımı, yenilenmesi, işletilmesi ve 
bakımı ile hizmetlerin sunulmasına ilişkin olarak gerçekleştirilen bir ortaklık yöntemi” olarak ifade 
edilmiş, Kalkınma Bakanlığı “bir sözleşmeye dayalı olarak, yatırım ve hizmetlerin, projeye yönelik 
maliyet, risk ve gelirlerinin, kamu ve özel sektör arasında paylaşılması yoluyla gerçekleştirilmesi” olduğu 
belirtilmiştir(Usta, Bilgiç; 2016,250). 

Uluslararası alanda yaygın olarak bilinen adıyla Public Private Partnership (PPP), kamu özel ortaklığı, 
devletin sunacağı kamu hizmetinin mali yetersizlikler nedeniyle ertelenmesinin ya da 
gerçekleştirilememesinin önüne geçmek amacıyla kullanılan bir finansman modelidir. İngiltere, ABD, 
İspanya, İrlanda, Portekiz gibi ülkelerde kamu finansman açığını gidermenin bir yolu olarak kabul görmüş 
ve mevcut politika içinde finansman yöntemi olarak, yüksek sermaye gerektiren büyük projelerde 
kullanılmıştır. Temel varlık nedeni yatırım finansmanı sağlamaktır. Bu neden yanında kamu yatırımlarının 
maliyetlerini azaltmak, özel sektör hizmet kültürü ve standartlarını müşteri anlayışı yaklaşımına 
dayanarak kamu hizmetinde oluşturmak, riskin etkin şekilde dağıtılması gibi nedenler bulunmaktadır. 
Özel sektör için ise sahip olunan çeşitli imtiyazlar ile girişimlerinin karlılıklarının teminat altına alınmasını 
sağlamak bulunmaktadır(Uygun; 2013, 25; Sarcan; 5)). Kamu özel sektör ortaklıklarının amacı, bir tarafın 
diğer taraf olmadığında aynı etkinlik ve verimlilikte ulaşamadığı hedeflere, kaynakların ortak ve yenilikçi 
kullanımında ve yönetim bilgisinin uygulamasında, sinerjiden faydalanarak tüm tarafların hedeflere 
optimal şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Ancak, OECD’nin vurguladığı gibi; “kamu özel ortaklıklarının ve 
ilgili uygulamaların yaygın olarak tanınan bir tanımı bulunmamaktadır(KS vd.; 2016, 3).  Kamu özel 
ortaklığının kamu yatırım ve hizmetlerinin özel sektör eliyle gerçekleştirildiği diğer finansman 
yöntemlerinden ayıran en önemli fark, yatırımın tamamlanması ve hizmetin sunulması ile ilgili risklerin, 
kamu yönetimi ile özel sektör arasında paylaştırıldığı çok geniş kapsamlı sözleşme ilişkilerinin bir araya 
getirilmesi ile oluşmasıdır. Bu şekilde kamu yönetimi, en avantajlı teklifi sunan yatırımcı ile sözleşme 
yaparak maliyetleri azaltma imkânına sahip olmakta, özel sektör yatırımcısı ise çeşitli imtiyazlara sahip 
olarak yatırımın geri dönüşünü teminat altına almaktadır(Usta, Bilgiç; 2016, 250).  
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Tablo: Kamu Özel Ortaklığı ile İlgili Farklı Kavramsallaştırmalar 

Tanımlar Boyutlar 

Ortak veya uyumlu hedeflere yönelik olarak işbirliği içinde 
çalışabilecekleri ve bir dereceye kadar ortak yetki ve sorumluluk, 
kaynakların ortak yatırımı, ortak risk alma ve karşılıklı yarar sağlayan 
iki veya daha fazla kuruluş arasında bir düzenlemedir. 

 Örgütler arası ilişkiler 

 İşbirliği 

 Paylaşılan hedefler 

 Ortak Yatırımlar 

 Risk Paylaşımı 

Kamu özel ortaklıklar, özel sektör örgütünün, kamu sektörü tarafından 
geleneksel olarak sağlanan ve özel sektörün bu üretim riskini 
paylaştığı bir kamu hizmeti veya hizmetin karar verme ve üretimine 
katıldığı, hükümet ve özel sektör kuruluşları arasında devam eden 
anlaşmalardır. 

 Risk paylaşımı 

 Örgütler arası ilişkiler 

Varlıkların sağlanması için devlet ile özel sektör arasında yasal olarak 
bağlayıcı bir sözleşme ve çeşitli ortaklar arasında sorumluluk ve 
riskleri dağıtan/paylaştıran hizmetlerin sunulmasıdır.  

 Sözleşmeli yönetişim 

 Risk tahsisi 

Kamu özel sektör ortaklığının temel özelliği, altyapı tedarikine yönelik 
geleneksel yaklaşımla karşılaştırıldığında, yatırım ve hizmet sunumunu 
tek bir uzun vadeli sözleşmede bir araya getirmesidir. İmtiyaz sahibi, 
yirmi otuz yıla kadar uzayabilen sözleşmenin süresi boyunca, 
genellikle kullanıcı ücretleri karşılığında, yatırım ve diğer maliyetlerin 
karşılığı olan varlıkları yönetecek ve kontrol edecektir. 

 Paket satış 

 Hizmet sunumu 

 Uzun süreli sözleşme 

Sözleşmeye bağlı düzenlemeler, ittifaklar, işbirliği anlaşmaları ve 
politika geliştirme için kullanılan ortak faaliyetler, hükümet 
programlarının ve hizmetlerinin program desteği ve teslimatını içeren 
ortaklıklar. 

 Sözleşmeli yönetişim 

 Örgütler arası iletişim 
 

Paylaşılan ve / veya uyumlu hedeflerden oluşan bir ilişki ve iki veya 
daha fazla taraf arasında resmi veya gayri resmi, sözleşmeli veya 
gönüllü olabilecek katılımcılar arasında belirli rol ve sorumlulukların 
kabul edilen bir dağılımı. Bunun anlamı, kaynakların birlikte yatırımı ve 
bu nedenle ortak risk alma, otoritenin paylaşımı ve tüm ortaklar için 
faydaların olmasıdır. 

 Örgütler arası ilişkiler 

 Paylaşılan hedefler 

 Karşılıklı yatırımlar 

 Paylaşılan risk 

 Fayda paylaşımı 
 

Ortak hedeflerin ve/veya karşılıklı yararların başarıları için güç, iş, 
destek ve/veya bilgilerin paylaşılmasını içeren bir ilişki. 

 Örgütler arası ilişkiler 

 İşbirliği 

 Güç ve bilgi paylaşımı 

 Paylaşılan hedefler 

 Tablo: KS vd.; 2016,4 

Günümüzde farklı sosyo-ekonomik özelliklere sahip çok sayıda ülke tarafından yaygın olarak ve farklı    
modellerde uygulanan kamu özel ortaklığının üzerinde anlaşılmış bir tanımı bulunmamaktadır(Uysal; 
2017, 170). Ortak bir tanımının bulunmaması nedeniyle kamu özel ortaklığının anlaşılmasının 
anlaşılabilmesi için ortak özelliklerinin ya da başka bir ifade ile “çekirdek nitelikleri”nin belirlenmesi 
gerekmektedir.   

Kamu özel ortaklıkları için “çekirdek nitelikler” aşağıdaki özelliklere sahiptir (KS vd.; 2016, 4): 

a. Bir devlet kuruluşu ile özel şirket arasında, özel şirketin bir kamu hizmetini sağladığı ya da 
sağlanmasına katkıda bulunduğu uzun vadeli sözleşmedir. 

b. Özel şirket, hükümet bütçesi tahsislerinden, kullanıcı ücretlerinden veya her ikisinin bir birleşiminden 
oluşan sözleşmeli hizmetin kullanılabilirliğine ve kalitesine bağlı olarak bir gelir sağlar. Bu nedenle 
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anlaşma, hizmet kullanılabilirliği veya talep riski de dahil olmak üzere devlet kuruluşundan özel şirkete 
risk aktarır. 

c. Özel şirket, işletme sermayesi sınırlı olsa bile, genellikle girişime yatırım yapmak mecburiyetindedir. 

d. Bütçe tahsislerine ek olarak, hükümet, doğal kaynakları sağlamak veya gerekli izinleri vermek, mevcut 
varlıklara katkıda bulunmak veya sermaye harcamalarını karşılamak için borç veya öz kaynak finansmanı 
sağlamak gibi daha fazla katkı sağlayabilir. Hükümet ayrıca riskin özel şirket ve hükümet arasında etkili 
bir şekilde paylaşılmasını sağlayan çeşitli garanti biçimleri de oluşturabilir. 

e. Kamu özel ortaklığı sözleşmesinin sonunda ilgili varlıklar devlet mülkiyetine geri döner. 

Kamu Özel Ortaklığı Finansman Modelleri 

Kamu özel ortaklıklarında her yerde ve her zaman uygulanan standart modeller bulunmamaktadır. 
Yaygın olarak uygulanan modeller ise şunlardır:  

Yap İşlet Devret (YİD): Bu model, neoliberal anlayışın yaygınlaşması nedeniyle, kamu projelerinin özel 
sektör tarafından finansmanının sağlanması ve özelleştirme uygulamaları sonucunda doğmuştur(Güler, 
2016; 31). Belirli bir süre için, kanunen sahip olunan bir rant hakkının bir sözleşmeye dayanarak, yeni bir 
tesis yatırımının yapılması karşılığında, yatırımı yapma taahhüdünde bulunana devredilmesidir. Bu 
model, projelerin yatırım aşamasının yanında işletme aşamasında da kullanılmakta ve ülkeye yabancı 
sermaye girişi sağlanmasını kolaylaştırmaktadır (Uysal; 2017; 171).  

Yap İşlet(Yİ): YİD modellinde devlet tekelinde olan bir görev, sözleşme çerçevesinde kendi denetiminde 
özel şirket aracılığıyla yürütülmektedir. Özel sektör şirketi sözleşmeye bağlı olarak hizmet yürüttüğü mal 
veya tesisin mülkiyetine sahip değildir (Uysal; 2017, 171). Yap işlet modelinde ise mal ya da tesis özel 
sektörde kalmaktadır. Bu modelde bir işletme süresi öngörülmekte(Güler; 2016, 30; Ayhan ve Önder; 
2018, 516). 

Yap Sahip Ol İşlet Devret: Özel sektör tarafından yapılacak olan mal ya da tesisin mülkiyetinin de özel 
kişiye verildiği bir modeldir. Sözleşme sonunda kamuya devredilmeyeceği sözleşmeyle belirlenmektedir. 
Özel sektör şirketi projeyi süresiz olarak yürütebilir ve bu ihtimal projeye olan katılımı artırmaktadır 
(Güler; 2016, 32). 

Yap Kirala Devret: Bir kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bina ve tesislerin hazinenin 
mülkiyetindeki gayrimenkul üzerinde müstakil ve daimi nitelikte üst hakkı tesis edilerek finansmanı, 
inşası, tamir ve bakımı ve onarımının ihale ile özel sektör şirketlerine verilmesi ve yapılacak işlerin 
tamamlanmasından sonra kamuya muayyen bir kullanım bedeli karşılığında ve muayyen süre ile 
kiralanması ve tahsis edilmesi; kamu hizmetinin ise bütünüyle özel sektör şirketi tarafından ya da 
çekirdek hizmetin kamu tarafından diğer yan hizmetlerin özel sektör kişisi tarafından gerçekleştirildiği bir 
modeldir (Uysal; 2017, 171). 

Gelir Ortaklığı Modeli: Devlete ait mal veya hizmet üretimi birimi ya da mal ya da hizmetin ihale 
makamının kabul edeceği proje gereğince, müteahhidin proje maliyetini karşılayacağı ve sağlanacak 
gelirin mukavelede belirlenen esaslara göre taraflar arasında paylaşımını öngören modeldir. Bu modelde 
devlete herhangi bir mali yük oluşmamakta, projenin finansmanı yüklenici tarafından sağlanmakta ve 
elde edilen gelir paylaşılmaktadır (Uysal; 2017, 171). 

Yap Kirala İşlet Devret: Kamu ve özel sektör arasında yapılan bir sözleşme gereğince bir yapının özel 
sektör eliyle finansa edilerek yapıldığı ve gerekli durumlarda düzenlendiği, belirli bir süre için devlete 
kiralandığı, kiralanan binanın farklı mal ve hizmet üretim birimlerinin kısmen ya da tamamen yapımcı 
eliyle işletildiği ve mülkiyetinin kira süresinin sonunda sözleşmede düzenlendiği şekliyle kamuya geçtiği 
yöntemdir (Ayhan ve Önder; 2018, 516). 

Bunların dışında,  yap kirala, yap devret işlet, işletme bakım, tasarla yap geliştir işlet, tasarla yap finanse 
et işlet, tasarla yap işlet, ek yatırım yap tüm tesisi işlet, ek yatırıma sahip ol modeli gibi modeller de 
bulunmaktadır (Sarısu; 2016; 505).  
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Kamu Özel Ortaklığının Tarihsel Gelişimi 

Kamu özel ortaklığının bilinen ilk uygulamaları, 1660’larda İngiltere’de yol inşaatı için gerçekleştirilmiştir. 
Özellikle sanayi inkılabı ile birlikte kanal ve demiryolu projeleri 1860’larda İngiltere’de bu model ile 
gerçekleştirilmiştir. Avrupa’da aynı dönemde ekonomik kriz nedeniyle bu yöntem ile çalışan çok sayıda 
firma iflas etmiştir (Çekirge; 2006, 5). Modern zamanlarda ise 17. ve 18. yüzyıllarda önemli ölçüde kanal 
ve köprü inşasında, imtiyaz sistemiyle gerçekleştirilmiş olup, bazı altyapı hizmetleri 19.yüzyılda özel 
sektör tarafından inşa edilerek işletilmiştir. Kamu özel ortaklığı uygulamaları Fransa ve ABD’de de ortaya 
çıkmış; Fransa’da 1782 Yılı’nda Perrier firmasına Paris şehrinin bir bölümüne belirli bir süre ile su dağıtımı 
imtiyazı verilmiş, ancak Fransız İhtilali ile bu uygulama gerçekleştirilememiştir. II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Fransa, İtalya, ABD, Japonya gibi bazı ülkelerde özellikle karayolu ağı oluşturulmasında kamu özel 
ortaklığı uygulamaları yaygınlaştırılmıştır. Çok bilinen kamu özel ortaklığı uygulamalarından birisi de 1869 
Yılı’nda Mısır Valisi Said Paşa’nın gerçekleştirdiği “Süez Kanalı” inşasıdır (Çınar vd.;2017; s. 219; Çekirge; 
2006, 5).   

1980’li yıllarda benimsenen neo-liberal ekonomik model, kamu yönetiminin sanayi yatırımlarını 
kademeli olarak azalmasına neden olmuş, özel sektör ağırlıklı ekonomik model yaygınlaşmış ve kamu 
yönetiminin yatırımlarında altyapı yatırımları tekrar ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu anlayışa uygun 
olarak, ulaşım, enerji ve sulama gibi alanlarda alt yapı projeleri kamu yatırımlarının büyük çoğunluğunu 
oluşturmuştur. Bu kamu projelerinin finansmanları, alternatif kamu kaynaklarına ek olarak kamu özel 
ortaklığı yoluyla sağlanmaya başlanmıştır (Ayhan ve Önder; 2018, 515).  Bu dönemde kamu özel ortaklığı 
alanında ilk uygulamalar İngiltere tarafından, özel sektörün kamusal alanda ekonomik faaliyet yürütmesi 
ile ilgili yasal engellerin kaldırılması ve özel sektör işbirliği ile kurduğu modelin çerçevesini, İlk olarak 
İngiltere’de 1992’den itibaren oluşturan Private Finance Initiative(PFI)/ Özel Finans İnisiyatifi adıyla 
uygulanmaya başlanmıştır (Uysal; 2017, 170; Boz; 2013, 280).  

Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı 

Osmanlı Devleti’nde ise 1850’li yıllarda demiryolu yapımı ile kamu özel ortaklığı başlamış, ilerleyen 
yılarda deniz taşımacılığı, su, hava gazı gibi alanlarda yayılmıştır. İlk olarak 1856 Yılı’nda İngilizlere İzmir-
Aydın demiryolu yapımı için imtiyaz verilmiş, sözleşme gereği İngilizler, demiryolunun ilk bölümünün 
açılmasını takiben her yıl 50 yıl süreyle firma sermayesinin %6’sı kadar kâr garantisi elde etmişlerdir. Kâr 
oranına ulaşılamaması halinde kalan kısım devlet bütçesinden karşılanacaktır. Yine yapılan 
sözleşmelerde şirketlere raylardan 25 km mesafedeki madenlerin işletme hakkı da verilmiştir(Alagöz, 
Yokuş; 2017; 118). Osmanlı İmparatorluğu’nda kamu hizmeti ile ilgili imtiyazlar10 Haziran 1326 (1910) 
tarihli Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile kanunî bir düzene kavuşmuştur. 
Bunun yanında 1910 Yılı’nda çıkarılan kanun halen geçerlidir. Neoliberal dönemde ise 1994 Yılı’nda 
çıkarılan 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet Modeli ile Yaptırılması Hakkında Kanun” kamu 
özel ortaklığı projeleri ile ilgili genel bir düzenleme yapılmış, 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu”, sağlık hizmetleri alanında kiralama yöntemi ile gerçekleştirilecek bütünleşmiş sağlık 
yerleşkeleri ile yeni bir aşamaya geçilmiştir. 652 Sayılı “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”  ile eğitim-öğretim tesislerinin 351sayılı “Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Kanunu” ile de yurt ve benzeri öğrenciye yönelik konaklama yerlerinin kamu özel 
ortaklığı usulüyle yapılmasının yolu açılmıştır (Çınar vd.; 2017, 220). 

Kamu özel ortaklığı ile ilgili olarak Türkiye’deki kanunî düzenlemelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir 
(Uz;2007; 1165): 

“•  4/12/1984 tarih ve 3096 sayılı “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun”la enerji alanında YİD modeli ile 
İşletme Hakkı Devri Modeline ilişkin ilk kanunî düzenleme yapılmıştır. 

•  3096  sayılı  Kanundan  sonra,  otoyolların  ve  üzerindeki  hizmet tesislerinin  yapımı, bakımı ve 
işletilmesi konusunda özel hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketlerinin YİD modeline göre 
görevlendirilebilmesini düzenleyen 28/5/1988 tarih ve 3465 sayılı “Karayolları Genel Müdürlüğü 
Dışındaki Kuruluşların Erişme  Kontrollü  Karayolu  (Otoyol)  yapımı,  Bakımı  ve  İşletilmesi  İle  
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Görevlendirilmesi Hakkında Kanun”  2/6/1988  tarih  ve  19830  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

•  YİD modeline bir hukuki temel kazandırmak amacıyla 3996 sayılı “Bazı Yatırım  ve  Hizmetlerin  Yap-
İşlet-Devret  Modeli  Çerçevesinde  Gerçekleştirilmesi  Hakkında  Kanun”  13/6/1994  tarih  ve  21959  
sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. 

•  Enerji sektöründe 8/6/1996 tarih ve 22660 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/8269  sayılı  “Elektrik  
Enerjisi  Üretim  Tesislerinin  Kurulması  Hakkında Bakanlar  Kurulu  Kararı”  ile  Yap-İşlet  (Yİ)  modeli 
düzenlenmiştir.  4283 sayılı “Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve 
İşletilmesi İle Enerji Satısının Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 19/7/1997 tarih ve 23054 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.  

4283  sayılı Kanun  ile;  hidroelektrik,  jeotermal, nükleer  santraller  ve diğer yenilenebilir enerji 
kaynakları  ile  çalıştırılacak  santraller kapsam dışında bırakılarak;  yalnızca termik  santraller için,  Yap-
İşlet  Modeli ile,  üretim şirketlerine, mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere, tesis kurma ve işletme izni  
verilmesi ile enerji  satısına dair esas  ve usuller düzenlenmiştir.  4283 sayılı Kanun Anayasa 
Mahkemesince “imtiyaz” niteliğinde kabul edilen YİD modelinin aksine,  kamu hizmetini gördürme 
yönteminin bir türü olan “izin (ruhsat)” sistemi çerçevesinde, Yİ modelini düzenlemeyi hedeflemiştir. 

•  21/4/2005  tarihli  ve  5335  sayılı  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 33 üncü maddesindeki düzenleme ile  Devlet  Hava  Meydanları  İşletmesi  
Genel  Müdürlüğünün (DHMİ)  işletiminde bulunan  hava alanları  ile  Yap-İşlet-Devret  modeli 
çerçevesinde yaptırmış olduğu ve işletimini özel sektöre verdiği terminalleri ve  gerekli  diğer tesisleri,  
4046  sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Düzenlenmesine Dair Kanunda belirtilen kiralama 
ve/veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerini kullanarak ihale yoluyla özel hukuk tüzel kişilerine 49 yılı 
geçmemek üzere devredebileceği belirtilmektedir. Kamu-Özel Ortaklığına ilişkin olarak yapılan bu 
düzenlemeyle YİD modelinin işletme kısmının süresi uzatılmış, ayrıca söz konusu yerlerin özel hukuk 
tüzel kişilerine kiralanabileceği belirtilerek,  özel  sektörün  işletmecilik konusundaki deneyimlerinden 
faydalanmak  ve kamu  hizmetinin  daha etkili  ve  verimli olarak  görülmesini sağlamak amaçlanmıştır. 

•  406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu çerçevesinde telekomünikasyon  
hizmetlerinin  yürütülmesi  ve/veya altyapısının  işletilmesi için bakanlık ve işletmeci arasında yapılan 
sözleşme imtiyaz kabul edilmiştir. 

•  1/3/1994 tarih ve 21864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 3291 sayılı 
Özelleştirme Kanununa 5 ek madde ekleyen 2/2/1994 tarih ve 3974  sayılı  Kanun  ile;  Türkiye  Elektrik  
Kurumunun  hisse  ve  varlıklarının satılarak  özelleştirilmesi  (Ek  Md.  1-4)  ile bu Kanuna dayanarak  
veya  özel sektörün yeni enerji üretim, iletim ve dağıtım tesisleri kurma ve işletmelerini veya mevcutların 
işletme haklarını devir almak için yapılacak sözleşmelerin“özel  hukuk  hükümlerine”  bağlı  olacağına  ve  
“imtiyaz  sözleşmesi” sayılmayacağına ilişkin konular düzenlenmiştir. 

•  24/11/1994 tarih ve 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun özelleştirme 
yöntemlerini sıralayan 18. maddesi işletme hakkının verilmesini düzenlemektedir. 

•  1982 Anayasasında değişiklik yapan 13/8/1999 tarih ve 4446 sayılı Kanunla Anayasanın  47  inci 
maddesine eklenen  iki  fıkra ile bir  yandan  kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve 
varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas  ve usullerin  kanunla  gösterilmesi, öbür  yandan  kamu tüzel 
kisilerince yürütülen  yatırım  ve  hizmetlerden  hangilerinin  özel  hukuk  sözleşmeleri ile gerçek veya 
tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceğinin kanunla belirlenmesi öngörülmüştür. Diğer 
taraftan, Anayasanın 125 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen hükümle,  kamu hizmeti imtiyazı 
şartlaşma  ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların milli ve milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesinin 
öngörülebileceği belirlenmiştir. Anayasanın 155 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle de 
Danıştay’ın imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini inceleme yetkisi düşünce bildirmeye dönüştürülmüştür.”  

Türkiye’de kamu özel ortaklığı alanında yap-işlet devret, yap-kirala devret, yap işlet ve işletme hakkı 
devri gibi modeller kullanılmaktadır. 1986 yılından Haziran 2017’ye kadar 187 tanesi işletme aşamasına 
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gelmiş, 34 tanesi yapım aşamasında olmak üzere 221 kamu özel ortaklığı uygulamaya konulmuştur (11. 
Kalkınma Planı Kamu Özel İşbirliği Özel İhtisas Komisyonu raporu, 31). 

Avantajları Dezavantajları 

Kamu özel ortaklıklarının bazı avantajlı ve dezavantajlı durumları bulunmaktadır. 

Avantajları 

Kamu özel ortaklığı modellerinin önemli uygulama nedenleri arasında kamu özel ortaklığının ortaklığı 
meydana getiren kamu ve özel sektör ortaklarının ve ortaklığın hizmetlerinden faydalanan nihai 
tüketicinin modellerin avantajlarından faydalanabilecekleri bir yapıya sahip olduğu iddiası 
bulunmaktadır. Bu model, özel sektör ortağına yeni yatırım imkânları sağlamakta, talep riskinin kamuda 
kalmasını nedeniyle uzun vadeli gelirleri korunmaktadır. Kamu ortağı açısından ise altyapı yatırım 
ihtiyacının finansman yükü özel sektör ortağına devredilmekte, bu alanlarda kullanılacak kaynaklar 
sosyal harcamalara ve başka alanlara yönlendirilebilmektedir(Uysal, 2017;179). Uysal’a göre kamu özel 
ortaklığının faydaları şunlardır: a) Kamu yönetiminin kamu hizmeti finansman yükünden kurtulması b) 
Etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması c) Risk Paylaşımı d) Paranın karşılığının daha iyi 
sağlanması  e)Topluma ve diğer paydaşlara sağladığı avantajlar f) Proje finansörlerine sağladığı avantajlar  
g) Kamu özel ortaklığının proje bütünlüğünün sağladığı avantajlar  h) Projelerin belirlenen zaman ve 
bütçe sınırında bitirilmesi I) Özelleştirmenin bazı dezavantajlarından kurtulma   i) Kamu otoritesinin geniş 
bir tercih ve karar verme yetkisine sahip olması   j) Kamu özel ortaklıklarının paydaşların “ortak aklı”nın 
projesi olması K) Tasarrufların artması ve ekonomik büyümeye yönelik avantajlar  L) yeni Pazar 
imkanlarına kavuşma  bunların dışında, yeni teknolojilerin kullanımı, daha iyi hizmetler sağlanabilmesi, 
yeniliklere açık olma, projelerin daha iyi izlenmesi, idari etkinlik ve girişimcilik ve denetimi ve kaynakların 
etkili şekilde kullanılması gibi avantajlar da sayılmıştır(Uysal, 2017; 186).  

Sefa Usta ve Erdal Bilgiç kamu özel ortaklığının faydalarını Selime Güzelsarı’dan aktarmışlardır. Buna göre 
kamu özel ortaklığının faydaları(Usta; Bilgiç; 2016, 254); a) Kamu hizmetlerinin daha kaliteli ve hesaplı 
şekilde sunulabilmesi  b) Talep edilen hizmetlerin daha kısa bir sürede gerçekleştirilmesi   c) Atıl 
sermayenin ülke içine yönlendirilmesi   d) Özel sektörün sermaye etkinliğinin sağlanarak, konuyla ilgili 
uzmanlığından yararlanma  e) Uluslararası sermayenin altyapı projelerine yönlendirilmesi  f) Finansman 
gerektiren hizmetlerin sunumunda finansman eksikliğinin en aza indirilmesi   g) kamu yönetiminin 
finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için farklı finansman kaynaklarının kullanılabilmesi  h) Sermaye 
harcamalarını artırarak, kamu borçlarının azaltılması I) Gerçekleştirilen işlem maliyetlerinin kısılması ve 
hizmet maliyetlerinin düşürülmesi İ) Yatırım ve hizmetlerde tasarruf gerçekleştirilmesi J) Kamu ve özel 
kesim arasında risk dağılımının dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi olarak sayılmıştır.   

Beyza Uygun’a göre ise kamu özel ortaklığının avantajları arasında kamu hizmetlerinin daha hesaplı ve 
kaliteli sunulabilmesi, uluslar arası sermayenin altyapı projelerine yönlendirilebilmesi, talep edilen 
hizmetlerin daha kısa sürede gerçekleştirilebilir olması, atıl sermayenin ülke içinde yönlendirilmesi ve 
kamu yönetiminin kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için gerekli sermayeyi doğru yönlendirememesi 
nedeniyle oluşabilecek eksikler giderilebilecek ve özel sektörün sermaye etkinliği artarak konuyla ilgili 
uzmanlığından da yararlanılıp bu yetersizlik giderilebilecektir (Uygun; 2013; 24-27).    

Gürkan’a göre kamu özel ortaklığının faydaları şunlardır (Gürkan, 2013; 28); altyapı yatırımlarının 
hızlanması ve kalite standartlarının korunması, kamu kesiminin gözetim ve denetim yetkisi, kamu 
hizmeti sunumlarında siyasi müdahalenin azalması ve risk ve sorumluluk paylaşımı, kamu hizmeti 
yatırımlarının hızlanması ve kalite standartlarının korunması, risk ve sorumluluk paylaşımıdır.    

Yetkin ise kamu özel ortaklığının olumlu yönlerini (Yetgin; 2011, 497); kamu özel ortaklığının ortaya 
koyduğu alternatif kaynak oluşturma, proje geliştirme ve gerçekleştirme disiplini aracılığı ile planlama, 
inşaat, tasarım ve işletme yönetiminde güncel yaklaşımlar aracılığı ile yenilikçiliğe uygun ortam 
oluşturduğunu, kamu varlıkları daha iyi değerlendirilirken kamu hizmetlerinde rantabl işletmeciliğe 
imkan sağladığını, kamu  hizmetlerinde rekabeti getirerek kalite kavramının önemini artırdığını, modelin 
dinamik bir özelliği bulunduğunu ve bunun günün şartlarına uyum sağlayabilmek için teknolojik 
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gelişmelerin uygulanmasını teşvik ettiğini ve projenin bütününün sorumluluğunun ayı şirkette bulunması 
nedeniyle ortaya çıkabilecek altyapısal sorunların azalacağı olarak ifade etmiştir.  

Dezavantajlar 

Dezavantajlar ise iki farklı anlamda kullanılmıştır. Birinci anlamda, kullanılan modellerin yapısal ve 
işlevsel özelliklerinden kaynaklanan problemleri ifade etmek için kullanılmakta, ikinci anlamda ise kamu 
özel ortaklıklarının diğer kamu hizmeti yürütme usulleri karşısındaki eksik ve zayıf yönleri ifade 
edilmektedir. Kamu özel ortaklıklarının yapısı ve işleyişinden kaynaklanan dezavantajlar: a) kamu 
hizmetlerinin özel sektörün kontrolüne verilmesi algısı  b) Projelerin toplam maliyeti ile özel sektöre 
ödenen bedeller arasındaki yüksek fark c) Kamu özel ortaklıklarında maliyet etkinliğinin sağlanamaması   
d) Kamu özel ortaklığı süreçlerinin yeterince açık ve şeffaf olmaması   e) Dengeli bir risk dağılımı 
gerçekleştirmenin zorluğu  f) Finansmana hazine garantilerinin getirilmesi  g) Şimdiki hizmetlerin 
bedellerinin gelecek kuşaklara ödettirilmesi durumu  h) Kamu özel ortaklığının karmaşık yapısı ve 
denetim zorlukları   i) Muhasebe ve raporlama standartlarında eksiklikler   J) Özel sektör ortağının 
ortaklığı suiistimal ihtimali  k) Kamu ve özel sektörün amaç ve kültür farklılığı   I) Yüksek işlem masrafları  
m) İşgücü kaybı   (Uysal, 2017; 186).    

Kamu özel ortaklığının dezavantajları(Usta; Bilgiç; 2016, 255); a) kamu yönetiminin borçlanması özel 
sektör tarafından yapıldığından kaynak maliyeti daha yüksek olabilmektedir  b) Yabancı sermayenin bu 
modele uygun olarak çalışması yabancılaşmayı çağrıştırabileceğinden kamuoyunda tepki 
oluşturabilmektedir    c)     Sözleşmeler umumiyetle çok uzun vadeli oldukları için kaynağa uzun vadeli 
ödeme mecburiyeti getirdiğinden genel bütçe esnekliği azalmaktadır d) Yatırım planlama daha karmaşık 
bir hal almaktadır     e) Riskin devlet tarafından üstlenilebilme ihtimali artmaktadır.   

Beyza Uygun’a göre kamu özel ortaklığının olumsuzlukları arasında, borçlanmanın özel sektörce 
yapılmasından dolayı kaynak maliyetinin artması, yabancı sermayenin ilgisinin artmasının yabancılaşma 
ve kapitülasyonları çağrıştırması ve kamuoyunun buna tepki verebileceği, sözleşmelerin uzun vadeli 
olması nedeniyle kaynağa uzun vadeli ödeme yapma mecburiyeti bulunması ve bunun bütçe esnekliğini 
olumsuz yönde etkilemesi bulunmakta yatırım planlama da daha karmaşık hale gelmektedir. 

Gürkan’a göre kamu özel ortaklığının olumsuz yönleri ise şunlardır (Gürkan; 2013, 33); ortaya çıkabilecek 
ekonomik zarar ve sorunlar, hukuki zarar ve sorunlar ve diğer zarar ve sorunlar olarak ifade edilmiştir.  

Yetgin kamu özel otaklıklarının riskleri olarak (Yetgin; 2011, 497); Kamunun inisiyatifinde olan riskler ve 
özel sektör tarafından üstlenilecek olan riskler olarak ikiye ayırmıştır. Kamunun inisiyatifinde olan riskler 
arasında siyasi kararlılık ve mevzuat desteğinin sürdürülebilirliği, mücbir sebepler, projenin olgunluk 
mertebesi ile ilgili riskler, talep/gelir riski, arazi temini inşaat için izin alınması riski, finansal riskler ve 
sözleşme süreleri ile ilgili riskleri belirtmiştir. Özel sektör tarafından üstlenilecek riskler ise, talep/gelir 
riski, teknik riskler, teklif riski, performans imalat proses riskleri, vergi oranlarında değişim riski, yatırım 
maliyeti aşımı riski, işletmecilik aşamasında ise teknik kalite işletme ve bakım riskleri, üçüncü şahıslara 
zarar riski, tariflendirme riskleri ve pazarlama riskleridir.        

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Kamu hizmeti özelliği süren ve devletin tamamen çekilmediği alanlarda neo liberal ideolojiye uygun 
olarak yeni bir işbölümüne dayalı yeni örgütlenme ve finansman arayışı olmuştur. Mali kaynak 
yetersizliği özellikle bütçe kısıtları ortaya çıkmış, bunun yanında özel sektörün pragmatizmi, dinamizmi, 
bazı yeni yönetim ve işletme tekniği uygulamaları yatırım ve hizmetlerde etkinliğin artması ile 
sonuçlanmıştır. Bu etkinliğin artması kamu yönetimi ile özel sektördeki ideolojik değişimlerin de etkisi ile 
yoğunlaşmaya başlamıştır. Kamu Yönetimi finansman ihtiyacının da etkisi ile kamu özel ortaklığı 
uygulamasını geliştirmiştir.  

Özellikle artan ihtiyaçların karşılanmasına yetecek bütçe gelirleri olmayan devletler, toplumlarının 
ihtiyaçlarını dış kaynak kullanarak karşılamak mecburiyetinde kalmışlardır. Kamu özel ortaklıkları bu 
nedenle önemli bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Kamu özel ortaklığından bütçe açığının giderilmesi 
ya da talebi karşılamakta yetersiz kamu hizmetlerinin yeterli hale getirilebilmesi için kamu özel ortaklığı 
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uygulamaları ve akademik çalışmalar giderek artan bir önem ve etki ile yaygınlaşmaktadır. Bu durum da 
meselelerin çözümünde kamu özel ortaklığına potansiyel olarak taşıdığı kapasitenin üstünde bir çözüm 
beklentisi yüklenmesine neden olmaktadır. Siyasi ve idari hiç bir konuda mutlak anlamda başarılı bir 
uygulama bilinen zaman içinde mümkün olmamıştır. Kamu özel ortaklık modeli de ortaya çıkmasına 
neden olan nesnel şartlar da göz önünde bulundurularak avantajlı ve dezavantajlı yönleriyle bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde daha iyi bir uygulama imkânı olacaktır.   
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Abstract 

As the life expectancy of firms worldwide had decreased, the companies need for sustainable 
performance in a fast changing environment and in a growing competition conditions, emerged and 
keep increasing. Decision making process at each time is an essential factor in the success or failure of a 
firm. Developing accurate future expectations highly depends on acquiring related knowledge on how 
competition is shaped as well as environmental changes. Organizations survival chances are increased 
when a structural composition aimed at integrating more knowledge from their stakeholders is applied. 
However, the application of adequate and best-fit strategy among the alternatives is required along with 
correct timing, since operations are conducted under uncertainty conditions, particularly to increase the 
life expectancy of young companies. When carrying on a strategic plan many factors should be taken 
into account. The aim of the study is to develop a model that explains the mediator effect of 
environmental analysis on the relationship between the stakeholders’ participation and the scope of 
strategic planning. The detected outcomes clearly states that companies which integrates their 
stakeholders, as well as, well studies the environment and the surrounding circumstances will produce 
more inclusive and valid strategic plans which naturally result in better performance. Finally, 
organizations that aims at increasing their survival chances need to transform themselves to be a more 
flexible and open systems to be able to apply structures that integrate their stakeholders. 

Keywords: Strategic decision making, strategic planning, environmental analysis, stakeholder 
participation 

Paydaş Katılımının Verimliliği: Çevre Analizinin Arabuluculuk Etkisi 

Özet 

Dünya çapında firmaların yaşam süreleri azaldıkça, şirketlerin hızlı değişen bir ortamda ve artan rekabet 
koşullarında sürdürülebilir performans göstermesi, yaşamlarını sürdürebilmeleri için elzem bir hale 
gelmiştir. Her karar verme süreci, bir firmanın başarısında veya başarısızlığında önemli bir faktördür. 
Gelecek ile ilgili gerçekçi beklentilerin geliştirilmesi, rekabetin nasıl şekillendirildiğine ve çevresel 
değişimlere ilişkin bilgilere bağlıdır. Paydaşlarından daha fazla bilgiyi entegre etmeyi amaçlayan bir yapı 
oluşturulduğu takdirde organizasyonların hayatta kalma şansı artar. Bu çalışmanın amacı, çevresel 
analizinin ve paydaşların kararlara katılımının, stratejik planlama kapsamlılığı üzerindeki etkisini 
açıklayan bir model geliştirmektir. Tespit edilen sonuçlar, hayatta kalma şanslarını artırmayı amaçlayan 
kuruluşların, paydaşlarını bütünleştiren yapıları uygulayabilmek için kendilerini daha esnek ve açık bir 
sistem olarak dönüştürmeleri gerektiğini açıkça belirtmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Karar Verme, Stratejik Planlama, Çevre Analizi, Paydaş Katılımı 

INTRODUCTION 

Life expectancy of young firms is mostly bounded by success or failure which has a thin line in between, 
the action packages taken by a firm is what decides on which side they are. Under uncertainty 
conditions a firm should decide on the accurate strategy among its close alterative and pursued at the 
correct time. Miller’s contribution to one of most important uncertainties forms, the perceived 
Environmental uncertainty (PEU) is remarkable, where he had identified it at three levels: general 
environmental uncertainty, industry uncertainty and firm uncertainty. Factors like macro- 
environmental elements, political, economic, socio-cultural and natural uncertainties form the General 
Environmental Uncertainty. While more industry specific elements form the Industry Uncertainty like; 
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uncertainty in inputs, product markets and uncertainty in overall competition circumstances. 
Uncertainty related to R&D, firms’ operations, liability, credibility, and behavioral characteristics create 
firm uncertainty. While on the contrary, Milken identified the PEU using three different levels. State 
uncertainty referring to External Environmental Uncertainty, Effect uncertainty which indicates how 
external environment affect internal   environment. Finally; Reactive uncertainty explains the impact of 
external and internal uncertainties on implemented strategies by institutions (Tapinos, 2011).  

It is sure that valid strategies applied by companies is respondent to the changing environment. 
Enterprises are supposed to develop adequate future forecasts about the competition and 
environmental variables formation after they accumulate the required knowledge. By also accumulated 
forecasting techniques like qualitative, time series and causal models using the best historical available 
data, which constructs the base to taking the correct decision regarding strategic planning taken by 
decision makers. 

Behavioral economists argues that all previously stated methods are based on the assumption of 
rationality in decision making process, the gap that assumption constructs when economics was 
incapable to expect some cases such as 2008 crisis. Indicating that individuals does not behave rationally 
based on available knowledge. Uncertainty arise from two different general reasons, conditions and 
human behavior. As individuals take action based on imperfect information which results in causing 
uncertainty for current situations. The human behavior factor is mostly affected by human emotions 
which causes biases from rationality concept. While economic theories well identifies rational 
individuals and constructs models accordingly. However, Simon states that decisions are made with 
bounded rationality, as individuals makes decision which they derive the highest utility from, but not the 
best as they are not fully aware of its close alternatives, as a result; decision makers decision is made 
upon evaluating the acquired alternatives. Which makes weighing and decision making much more 
important.  

The aim of this study is to examine the decision making patterns, and the decision making compositions 
of enterprises operating in Turkey. The framework of this study includes stakeholders participation in 
the decision making procedure and its relation to sources of change identified as environmental factors.  

1. DECISION MAKING IN ORGANIZATIONS AND STRATEGIC PLANNING 

An organizations future highly depends on decisions made by executives, it decides the future of the 
organization and its employees, thus well defining the factors that are ought to be included in decision 
making is significant. Especially in the 21st Century. (Khakheli and Morchiladze 2015: 425). 

What directly impacts the all organizational operations and functionality is the decision making when 
facing many alternatives. Which is taken on all levels to conduct goal achievements (Yılmaz and Talas 
2010: 197). 

Decision making is accepted as the base in modern business life, as decisions on efficient usage of a 
firm’s resources is in the hands of management, which in turn construct the managerial responsibilities 
as it decides the success and failure of an organization  (Yeşil and Erşahan 2011: 319). 

Decision making depends on issues like policies decisions, goals setting, planning and etc…. In that 
context, as reported by Can, Doğan and Doğan (2001: 207), decision making can be assessed as a 
managerial as well as organizational process. 

Another burden on decision making is uncertainty and risk factors, where Klinke and Renn (2002) had 
defined risk to be the damaged values and/or facts as a result of individuals activities. And Draft (2009: 
216) had defined risk to be, the changing future outcome of alternatives although that there is no 
changes in the goal and information. The higher the knowledge level is the higher the probability that 
results take place just as expected. 
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Another factor that causes the biases from rationality is Environmental uncertainty Rojot (2008: 140). 
Where Busenitz and Barney (1997: 15) had stated that under uncertainty people use shortcuts rather 
than inclusive decision making. 

The environment concept is stated as two types; general environment and task environment. The latest 
consist of different segments that directly structure its market position, everyday operations and 
defined objectives. In other words, it is composed by all parties that directly affect the organization like, 
competitors, suppliers, customers, and regulatory bodies. Task environment is also referred to as micro-
environment by strategic management theory. Moreover, general environment is indicated as sectors 
that indirectly impacts the organization which are related to the ecosystem of the country, political, 
economic, ecological, social and technological conditions also referred to as macro-environment 
(Vecchiato and Roveda 2010: 1529). 

There is specific difference between risk and uncertainty. Risk is when it is possible to allocate 
possibilities to future outcomes otherwise it is uncertainty. Therefore, risk is applicable in statistical data 
facts while on the contrary uncertainty is applied when forecasting statistical data (Vaughan and 
Vaughan 1995: 5). 

There are some decision making models used under risk and/or uncertainty conditions such as heuristic 
decision making model, expected utility theory and the theory of probability (Aslan, 2018).  

An organization’s capacity to conduct efficient adjustment to prompt evolving conditions decides its 
survival chances. Managing environmental disorders key variable is arranging, which started to diffuse in 
mid 1960s in the united states, (Ringbakk, 1972). Unlike other selective space of corporations, vital 
arranging is presently polished by administration and retail associations (Burt, 1978), money related 
foundations (Gup and Whitehead, 1983), and even non-benefit associations (Odom and Boxx, 1988; 
Wortman, 1979). 

Strategic planning is an autorotative process (Armstrong, 1982; Steiner, 1979), where successful 
arranging scope would link long-term goals with medium run and daily operations organizing, data 
collection, chart, model and stimulate certain future conditions as recommended by Steiner, (Boyd, 
1991). 

When strategic arrangement is done well, strategic planning results in a strategic management, which in 
turn uses strategic thinking and planning to administrate the business and control its operations. Line 
directors integration, characterize the unit of specialization, more previous general goals, design 
activities to be more definite, deal with the go head to head and organize and match designs and 
controls are six techniques for profitability increase and administration (Gray, 1986). Under the 
framework of arranging process  

2. SOURSES OF CHANGE AND SCOPE OF ENVIRONMENTAL ANALYSIS 

Rational decision making is influenced by many factors which may be related to decision makers, inner 
organization and environment (Papadakis, Lioukas and Chambers 1998: 116). Organizations as social 
system interact with their own surrounding environment. In that regard all previously stated macro 
variables impact managers decision making (Onaran 1975: 110).  

Goals and strategies of an organization is continuously exposed to the Environmental factors effect in its 
all levels which consists of , social economic, technological, mathematical and statistical factors affects 
the decision making fashion and quality. While objectives, pursued strategies, personnel, organization’s 
composition form the coherence of the establishment. Nonetheless; the goals and strategies are also 
exposed to the closer environment’s variables, customers, competitors, legislative bodies (Yılmaz and 
Talas 2010: 203). 

Since the organizations interacts with both input and output markets then it could conclude that 
surrounding conditions controls organization’s style, quality, and structure. All along with collected 
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knowledge as any establishment is non-separable part of the environment as well as its inner structure 
managers make decisions accordingly (Yılmaz and Talas 2010: 203).  

Environment integrates all conditions and surrounding situations that covers and impacts the aggregate 
organization or any inner scopes (Harrison, 1995). 

In the modeling the environment overview of a certain establishment, it is useful to consider the natural 
inner framework (Harrison, 1995). As suggested by Thompson (1967) the organization is a sum of many 
departments which forms an entity, with each part’s contribution and feedbacks, which is an 
inseparable part of the big environment.  

Many prospectives view the surrounding forces as burdens on flexibility extent on management even 
when taking a decision regarding its inside. Revising statements on the interfaces is much easier than to 
state in what way does earth’s vulnerability influence leadership of management (Yılmaz and Talas, 
2010).   

Organizations pursue many intended methods to deal with managing the environmental problems by 
developing leadership on the basis of full data accumulation. (Khanna and Kumar, 2011). As indicated by 
Harrison (1995) there are four environmental forces as stated below: 

 The economic system  

 The political system 

 The social system 

 Technology 

Under similar conditions it is essential to raise the sincerity to develop other efficient methods to well 
pass on a well insight regarding to administration (Lenz and Engledow, 1984; Klein, 1979; Miller and 
Friesen, 1983). In correspondence to increasing the life expectancy, firms that are capable of efficiently 
identifying the changes in the surrounding environment’s owns the highest chances of survival 
(Hedberg, Nystrom and Starbuck, 1976; Bourgeois, 1978). 

3. STAKEHOLDER PARTICIPATION 

Stakeholders are group of people who interacts with the achieved goals of an organization (Freeman, 
1984, p. 46). Who are critical for the firms survival (Lozano, 2005). 

The relation concept between stakeholders and corporations are proportional to complexity and 
obligations they hold in corporate operations (Tatoglu et al., 2015). Also as reported by Clair, Milliman, 
and Mitroff, (1995); Turcotte, (1995) it changes according to occupations stakeholders hold in data 
streams as well as interactions between each other. 

Partners collaboration has been defined by productivity increase in competitive advantage (Turnbull, 
1994, 1997). Which is ought to reduce clashes (Rothman and Friedman, 2001). 

Clarskon had featured the critical collection and apply these collections is what constructs the base for a 
firm’s survival. Where he starts from legal/ monetary prospective where he characterized that the 
critical stakeholders are the ones who holds financial interests in an enterprise thus who holds a risk 
factor, which widens to include creditors, investors, representatives, and sustainable suppliers and 
customers. On the other hand, Auxiliary stakeholders are the ones exposed to the enterprises 
operations. In other words who are not directly related to the firm, sustainability and survival of an 
enterprise does not rely on them but it may. These stakeholders integrate media an certain gained 
parties who holds enough capacity to move popular assumptions through influencing critical partners 
demands (Magness 2008).  
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4. HYPOTHESIS DEVELOPMENT 

For instance Sidhu et al. (2004) indicated that noticeability of an organization’s investigation 
introduction increase with the increase in the  noticeability of natural dynamics. “open framework” 
methods implication when dealing with arrangements, as measured by increasing collaboration of sub-
levels will result in  when offering more upward and open data streams (Lindsay & Rue, 1980). The 
changes well uniformity in external situations is caused by better harmonization with external partners. 
According to Harrison & John (1996) stakeholders offers a centric survey point to well evaluate the 
essential working conditions. 

H1: There is positive relationship between stakeholder participation and scope of environmental analysis 

Although that the planning process was presented by Woodward (1965) on the founding level. She 
suggested the existence of the relation between Vulnerability and generation arrangements. 
Furthermore, hierarchical structuring needs keeping up the separation and constant joining of 
environmental requirements as faced by Lawrence and Lorsch (1967). Fulfilling long run arrangements 
could be seen as an impression on the inner environment of an association along with the attempts to 
meet external environment’s vulnerability makes it clear that reaching the peak as structure measures 
be consistent with the earth.  

On the Decision making using computers and mathematical models Thompson (1967) explained that 
when associations try to reduce vulnerability through undertaking basic measures to manage the 
vulnerability. One approach could be by implementing course of arranging frameworks. Another could 
be outsourcing expertise and experienced models.  When Considering the Environment along with the 
scope of strategic planning the natural structure is displayed with the support of data upward stream, it 
could expected that quality would be more sustainable in organizations that operates in powerful 
conditions. Applying open “frameworks” by integrating sub-levels of the organization will enhance 
better upward data streams and extend open data accumulation (Lindsay & Rue, 1980). 

H2: There is positive relationship between scope of environmental analysis and scope of strategic plans. 

H3a: There is positive relationship between stakeholder participation and scope of strategic plans. 

H3b: Scope of environmental analysis mediates the relationship between the stakeholder participation 
and the scope of strategic plans. 

 

 

Figure 1: Model of the study 
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5. RESEARCH METODOLOGY 

In this study for data collection used e-mail questionnaires, which was built on four stages: The first 
stage focused on the theory in its developing and translation. Then it was distributed to three different 
academicians to review and evaluate the questionnaires relevance and the design as well. The 
amendments were made upon the feedback of the academicians. Then the new form was evaluated by 
four academicians, whereas after that the poll was re-amended. The items were reduced to 52 starting 
from 108 originally. The Stakeholders Involvement SI was decreased to 5 from an initial set of 11, and 
the Scope of Environmental Analysis it was decreased to 36 from initially 91 items for SEA.  

Data collection was conducted through cross-sectional online questionnaire. Which was found on the 5 
scale method (1=”strongly Disagree” and 5= “ Strongly Agree”). As the main purpose of this study is to 
comprehend the decision-making measures in Turkish firms.  

The sample selection was from firms operating in Marmara region. 50% being Industrial, 3% of the 
sample population. 47% of the service sector surveyed the agricultural sector. Most of the firms were 
located in Istanbul, using Istanbul Chamber of Commerce data. The survey was e-maild to 12,000 
companies operating in within the Marmara region. And since the industrial level was used only one 
person integrated in the decision making process to answer the survey. 227 results returned as the 
survey requires full responses, the 227 companies which participated are different sized, 48% of the 
participant companies are SMEs. 29% are over 20 years old. 785 of the participant companies are with 
all domestic capital.  

To analyze the results of the study Structural Equation Modelling Method (SEM) by AMOS 25 statisticts 
program which is developed by IBM is used. This method is used because the SEM gives a method to 
test hypothesized links along with modeling in order to define the framework on which the hypothesis is 
built. SEM helps identifying the validity of the study by  detecting the errors in the measurements. SEM 
can be used model and define the inter relations between the complex theoretical concepts through its 
characteristics. The effects of various variables, moderating, mediating and control variables can be 
explained in details thus allowing SEM to run multi-level on complex problems (Bauer 2003; Rabe-
Hesketh, Skrondal, and Pickles 2004).  Finally, SEM is well qualified to arrange and match the theoretical 
structuring on inert factors while detecting the relation within different exogenous factors.  

Main Constructs: 

Stakeholder Participation: Consists of thirteen items which are originally from (Eren, Aren and Alpkan, 
2000; Bekiroğlu,Erdil and Alpkan, 2011; Harrison and John, 2005; Harrison and John, 1996). The stated 
items aim is to assess information collection levels from stakeholders used by enterprises in strategic 
decisions. Such as; consumers, wholesalers, suppliers, competitors, financial institutions, shareholders, 
legislative bodies, universities, industrial unions, advertising agencies, radio and television, and 
professional organizations.  

Scope of Strategic Plans (SSP): The measures were derived from (Lindsay and Rue, 1980; Thompson, 
1967) previous literature. The scope of strategic plans are measured by the items in three dimensions: 

1- Range of strategic plans which questions if the strategic plans are longer than three years  
2- Employment of Mathematical models or computer programs 
3- Whether the strategic plans integrate budgets or schemes of strategic business units (SIBs) 

Scope of Environmental Analysis: Also measures of the details of collected information from business 
environment were derived from previous literature Eren, Aren and Alpkan, 2000; Bekiroğlu,Erdil and 
Alpkan, 2011; Vecchiato and Roveda, 2009; Brouthers, Andriessen and Nicolaes, 1998; Alpkan, 2000). 
The elements which are to test the scope of environmental analysis in five dimensions are: the General 
Environmental factors which include economical, technological, socio-cultural, natural and political and 
legal factors that influence long term decisions; The items are designated on five-point scales (1= 
“strongly disagree” and 5= “strongly agree”) as persistent variable and the structure is converted to a 
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categorical variable by deriving the mean of the construct as well as evaluating “General Environment” 
and “Business Environment”. 

 

6. FINDINGS AND RESULTS 

Reliabilty and the Validity of the Measures 

In this study, the number of items used for stakeholder participation (SHP) was reduced from 11 to 6 in 
accordance with the studies of Anderson and Gerbing (1988). Similarly, the number of items used for 
environmental analysis has been reduced from 46 to 24. The most important reason for decreasing the 
number of questions is the high correlation between the scales. Therefore, the mentioned items were 
removed from the analysis so that the meanings could not be broken. The results of the study are within 
the limits of the generally accepted conformity indexes. The following table shows the compatibility 
data for the study. Accordingly [cmin / d].f. 1.630, CFI = 0.97, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, IFI = 0.97, TLI = 
0.96, rmr = 0.05, RMSEA = 0.05 conforms to acceptable standards. In addition, CFI, TLI and IFI values are 
quite satisfactory. The fact that these values are close to 1.0 indicates that the model is in perfect 
harmony. Similarly, the AGFI index is between 0.90 and 0.95 and within acceptable limits. The RMSEA 
value was between 0.05 and 0.10 at the beginning of the nineties, and these values were 0.5 and below 
(MacCallum ve ark., 1996). In this study, the RMSEA value, which indicates that the model is compatible, 
is approximately 0.5. In addition, as shown in Table 2, all scales used in the survey are consistent 
(p<0.01) and the factor loads of each scale are above 0.57. 

 

Table 1: Descriptive Statistical Data 

 
 

Definitions   Number % 

Sector               
Industry 114 50% 

Service 107 47% 

Agriculture 6 3% 

Number of Employees 

Less than 50 65 29% 

50-99 19 8% 

100-249 26 11% 

250-499 22 10% 

500-999 28 12% 

1000-1999 29 13% 

2000-5000 17 8% 

More than 5000 21 9% 

Year of Operation 

Less than 5 years 20 9% 

5 to 10 years 24 11% 

11 to 20 years 42 19% 

21 to 40 years 74 32% 

More than 40 years 67 29% 

Ownership 
Domestic capital 176 78% 

Foreign capital 14 6% 

Domestic- Foreign joint venture 37 16% 

Competition Level 
Low competition 6 3% 

Medium competition 59 26% 

Intense competition 162 71% 
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Table 2 presents Cronbach's alpha (CA) and Composite Reliability (CR) values to measure internal 
consistency. All scales have more than 0.75 CA and CR values (Bagozzi & Yi, 1988), which are above 0.70 
threshold values and show satisfactory levels of scale reliability.  In addition, the standard regression 
weights of variables in Table 3 are (p <0.05) and structure validity is acceptable (Anderson and Gerbing, 
1988). 

 

Table 2: Confirmatory Factor Analysis Findings 

Constructs Items 
Standardized 
Loadingsb 

CAd CRe 

Stakeholders Involvement SHP   0,80 0,80 

Information gathering from financial Institutions SI4 0,71     

Information gathering from government decisions and 
statements 

SI6 0,66     

Information gathering from universities SI7 0,70     

Information gathering fromindustrial unions SI8 0,72     

Information gathering from radio and television SI10 0,69     

Information gathering from professional organizations SI11 0,75     

Scope of Environmental Analysis SEA   0,74 0,79 

Technological factors TEC 0,76     

Socio-cultural factors SCF 0,88     

Politic and legal Factors PLF 0,67     

Natural factors NTF 0,71     

Scope of Strategic Planning SSP   0,91 0,91 

Range of Strategic Plans SP1 0,92     

Usage of mathematical models and computer programs SP2 0,92     

Scope of Strategic Plans SP3 0,93     

Notes: 

aCMIN/df = 1.630, CFI= 0.97, AGFI=0.91, IFI= 0.97, TLI= 0.96, RMR=0.05, RMSEA= 0.05 
bSL  = Standardized Loadings 
cCA = Cronbach’s alpha 
dCR = Composite reliability 
 

All the values obtained as a result of the confirmatory factor analysis of the scales determined for each 
variable are acceptable. In this context, each scale used has internal consistency. In addition, KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin sampling adequacy measure) values for each scale have shown that the sample size 
is sufficient for factor analysis. 
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Table 3: Regression Weights 

      Estimate S.E. C.R. P 

NTF <--- SEA .859 .100 8.617 *** 

TEC <--- SEA .813 .080 10.165 *** 

PLF <--- SEA .641 .098 6.572 *** 

SCF <--- SEA 1.000       

STRPS01 <--- SSP .972 .052 18.619 *** 

STRPS02 <--- SSP .981 .055 17.950 *** 

STRPS03 <--- SSP 1.000       

SI11 <--- SHP .973 .114 8.550 *** 

SI10 <--- SHP .744 .104 7.169 *** 

SI8 <--- SHP .861 .111 7.761 *** 

SI7 <--- SHP 1.000       

SI6 <--- SHP .646 .096 6.709 *** 

SI4 <--- SHP .881 .115 7.644 *** 

 

The scope of the environmental analysis scale used in the study consists of forty-six questions. As a 
result of factor analysis, items loaded at different dimensions or showing high correlation with other 
dimensions were excluded from the scope of analysis. In this respect, twenty two questions were raised 
from the study. The remaining twenty-four questions were evaluated in four different dimensions. The 
four-dimensional questions are consistent with each other and with their dimensions. The following 
table shows factor predicates for each specified dimension. 

 

Table 4: Task Environment Analysis Scale Conponent Matrix 

  Factor 

Socio-Cultural Technological Natural Politic And Legal 

Socio-Cultural Factors 06 0,762       

Socio-Cultural Factors 05 0,733       

Socio-Cultural Factors 07 0,715       

Socio-Cultural Factors 04 0,701       

Socio-Cultural Factors 10 0,693       

Socio-Cultural Factors 11 0,644       

Socio-Cultural Factors 01 0,641       

Socio-Cultural Factors 08 0,587       

Socio-Cultural Factors 03 0,556       

Socio-Cultural Factors 09 0,536       

Technological Factors 03   0,81     

Technological Factors 04   0,767     

Technological Factors 02   0,673     

Technological Factors 05   0,637     

Technological Factors 01   0,629     
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Natural Factors 01     0,851   

Natural Factors 05     0,796   

Natural Factors 02     0,747   

Natural Factors 04     0,674   

Natural Factors 03     0,513   

Political Factors 06       0,905 

Political Factors 04       0,779 

Political Factors 05       0,707 

Political Factors 01       0,642 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

Hypothesis Testing 

Parameter estimates and PATH analysis results for the whole sample are shown in Figure 5. This analysis 
calculates the relationships between variables, regardless of the impact of the mediator variable. The 
relationship between independent variables (SHP and SEA) and dependent variables (SSP) was analyzed 
using Amos and PATH analysis. 

Table 5: Estimated Results of the Model 

      Estimate S.E. C.R. P 

SEA <--- SHP .751 .092 8.183 *** 

SSP <--- SEA .921 .227 4.051 *** 

SSP <--- SHP .125 .205 .609 .543 

 

 

Figure 2: Estimated Results of the Model 
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Accorting to these results hypothesis of H1 and H2 are accepted and H3a is rejected. 

 

H1: There is a significant relationship between the stakeholder participatin and the scope of 
environmental analysis. (ACCEPTED) 

H2: There is a significant relationship between the scope of environmental analysis and perceived 
organizational performance. (ACCEPTED) 

On the other hand, it was found that the relationship between SHP and SSP was significant when we 
tested the relationship between SHP and SSP alone except for Model. The results of the analysis of this 
relationship are shown in Table 6 and Figure 3.  

 

Table 6: Estimated Results of SHP & SSP Relationship 

      Estimate S.E. C.R. P 

SSP <--- SHP .830 .128 6.495 *** 

 

Figure 3: Estimated Results of SHP & SSP Relationship 

 

As a result of the analysis made in this direction: 

 

H3a: There is positive relationship between stakeholder participation and scope of strategic plans. 
(ACCEPTED) 

The analysis of mediation is used to provide a more precise explanation of how and why independent 
variables depend on a causal chain (sea and SHP) and dependent variable., 2014). A mediator ariable 
acts as a link between a dependent variable and an independent variable in general. According to Baron 
and Kenny (1986), there are certain conditions for accepting a variable as a mediator. The relationship 
between the independent variable and the mediator variable, and the relationship between the 
mediator variable and the dependent variable, must be significant. If these relationships are significant, 
the relationship between dependent and independent variables is eliminated. However, even if these 
relationships are significant to accept the mediator effect, the relationship between dependent and 
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independent variables must also be significant when the mediator is removed from the model. In this 
study, there is a significant relationship between Stakeholder Participation (SHP) and Scope of 
Environmental Analysis (SEA) and Scope of Environmental Analysis (SEA) and Scope of Strategic Slanning 
(SSP). In addition, when examined alone, there is an significant relationship between Stakeholder 
Paticipation (SHP) and Scope of Strategic Planning (SSP). In this context, the Scope of Environmental 
Analysis mediates the relationship between the Stakeholder Participation and the Scope of 
Environmental Analysis.  The results of the analysis are shown in Table 7 and Figure 4. 

Table 7: Mediating effect of SEA 

      Estimate S.E. C.R. P 

SEA <--- KIS .363 .102 3.562 *** 
SSP <--- SEA 1.157 .131 8.862 *** 

 

 

Figure 4: Mediating effect of SEA 

 

At this stage: 

H3b: The scope of the environmental analysis has a mediating effect on the relationship between the 
stakeholder participation and the scope of strategic planning. (ACCEPTED) 

7. CONCLUSION 

The presented study helps to study the decision making fashion and pattern of companies functioning in 
Turkey. The study states that decision making cultures are changing upon their structure and features. 
Especially; when including the company size, competition exposure and continuity of firm’s operations. 
Which is clearly reflected on the company’s environmental analysis and decision making behavior.  

Considering the study results, in order to enhance the study few questions that were  integrated in the 
study, it was observed that there are many methods to accomplish strategic forecasting on Turkey’s 
scale. Despite the recorded improvements, the findings did not meet the expectations.  
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As the study developed it could be seen that well Environmental Analysis prior to strategic planning is a 
critical factor in the study. In that scope, when assessing the firms it could be seen that the study spots 
light on an essential issue.  

Particularly, when focusing on variables like, capital structure and close competition, some unique 
differences between firms was detected. In the study, the existence of proportional relation between 
the competition level and information level required, was determined.  As competition level decline 
much shallow environmental analysis is required, unlike when the competition level increase as a 
broader environmental analysis and data collection is required.  

  

Figure 5: Intencity of Competition and Scope of Environmental Analysis 

 

When considering the capital structure of companies, it was clear that as the level of capital outsourcing 
increase much coherent data collection on both domestic and foreign levels is required. Although that 
internationalization of companies impacts the decision making fashion of the company, it is not clear 
whether it is due to different decision making behaviors of foreign investors in Turkey. This distinction 
could be done by testing domestic investors abroad. 

In the study, the timeframe of strategic plan was questioned to participant companies. And the result 
was for companies operating in Turkey the plans do not exceed one to three years.  
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Figure 6:  Capital Structure and Scope of Environmental Analysis 

The model developed in the study and the developed hypotheses was supported by the evolving results. 
In that scope, the results are able to guide companies functioning in Turkey when conducting strategic 
planning. The distinct highlight by the study is that the effect of stakeholders involvement within the 
context of In-Turkey operating firms on the scope of environmental analysis thus the firm’s strategic 
planning performance.  

According to Sidhu et al (2004) found that more environmental interaction motivates companies to be 
more research oriented. Also as stated before in the study of Harrison and John (1980) stakeholders 
forms the critical point to analyze essential fashions in working environment. As it is obvious that the 
findings align with both studies results. Especially in the data collection phase corporation with more 
than one stakeholder gives more inclusive environmental analysis.  

Also, the study shows that a broader environmental analysis come out with longer term plans, using 
mathematical models, computer programs results in more punctuate plans. Various conflicting view on 
the significance of strategic planning in operations in literature, where (Herold, 1972; Thune and House, 
1970) defends that an establishment with a formal strategic planning structure enhance the 
performance. Some argued the ambiguity of such relation. (e.I. Shrader et al., 1984). On the contrary, 
some debate that financial performance of a company is not certainly improved by strategic planning, 
and it can result in a non-financial product (Greenley, 1986).  In this study, innovation, quality and 
productivity performances of companies were evaluated and it was found that organizations which 
develops better inclusive strategic plans have higher performance within this criteria context. 

The outcomes openly suggests that companies which include their stakeholders, in addition to well 
analysis of the environment and the surrounding conditions will produce much comprehensive and 
accurate strategic plans which eventually results in a higher performance. Finally, organizations that 
aims at increasing their survival chances need to transform themselves to be a more flexible and open 
systems to be able to apply structures that integrate their stakeholders. 

The data collected are the feedback of managers who takes part in strategic planning procedures of the 
companies thus the results are limited to their responses. Regarding the organizational performance, 
innovation, productivity and quality only managers’ opinions were assessed.  

This study is limited to private sector which operates in Marmara region, data was collected from 
medium and senior managers. For that reason, this study does not reflect the decision-making patterns 
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of all companies operating in Turkey. The time period the survey was collected in was 15 August 2017 
and 15 December 2017. That is why, in different provinces, different findings are likely to evolve in the 
studies to be carried out during different periods. 

One manager of each company was expected to answer the survey on behalf of the company which 
operates in Marmara region, if two answers were found it is referred to the personal characteristics and 
views.  

In this study, survey questions were applied without differentiating sectoral differences and company 
sizes. However, it was observed that different companies operating in different sectors have different 
structures in decision making processes. Therefore, it is expected that the results of specific studies to 
be conducted according to the company size or the sector will differ. 
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Kayıtdışılık ve Ülke Ekonomilerine Verdiği Zararlar 

Vehbi KARA 

İstanbul Üniversitesi 

 

Özet 

Kalkınmakta olan ülkelerin en çok zorlandıkları ekonomik problemlerden bir tanesi  kayıtdışılıktır. Ülke 
ekonomilerine çok fazla olumsuz etki eden bu problemi aşmak için çeşitli çareler üretilmektedir. Bu 
çalışma ile kayıtdışılık mercek altına alınmıştır. 

Kayıtdışı ekonomik faaliyetler; “Kayıtdışı Ekonomi” ve “Yeraltı Ekonomisi” olarak iki ana bölümde ele 
alınabilmektedir. Kalkınmış ülkeler ile geri kalmış ülkeler arasındaki en önemli fark; ekonominin kayıt 
altına alınıp alınmaması problemidir. Karapara aklama yollarının kapatılması ilk başta yapılması gereken 
işlerin başında gelmektedir. 

Kayıtdışılığın en önemli parçası olan taşınmaz mallar için yapılması gereken en önemli işlerin başında 
devletin kadastro çalışmalarını düzenli bir şekilde yapabilmesi gelmektedir. Dünya üzerinde yapılan 
araştırmalarda, mülkiyet sistemi ve kadastro gibi devletin ana işlevlerinin yeterince yapılmaması, 
“kayıtdışı ekonomi” adı verilen ve ülkelerin iliğini kurutan illegal örgütlenmeleri meydana çıkarmaktadır. 
Dünyanın birçok fakir ve gelişmekte olan ülkesinde yapılan araştırmalar yasal kalmanın; yasal olmak 
kadar zor olduğunu göstermektedir. Özellikle şehirlere yerleşmiş olan göçmenler yasal sistemden feragat 
etmek zorunda kalmaktadır. Zira yasalar vatandaşların haklarını o derece kısıtlamakta ve ellerinden 
almaktadır ki çoğu zaman göçmenler bu yasaları ihlal etmek zorunda kalmaktadır. 

Bu yasadışı sayılan sosyal mukaveleler, genellikle hayat boyu olmakla birlikte zaten sermaye yetersizliği 
çeken ülkelerde büyük bir sektör meydana getirmiştir. İşte bu kayıtdışı sektör, fakir insanların asıl yaşam 
alanlarını oluşturmaktadır. 

Dünya üzerinde yapılacak kayıtdışılığı önleme çalışmaları ve benzeri uygulamalar sistemli bir şekilde 
geliştiğinde yeni bir devir ortaya çıkacaktır. Bu devrin en belirgin özelliği mülkiyet sistemi ve çalışma 
alanlarının yasal çerçevesinin ortaya konulmuş olmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kayıtdışılık, yeraltı ekonomisi, mülkiyet sistemi, kadastro 

Informality and Its Negative Impacts on Economies 

Abstract 

Informality is one of the most challenging economic issues which developing countries face. Various 
solutions have been proposed to overcome this problem. This study’s aim is to examine and understand 
the concept of informality and its diverse effects on economies. 

Informal economic activities can be categorized into two sections: informal economy and underground 
economy. 

The most striking difference between developed and underdeveloped countries is whether economic 
activities are on record or not. Preventing money laundering should be the priority of countries. 

Cadastre activities of the state has an important role to prevent informality because immovables are an 
important part of informality. Researches showed that inefficiency in property system and cadastre 
could lead to strengthen informality and give rise to illegal substitutes within a state. Researches also 
showed that to continue to act in accordance with law is as challenging as to gain a legal status in many 
least developed and developing countries. Especially, immigrants in large cities forego from their rights 
rooted from the legal system. This is mainly because the laws are very strictly defined and restrain 
immigrants to involve in any economic activity. Consequently, they are pushed to infringe the laws.  
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The oral contracts within an informal economy comprise a large sector. This large sector intersects with 
the lives of poor people. 

The systematic actions taken by governments to prevent informal economy will bring us to a new era. 
The most distinctive feature of this era lies at the root of well-defined property system and legal 
framework of the working conditions. 

Keywords: İnformality, underground economy, property system, cadastre. 

 

GİRİŞ: Kayıtdışılık ve Ülke Ekonomilerine Verdiği Zararlar 

Kalkınmakta olan ülkelerin en çok zorlandıkları ekonomik problemlerden bir tanesi kayıtdışılıktır. Ülke 
ekonomilerine çok fazla olumsuz etki eden bu problemi aşmak için çeşitli çareler üretilmektedir. Bu 
çalışmada kayıtdışılık ile ilgili konular mercek altına alınarak ülke ekonomilerine vereceği zararların ne 
şekilde önleneceği ele alınmıştır. 

Kayıtdışı ekonomik faaliyetler; “Kayıtdışı Ekonomi” ve “Yeraltı Ekonomisi” olarak iki ana bölümde ele 
alınmaktadır (Altuğ, 1999). Konuyu izah etmeden önce bu tasnifi yapmak gerekir. 

Kayıtdışı ekonomi denilince; yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak gerçekleştirilen belgeye bağlanmamış, 
kanuni defterlere işlenmemiş işlemler akla gelmektedir. Bunların başında faturasız satışlar, sigortasız işçi 
çalıştırılması, gecekondu yapımı, işportacılık gibi işlemler gelmektedir. Yeraltı ekonomisi ise kayıtdışılığa 
ilave olarak toplum düzenini felce uğratan işlerdir. Kamu düzenini korumak için getirilen yasa ve 
yönetmeliklere aykırı olarak gerçekleştirilen, belgeye bağlanması adetten olmayan hem kayıtdışı hem de 
yasadışı ekonomik faaliyettir. Örnek vermek gerekirse; kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, 
yolsuzluk, yasadışı kumar başlıca bu kapsama dâhildir. Her iki sorunun da ortak özelliği; belgeye 
bağlanmamış olması, nizamsız, kuralsız çalışılması, vergilendirilmemiş ve ölçülemeyen bir yapıda 
olmasıdır. 

Kalkınmış ülkeler ile geri kalmış ülkeler arasındaki en belirgin farklardan bir tanesi; ekonominin kayıt 
altına alınıp alınmaması problemidir. Bu maksatla yapılacak işlerin başında karapara aklama yollarının 
kapatılması gelmektedir. Kayıtdışılığın diğer bir parçası olan taşınmaz mallar için yapılması gereken 
işlerin başında devletin kadastro çalışmalarını düzenli bir şekilde yapabilmesi gelmektedir. Dünya 
üzerinde yapılan araştırmalarda, mülkiyet sistemi ve kadastro gibi devletin ana işlevlerinin yeterince 
yapılmaması, “kayıtdışı ekonomi” adı verilen ve ülkelerin iliğini kurutan illegal örgütlenmeleri meydana 
çıkarmaktadır. Kayıtdışı ekonomi öylesine güçlü bir şekilde etkisini göstermektedir ki; kendilerinin ve 
ülke ekonomisinin kayıt altına alınmasını isteyen vatandaşlar, bunu kendi başlarına sağlamakta büyük 
güçlükler çekmektedirler. Devletin konuya duyarlı bir şekilde el atması şarttır. 

Dünyanın birçok fakir ve gelişmekte olan ülkesinde yapılan araştırmalar yasal kalmanın; yasal olmak 
kadar zor olduğunu göstermektedir. Özellikle şehirlere yerleşmiş olan göçmenler yasal sistemden feragat 
etmek zorunda kalmaktadır. Zira yasalar vatandaşların haklarını o derece kısıtlamakta ve ellerinden 
almaktadır ki çoğu zaman göçmenler bu yasaları ihlal etmek zorunda kalmaktadır. Örneğin Venezuela’da 
yapılan bir araştırmada, çalışanların üçte ikisi yasal olarak tesis edilmiş işyerlerinde istihdam edilmekte 
iken; şehirlere göçlerin başlaması ile birlikte bu durum günümüzde % 50’nin altına düşmüştür. Şehre yeni 
gelenler sistemi bir defa terk ettikleri vakit “yasadışı” duruma düşmekte adeta bu onlar için geri 
dönülmez bir son olmaktadır (De Soto, 2000). Bu insanlar varlıklarını değerlendirmek, mobilize etmek ve 
korumak için tek yol olarak gördükleri gayrı resmi bağlantıları kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu 
düzenlemeler, resmi hukuki sistemden seçici bir biçimde ödünç alınmış kurallardır. Bazen köylerindeki 
veya o bölgeye özgü gelenek ve törelerin birleşiminden de meydana gelebilmektedir. Bu yasadışı sayılan 
sosyal mukaveleler, genellikle hayat boyu olmakla birlikte zaten sermaye yetersizliği çeken ülkelerde 
büyük bir sektör meydana getirmiştir. İşte bu kayıtdışı sektör, fakir insanların asıl yaşam alanlarını 
oluşturmaktadır. 
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Gelişmiş batı ülkeleri mülkiyet sisteminin hukuki altyapısını sağlam bir şekilde kurarak dünyanın geri 
kalan ülkelerindeki halklara karşı belirgin bir üstünlük kurmuştur (Kara, 2017). Avrupa ve ABD’nin dünya 
üzerindeki hâkimiyetini tesis eden önemli etkenlerden bir tanesi demokrasi ve hürriyettir. Bununla 
birlikte gözden kaçan en önemli hususlardan bir tanesi ise mülkiyet sisteminin hukuki alt yapısının 
hazırlanarak başarılı bir şekilde uygulanmasıdır. Öyle ki, demokrasinin gelişmesi kadar önemli olan bu 
konuyu çeşitli araştırmacılar gündeme taşımışlardır (O’Driscoll ve Hoskins, 2003; Alchian, 2012). 

Üçüncü dünya ülkelerinde ve eski komünist ülkelerin şehirlerinde, müteşebbis adeta kum gibi çoktur. Bir 
Ortadoğu çarşısından geçip bir Latin Amerika kasabasında yürüyüş yaparken veya Moskova’da taksiye 
binerken bir şeyler satmaya çalışan binlerce insan vardır. Bu ülke insanları ayrıca yetenekli ve 
coşkuludurlar. Neredeyse sıfır denecek bir sermaye ile para kazanma işinde dünyanın hiçbir yerinde 
rastlanmaz. Modern teknolojiyi kavrama ve kullanmaya son derece ehil olan bu insanları, müteşebbis 
ruhu olmamakla suçlamak doğru değildir. Fakat bu ülkeler ekonomik olarak gelişmemişlerdir. Kalkınmak 
için ne denli büyük bir şevk içinde bulunmuş olsalar dahi üretemedikleri en önemli şeylerden birisi, 
sermayedir. Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik sistemin can damarı ise sermaye olup kalkınmanın temeli 
olarak değerlendirilmektedir (De Soto, 2000). Varlıklar; tapular ile temsil edilmekte ve bu sayede birer 
sermaye olarak görülebilmektedir. İlk bakışta “döküntü” olarak görünen birçok maddeden sermaye 
ortaya çıkarmak mümkün olmakta ve güçlü kapitalist kurumlara muhtaç olmadan ekonomik kalkınma 
gerçekleştirilebilmektedir. Sahiplenme duygusu yani malikiyetin kökeni muğlaktır ve anlaşılması güç bir 
yönü vardır. Fakat ekonomik ve sosyal gelişmenin anahtar kavramlarından bir tanesidir. Bu duygu batının 
gelişip güçlenmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Diğer biri ise demokrasi ve liberalizm olup 
bu çalışmada serbestlik olarak ele alınmıştır. 

Kayıtdışılığın sebepleri değişik ülkelerde çok zorlu ve güç şartlar arasında yıllar süren araştırmalar (De 
Soto, 2000) sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bununla ilgili birkaç örneği ele alarak kayıtdışılığın ülke 
ekonomilerine ne derece büyük zararlar verdiğini görebiliriz: 

İlk örnekte; Peru’da küçük bir elbise dükkânı açılmıştır. Bu maksatla defalarca Lima’nın merkezine 
seyahat edilmesi gerekmiş günde 6 saat sadece bu ruhsat alma işlemleri için harcanmıştır. Sonuç olarak 
tam 289 gün ve 1231 Amerikan dolar masraf yapılmıştır. Burada yapılan 1231 dolarlık masraf o günlerde 
yürürlükte olan asgari ücretin tam 31 katı idi. Ayrıca kamu arazisi üzerine bir ev inşa etmek için gerekli 
ruhsat 52 devlet dairesinde 207 adet idari işlem sonucunda ancak 6 Yıl 11 Ayda alınabilmiştir. 
Filipinler’de ise yasal olarak bir ev alınabilmesi ve bu sürecin tamamlanabilmesi 13 ile 25 yıl arasında 
toplam 168 adımda mümkün olabilmektedir. Mısır’da bir arazinin tescil edilmesi için eğer bir tarım 
arazisi üzerinde yasal bir ev inşa etmek isteniyor ise bu sefer yapılacak iş 6-11 yıl boyunca devlet 
dairelerine gidip gelmeyi gerektirmektedir. Haiti’de sıradan bir vatandaşın kamu arazisine 
yerleşebilmesinin yollarından bir tanesi araziyi hükümetten 5 yıllığına kiralamak ve sonra satın almaktır. 
Yapılan araştırmada yerel iş ortakları ile birlikte çalışılarak bu kiralama işlemi gerçekleştirilmek istenmiş 
bu işle ilgili olarak 2 yıl süresince 65 bürokratik işlemin yapılması gerekmiştir. Toprağın satın alınması için 
ise 12 yıl süren ve 111 bürokratik işlemin sonuca bağlanması gerekmiştir. Kısaca Haiti’de yasal yoldan 
toprak edinmek toplam 19 yıl sürmektedir. Fakat bu kadar eziyete rağmen ülkede yasallığın devamı 
garanti edilmez (De Soto, 2000). 

Gelişmekte olan ülkeler ile fakir ulusların ekonomik sorunları aşmada karşı karşıya kaldıkları en önemli 
özellikleri şu şekildedir (De Soto, 2000): 

I. Bir vatandaşın sahip olduğu varlıkların neler olduğu bilinmez. 
II. Kişilerin adresleri belirsizdir ve kolaylıkla doğrulanamaz. 

III. Borçlular borçlarını ödememek için kolayca kendilerini gizleyebilir ve benzer çareleri 
bulabilir. 

IV. Kaynaklar kolaylıkla sermayeye dönüştürülemez. 
V. Sahibi olunan varlıklar hisselere bölünemez. 

VI. Varlık tanımlarının belirli bir standardı yoktur, varlıklar birbirleri ile karşılaştırılıp mukayese 
edilemez. 
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VII. Mülkiyet ile ilgili kurallar şehirden şehire hatta mahalleden mahalleye farklılıklar gösterir. 
 

Meseleyi kavrayabilmek için ABD’de Yaşayan Silahlı Vatandaşlar (Kovboylar) ele alınarak 19. Yüzyılda 
ABD’nin durumuna göz gezdirebiliriz. Bu sayede bugünün fakir ülkelerinin karşı karşıya kalmış olduğu 
sorunlardan pek de farklı olmayan bir durumla karşılaşılacağı görülecektir. Britanya’dan gelen 
göçmenler, akıl almaz derecede karışık ve aynı zamanda çelişkilerle dolu bir toprak edinme sistemi ile 
karşılaşmışlardı. Örneğin geniş bir arazi, hem İngiliz Kraliyet ailesi tarafından bağışlanmış birisine, hem bir 
Kızılderili kabilesinden satın alındığı iddiasında olan birisine hem de bu toprağı yasama meclisinden maaş 
yerine almayı kabul etmiş birisine ait olabiliyordu. Her bir kişi bu toprağı bazen hiç görmemiş bile 
olabiliyordu.  Hatta daha kötüsü bu topraklar insanlar daha o toprağa gitmeden yıllarca önce göçmenler 
tarafından parsellenmiş ekilip biçilmekte bile olabiliyordu. İşte tam bir “vahşi batı” klasiği, karşıda 
durmaktadır. Bu yıllarda ABD’de niçin herkesin beline tabanca taktığı şimdi daha iyi anlaşılabilir zira tam 
bir vahşi hayat söz konusu olmuştur. Kendilerine ait olmayan topraklara yerleşen öncüler; toprağa değer 
kazandıran şeyin kendi emekleri olduğunu söylüyorlardı. Mülkiyeti tesis etmek için resmi tapu senetleri 
veya gelişigüzel çizilmiş sınırlar değil o bölgeyi işgal eden ve toprağı geliştirenlerin hakkı olduğu 
iddiasında idiler. Devlet ve federal hükümetler tabii ki bu durumu kabul etmiyor; subayların 
kontrolündeki askeri birlikleri göndererek çiftlikleri ve binaları yakıp yıkıyorlardı. Fakat o belgede ikamet 
eden insanlar askerler gittikten sonra binalarını yeniden inşa ettiler ve hayatlarını bu zor şartlar altında 
idame etmeye çalıştılar. İşte 200 yıl önce ABD’de yaşanan bu olaylar fakir ülkelerin bugünkü temel 
sorunlarıdır. 

Sorunları teşhis ettikten sonra çareler bulmak daha kolay olacaktır. Kayıtdışılığın yol açtığı sorunların bir 
kısmı yukarıda anlatıldığı üzere izah edilmiştir. Peki, bu sorunları hangi yöntemlerle aşabiliriz ve ne 
yapmak gerekir? Cevabını bulmak için iktisat tarihini inceleyebiliriz. Bu çalışmada, insanoğlunun sosyal 
evrimi ve tekamülü ile birlikte zaten bulunmuş yöntemleri tekrar hatırlatmanın yeterli olduğunu 
düşünüyorum: 

Sanayi devrimi, 18. Yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de doğmuş ve oradan batı Avrupa ülkelerine 
yayılmıştır. Çağdaş sanayi tekniği şaşırtıcı bir hızla gelişmiş ve bu gelişme büyük ve derin toplumsan 
değişmelere yol açmıştır. Hızlı bir kentleşme ile belirlenen yeni bir oluşum ortaya çıkmış o güne kadar 
insanlık tarihinin kaydetmediği bir göç hareketi başlamıştır. Endüstri bölgelerinde kentleşme ile kendini 
ortaya koyan büyük nüfus birikimleri görülmüştür. Böylece toplumsal gelişme ve değişmeler neticesinde 
daha önce hiç bu kadar büyük ölçüye ulaşmamış geniş bir işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Kentlerin nüfusu 
hızla artmış; erkek, kadın ve çocuk işçileri zor, ağır ve yıpratıcı çalışma şartlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. 
1950 tarihinden sonra dünyanın birçok fakir ve gelişmemiş ülkesinde Avrupa’nın 1880’li yıllarda yaşamış 
olduğu sosyal ve ekonomik benzerlikleri hatırlatan karışıklıklarla dolu bir ekonomik devrim meydana 
gelmiştir. Tarımda makineleşmenin yoğunlaşması, kırsal alanda işgücüne olan talebi azaltmış tıpta elde 
edilen gelişmeler ve halk sağlığı uygulamaları çocuk ölümlerini azaltmıştır. Bu gelişmeler insanların 
ortalama yaşam sürelerini arttırmıştır. Bu gelişmeler sonrasında insanların büyük bir kısmı şehirlere akın 
etmeye başlamış şehirlerin nüfusları hızla artmıştır. Bugün sadece Çin ve Hindistan’da yüz milyonlarca 
insan metropollere göç etmiş durumdadır. Fakat yoğun göçler sonucunda halkın nerede ise üçte ikisi 
gecekondularda yaşamaya başlamışlardır. Kontrolsüz yapılaşma sonucunda kanalizasyon sistemleri 
çökmeye yüz tutmakta ve caddeler işportacıların işgali altına girmektedir. Büyük kentler adeta yaşanmaz 
bir hal almaktadır. Batının ekonomik zaferi şu noktada düğümlenmektedir; mülkiyeti sermayeye 
dönüştürebilmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan yoksulların ellerinde bulunan, ancak yasal 
olarak sahip olamadıkları taşınmaz malların toplam değeri 9,3 trilyon doların üzerinde olduğu ileri 
sürülmektedir. İşte gelişen ekonomiler için işaret edilen çıkış yolu bu ölü sermayenin sisteme 
kazandırılmasıdır. 
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Tablo 1: Dünya Ölçeğinde Ölü Sermayenin Miktarı (1997) 

 

Kaynak: Hernando De Soto, The Mystery of Capital. Why Capitalizm Triumphs in the West and   
Everywhere Else, New York, Basic Books, 2000, s. 32 

Çare olarak Batılı ülkelerde sunulan reçeteler çoğu zaman gerçekçi olmamaktadır. Sorunun kaynağına 
inmekten ziyade kendilerini üstün gören ırkçı bir yaklaşım göze batmaktadır. Zira çoğu zaman fakir ve 
gelişmekte olan ülke haklarını tembellik ve girişimcilikten uzak görmektedirler. Hâlbuki bu ülkelerde 
yaşayan ve göçmen olarak şehirlere yerleşen insanların karakteristik özellikleri arasında tembelliğe 
kaçma eğilimi çok azdır. Dünyada fakir olarak görülen veya eski doğu bloku ülkelerinde yaşayan ve 
kentlere göç etmiş insanlar arı gibi çalışmaktadırlar. Giyim eşyasından başlatıp taklit saat ve cep 
telefonlara varıncaya kadar her şeyi üreten kulübe fabrikalar; bu ülkelerde çoğalmıştır. Eski komünist 
Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunun AB’ye girmesi ile birlikte bu ülkelerdeki kayıtdışı sektörler 
azalmaya başlamış olmakla birlikte tamamen sonlandırılamamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise taklit 
ürün ve kayıtdışı işler halen güçlü bir biçimde varlıklarını sürdürmeye devam etmektedirler. Öyle ki; 
kayıtdışı sektörde makine, otomobil hatta otobüs imal eden işyerleri dahi bulunmaktadır. Şehirlerin yeni 
sakinleri olan fakir insanlar, kaçak elektrik ve su kullanarak faaliyet gösteren bütün sanayici insanlarla 
komşuluk ilişkileri kurarak güçlerini korumaya devam etmeye çalışmaktadırlar. Kayıtdışılığı “yoksulun 
yoksula hizmet vermesi” olarak görmek de doğru değildir. Çoğunluğunu kente göç etmiş göçmenlerin 
meydana getirdiği yeni müteşebbisler; yasal ekonominin boşluklarını doldurmada çok zekice 
davranmaktadırlar. Örneğin toplu taşımanın dikkate değer bir kısmı; ruhsatsız halk otobüsleri ve plakasız 
taksilerle yapılmaktadır. Caddelerde gezinen el arabalarından tutun çeşitli binalarda satış yapan 
işportacılara kadar birçok girişimci halkın gıda ihtiyacının bir bölümünü temin etmektedirler. Meksika 
Ticaret Odası yapmış olduğu bir araştırmada Mexico City’de 44 merkezde toplam 443 bin işportacı 
bulunduğunu tespit etmiştir. Buradaki minik tezgâhların ortalama uzunluğu 1,5 metre olup peş peşe 
dizildiklerinde 210 km’den daha uzun bir sıra teşkil ettiği hesaplanmıştır. Binlerce hatta milyonlarca insan 
gerek sokaklarda gerek evlerinde gerekse şehrin kayıtsız dükkân, ofis ve fabrikalarında yasadışı olarak 
çalışmaktadırlar. Meksika Ulusal İstatistik Enstitüsü ülkenin bütününde faaliyet gösteren gayrı resmi 
“mikro işletmeler” sayısını 2.65 milyon olarak hesaplamıştır (De Soto, 2000). 
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Bu araştırmalarda ortaya konulan bilgiler gelişmiş Batı ülkelerinin gayet iyi bildikleri gerçeklerdir. Evlerle 
dolmuş şehir çevrelerini, sokakları dolduran işportacı ordularını, garaj kapısı gerisindeki imalathaneleri 
ve kirli sokaklarda gidip gelen hurdaya çıkmış halk otobüslerini görmek için çok fazla bir çabaya gerek 
yoktur. Batıda yasadışı dünya, karaborsa denilince; polisi ilgilendiren kötü karakterlerin, gangsterlerin 
dolaştığı sıra dışı yerler akla gelmektedir. Fakat bu kayıt dışılığın kol gezdiği bu ülkelerde zor ve sıra dışı 
olan; yasallıktır. Yasadışılık uzun bir zamandan beri bir norm haline gelmiş ve gelişmiştir. Yoksul 
insanların elinde bulunan gayrimenkullerin ve kontrol ettikleri üretimin miktarı oldukça büyük noktalara 
yükselmiştir. Bu devasa büyüklükteki ekonomiyi düzenli ve tutarlı bir yasal çerçeve içinde 
bütünleştirerek; ekonomik anarşi içindeki yaşam önlenmiş olacaktır. Bunun mümkün olabilmesi için 
Batılı ülkelerin büyük ölçüde başarılı oldukları mali dönüşüm ve mülkiyet sisteminin hukuki altyapısını 
hazırlamak en önemli unsurdur. Eğer bu işlem gerektiği gibi yapılamaz, gelir vergisi kanunları halen 
olduğu gibi kalır ve çok az beyanname veren dolaysız vergi mükellefi olursa; ne kalıcı bir büyüme 
gerçekleşebilir ne de mali istikrar sürdürülebilir olur. 

Yapılması gereken işin oldukça basit olduğunu iddia eden iktisatçılar da vardır. Bu iktisatçılar, 16 Yaş üstü 
tüm vatandaşlara beyanname verme yani maliye ile kişisel temas kurma mecburiyeti getirmeyi çözüm 
olarak sunmaktadırlar. Bu sayede belirli bir tarihte kabul edilecek bir eşiğin üzerinde geliri olanlardan 
yani mali gücü olanlardan tek ya da iki oranlı bir tarife ile vergi almak, tüm boşlukları kapatmanın gerekli 
olduğu savunulmaktadır. Hatta kayıtdışını adeta sıfırlamanın, mali gücü olmayanlara da negatif gelir 
vergisi uygulamanın yani para vermek ama mutlaka ve mutlaka tüm vatandaşları beyannameli mükellef 
yapmanın gerekli olduğu dahi ifade edilmektedir. Şimdilik aşırı görülen bu görüşü bir kenara bırakıp 
kolay ve basit işlere odaklanmak gerektiğini söyleyebiliriz (De Soto, 2000). 

Dünya üzerinde yapılacak kayıtdışılığı önleme çalışmaları ve benzeri uygulamalar sistemli bir şekilde 
geliştiğinde farklı bir yüzyılın genel özellikleri ortaya çıkacaktır. Kapitalizmden sonra gelecek bu devrin en 
belirgin özelliği; kayıtdışılığın en aza indirilmesi, mülkiyet sistemi ve çalışma alanlarının yasal çerçevesinin 
ortaya konulmuş olmasıdır. 

Kalkınmış ülkeler ile geri kalmış ülkeler arasındaki en önemli farklardan bir tanesi; ekonominin kayıt 
altına alınıp alınmamasıdır. Karapara aklama yollarının kapatılması ilk başta yapılması gereken işlerin 
başında gelmektedir. Kayıtdışılığın en önemli parçası olan taşınmaz mallar için yapılması gereken işlerin 
başında devletin kadastro çalışmalarını düzenli bir şekilde yapabilmesi gelmektedir. Mülkiyet sistemi ve 
kadastro gibi devletin ana işlevlerinin yeterince yapılmaması, “kayıtdışı ekonomi” adı verilen ve ülkelerin 
iliğini kurutan illegal örgütlenmeleri meydana çıkarmaktadır. Bu konuda ülkemizde 2018 yılında yasa ile 
çıkarılan ve basında “emlak barışı” olarak isimlendirilen beyan usulü çok önemlidir. Gayrimenkul 
sahipleri, elektronik ortamda devlete müracaat ederek kendileri için “yapı kayıt belgesi” alma hakkı 
kazanmaktadırlar. Bu belgeler ile kentsel dönüşüm uygulamalarında mülkiyet haklarını sağlam bir şekilde 
alma hakkı kazanacakları beklenmektedir. Eğer çıkarılan yasa başarılı olursa Türkiye’de özellikle büyük 
şehirlerdeki yapıların çok büyük ölçüde kayıt altına alınabilmesi mümkün oalcaktır. Kayıt altına alınan 
özel mülkiyetten devlet kolayca vergisini alabilecek, mülkiyet sahipleri de yıllar içinde güç bela 
tasarrufları ile meydana getirdikleri binalarını değerine uygun bir şekilde kullanabilecektir. Sadece 
ülkemizde değil, bütün dünyada özel mülkiyet sahipleri sahip oldukları değerleri hukuki olarak 
belgeleyebildikleri takdirde bunu sermaye olarak kullanabilirler. Dolayısı ile dışarıdan borç alma veya 
kredi kullanmaya gereksinim duymadan girişimci olunabilir.  

Özel mülkiyet korunduğu ve kayıtdışılık önlendiği takdirde şu önemli sonuçlar elde edilebilecektir: 

1. Varlıkların ekonomik potansiyelleri belirlenecektir. 
2. Dağınık enformasyonun tek bir sistem içerisinde toplanması sağlanacaktır. 
3. İnsanlara sorumluluk verilebilecektir. 
4. Varlıklara esneklik kazandırılabilecektir. 
5. İnsanlar arasında bir ağ kurulabilecektir. 
6. Yasa dışı işlemler önlenip kontrol altına alınabilecektir. 
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Bu maddelerin sayısı arttırılabilir. Fakat şimdilik bunların bir kısmının dahi gerçekleştirilebilmiş olmasının 
çok önemli faydalar sağlayacağını düşünüyorum.  

Sonuç olarak kayıtdışılık; ülke ekonomilerine çok büyük zarar vermekte ve sosyal sorunlara yol 
açmaktadır. Bunun önlenmesi sayesinde insanlar yıllarca emek vererek elde ettikleri tasarruflar ile 
birlikte sahip olduğu varlıklara gerçek değerleri ile sahip olabileceklerdir. Bireylerin zenginleşmesi 
toplumun ve ülke ekonomisinin de gelişmesine yol açacaktır. Bu sayede yüksek faizlerle borç almak 
yerine ülke kaynakları verimli bir şekilde değerlendirilebilecektir.  

Görüldüğü üzere kayıtdışılık özellikle kalkınmakta olan ülkelerin önündeki en büyük engellerden bir 
tanesidir. Bunu önlemek için çareler üretmek devlet adamları ile birlikte akademisyenlerin de en büyük 
görevleri arasında yer almaktadır. 
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Özet 

Aile en basit tanımıyla; evlilik ve kan bağına dayanan, karı-koca, çocuklar arasındaki ilişkilerin 
oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Aile kurumu Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın 41. 
maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, “aile toplumun temel taşıdır”.  

Devletler önemli nedeniyle aile kurumunu hukuken korumaktadır. Yabancılar hukuku alanında aileyi 
korumaya yönelik en önemli ilke ailenin birliği ilkesidir. Bu ilkenin fiilen korunması ise yabancılara ilişkin 
mevzuatta aile birleşimine ilişkin hükümlerin düzenlenmesidir. Aile birleşimine dayanarak ilgili devletin 
vatandaşlarının ve yabancıların yabancı devlet vatandaşı olan aile fertleri destekleyici ile birlikte 
kendilerine ikamet izni verilmesini talep edebilir.  

Türk hukukunda aile birleşimi 2014 yılında yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu (YUKK) hükümleri çerçevesinde aile ikamet izni ile sağlanmaktadır.  

Bu bildirinin amacı; YUKK hükümleri çerçevesinde yabancıların aile birleşiminden faydalanma şartları ve 
usulünün değerlendirilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Aile birleşimi, ikamet, yabancı, yabancı eş, ailenin birliği ilkesi, YUKK m. 30. 

Family Reunification In Turkish Law 

Abstract 

The family with the simplest definition is the smallest union in society, which is based on marriage and 
blood ties, between husband and wife and children. The family is regulated Article of 41 in The 
Constitution of the Republic of Turkey. Accordingly, “the family is the cornerstone of society”.  

States protect the family legally because of its importance. The most important principle of protecting 
the family in the field of foreigners law is the family unity principle. The actual protection of this 
principle is the regulation of provisions relating to family reunification in the legislation relating to 
foreigners. On the basis of family reunification, family members of the citizens of the state and 
foreigners can request a residence permit with the sponsor. 

Family reunification in Turkish law is provided with family residence permit within the framework of the 
provisions of Law No. 6458 on Foreigners and International Protection Law (FIPL), which came into force 
in 2014.  

The objective of this paper is to evaluate the conditions and procedures for foreigners to benefit from 
family reunification within the framework of the provisions of FIPL. 

Keywords: Family reunification, residence, foreigner, foreign spouse, family unity principle, article 30 of 
FIPL. 

 

1.GİRİŞ 

Aile kavramı tüm toplumlarda geçmişten günümüze kadar farklı anlamlar kazanarak gelişmiştir 
(Könezoğlu, 2006: 2-6). Geleneksel anlayışa göre aile, doğum, evlilik veya evlat edinme ile akraba olan ve 
aynı evde yaşayan iki veya daha fazla kişidir (Treuthart, 1990: 69). Ancak günümüzde bu tanımın 
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unsurları, aile kurabilecek kişilerin farklı cinsiyetten olabilmeleri, ailenin farklı şeklî koşulları veya şekilsiz 
kurulabilmesi konularında farklılık göstermektedir (Öztürk, 2015: 2). Keza Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi bir kararında (Marchx v. Belgium, No:  13.06.1979- 6833/74) evliliğin yalnızca çekirdek aile 
olarak anlaşılmaması ve diğer ilişki şekillerinin de aile kavramı içinde yorumlanması gerektiğini 
belirtmektedir (Weisbrock, 2011: 142, Elçin, 2017: 122). 

Devlet aile birleşimi konusunda yabancılara mutlak hak tanımamakta; ancak yabancıların aile bireylerine 
bazı şartların yerine getirilmesi kaydıyla aile birleşimine dayalı ülkeye giriş ve ikamet hakkı tanımaktadır.  

Türk hukukunda aile birleşimi, yabancılara YUKK hükümleri uyarınca aile ikamet izninin verilmesiyle 
sağlanmaktadır. Kanunun hazırlanması sırasında Avrupa Birliği müktesebatına uyum yükümlülüğü 
sebebiyle konuya ilişkin Tüzük ve Direktif hükümleri esas alınmıştır (Çelik, 2015: 105, Ekşi,2016: 35). Bu 
nedenle çalışma konumuz bakımından Avrupa Birliğinde serbest dolaşım ve ikamet hakkını düzenleyen 
Birlik Vatandaşları ve Aile Fertlerinin Üye Devlet Ülkelerinde Serbest Dolaşımı ve İkamet Hakkına İlişkin 
2004/38 Sayılı Direktif (OJ: 30.04.2004- L 158 / 77) ve Aile Birleşmesi Hakkına İlişkin 2003/86 sayılı 
Direktife (OJ: 22.10.2003- L. 251/12)  önem arz etmektedir. 

Aile ikamet izni alabilmenin en önemli şartı bir destekleyicinin mevcut olmasıdır. Bu nedenle 
çalışmamızda ilk olarak destekleyicinin durumu incelenecek, ardından aile ikamet iznine başvurabilecek 
kişiler ve başvuru şartları ve ilgili özel durumlara değinilecek; daha sonra hangi hâllerde ikamet izninin 
verilmeyeceği veya iptal edileceği açıklanacaktır. 

2. Aile İkamet İzni Alabilme Koşulları 

2.1.  Destekleyici 

2.1.1. Tanım 

Destekleyici, aile ikamet iznine başvuranların aile birleşimi talep ettikleri kişilerdir. YUKK’un 3. 
maddesine göre, destekleyici, “aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen 
ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya 
Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıyı” ifade etmektedir. Yabancının aile ikamet iznine 
başvurabilmesi için başvurusunda aile birleşimi talep ettiği bir destekleyicinin bulunması gerekmektedir 
(Doğan, 2017: 74). 

2.1.2. Destekleyici Olabilecek Kişi Grupları 

Destekleyici olabilecek kişiler YUKK’ta belirtilmiştir. Buna göre, destekleyici olabilecek ilk kişi grubu Türk 
vatandaşlarıdır. Bir Türk vatandaşı ile evlilik birliği içerisinde bulunan yabancı eş ve çocuklar Türk 
vatandaşını destekleyici olarak göstererek diğer şartları da sağlamaları hâlinde aile ikamet izni alabilirler. 

Destekleyici olabilecek diğer kişi grubu mavi kartlı yabancılardır.  Mavi kartlı yabancılar 5901 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanunu’nun (TVK- RG: 12.06.2009-27256) 28. maddesi kapsamında olan doğumla Türk 
vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan kişiler ve bunların üçüncü 
dereceye kadar altsoylarını ifade etmektedir. Bu kişiler ayrıcalıklı yabancı statüsünde olup bazı istisnalar 
(askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya 
ev eşyası ithal etme hakları) dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam 
eder (Güngör, 2015: 153). 

Destekleyici olabilecek son kişi grubu ise mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahipleridir. YUKK’un 61. 
maddesinde mülteci statüsü verilebilecek yabancılar düzenlenmektedir. Buna göre, “Avrupa ülkelerinde 
meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 
dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 
belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir”. İkincil koruma statüsü ise YUKK’un 63. 
maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, “mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak 
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menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; ölüm cezasına mahkûm olacak veya 
ölüm cezası infaz edilecek, İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, 
uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri 
nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet 
ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen 
yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir”. 

Kanunda Uluslararası koruma türlerinden biri olan şartlı mülteciler aile ikamet izni için destekleyici 
olabilecek yabancılar arasında düzenlenmemektedir. Doktrinde bir görüş şartlı mültecilerin gözden 
kaçtığı için kaleme alınmadığını belirtmektedir (Sarıöz Büyükalp, 2014: 2376). Bir diğer görüş bu 
statünün ülkede geçici olarak bulunan yabancılara verildiği bu nedenle bu kişilere aile birleşimi hakkı 
tanınmadığını belirtmektedir (Çiçekli, 2016: 385). Aksi yönde bir görüşe göre, bu yabancılara ülkede 
geçici bulunmaları nedeniyle aile birleşimi hakkı tanınmamasının haklı bir gerekçe oluşturmasının 
mümkün olmadığı, keza Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki yabancılara aile birleşimi imkânı 
tanındığı bu nedenle YUKK’taki bu eksikliğin giderilmesi ihtiyacı bulunduğu belirtilmektedir (Çelik, 2015: 
108).  

Türk makamlarınca mülteci veya ikincil koruma statüsüne kabul edilen kişiler de destekleyici olarak 
gösterilebilir. Diğer şartları sağlamak koşuluyla, bu kişilerin eş ve çocukları aile ikamet izni talebinde 
bulunabilir. 

2.1.3. Destekleyici Olabilme Şartları 

2.1.3.1. Yeterli Gelire Sahip Olmak 

Kural olarak destekleyicinin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. YUKK’un 35. 
maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre, ilk şart ailenin geçinmesine ilişkin olarak belirli bir gelirinin 
bulunmasıdır.  Kişi başı gelirin miktarı en az ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az 
olmamalıdır. Gelir şartının aranması, devletin maddî külfet altına girmek istememesinin bir sonucudur.  

Uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve mülteci veya ikincil koruma statüsü verilen yabancıların 
ekonomik durumları içinde bulundukları zor durum nedeniyle yeterli düzeyde olmayabilir. Bu konuda 
kanunda özel bir düzenleme yer almaktadır. YUKK’un 35. maddesinin 4. fıkrasına göre, “mülteciler ve 
ikincil koruma statüsü sahiplerinde bu koşullar aranmayabilir”. 

Yeterli gelire sahip olma şartı Kanunun hazırlanmasında esas alınan 2004/38 sayılı Direktifte de yer 
almaktadır. Kısa süreli ikamet hakkı için gerekli şartları düzenleyen 7. maddede ikametleri sırasında ev 
sahibi ülkenin sosyal yardım sistemine yük olmayacak ve aile üyeleri için yeterli kaynağa sahip olmak..” 
yer almaktadır.  

2.1.3.2. Uygun Barınma İmkânı ve Sağlık Sigortası 

YUKK’un 35. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre, destekleyicinin, “genel sağlık ve güvenlik 
standartlarına uygun barınma imkânına sahip olması; tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası 
yaptırmış” olması gerekmektedir. Bu şartta bir önceki gibi devletin maddî külfet altına girmek 
istememesi ile alakalıdır; Avrupa Birliği’ne üye devletlerde benzer bir uygulama bulunmaktadır. 2004/38 
sayılı Direktifin 7. maddesinde “ev sahibi üye ülkede kapsamlı hastalık sigortası teminatı bulunması” şartı 
yer almaktadır. Bunun yanı sıra 2003/86 sayılı Direktifte , “üye devletlerde sosyal yardım almaksızın 
kendisini ve ailesini geçindirme, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma imkânına sahip 
olma ve tüm aile bireylerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olma” şartı düzenlenmektedir. 

2.1.3.3. Süre Şartı 

Yabancıların Türkiye’ye gelmelerinden itibaren belirli bir süre geçmeden ailelerinin aile ikamet iznine 
başvurmaları mümkün değildir. Kanun koyucu bu süreyi “en az bir yıl” olarak belirlemiştir. YUKK’ta 
öngörülen bu süre 2003/86 Sayılı Direktifte öngörülen süreye paraleldir. 
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YUKK’un 35. maddesinin 1. fıkrasının (c) ve (d) bendine göre, destekleyici, “Türkiye’de en az bir yıldır 
ikamet izni ile kalıyor olmalı ve adres kayıt sisteminde kaydı” bulunmalıdır. YUKK’un 35. maddesinin 2. 
fıkrasına göre, Türkiye’de belirli bir süre kalmış olmak kuralının istisnası düzenlenmektedir. Buna göre, 
“bilimsel araştırma amaçlı ikamet izni ya da çalışma izni olanlar”, mavi kart sahipleri veya “Türk 
vatandaşı ile evli yabancılar” bakımından bir yıldır Türkiye’de ikamet etme şartı aranmayacaktır. 

2.1.3.4. Aile Düzenine Karşı Suçlardan Hüküm Giymemek Şartı 

Yabancılara aile ikamet izni verilmesi aile bireyleri arasında saygıya dayalı sağlıklı bir birlikteliği 
gerektirmektedir. Bu bakımdan kanun koyucu YUKK’un 35. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde, 
destekleyicinin “başvuru tarihi itibariyle, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden 
hüküm giymemiş olması; bu durumu adli sicil kaydıyla belgelemesi” şartını düzenlemektedir (Tezcan, 
Erdem, Önok, 2014: 794).  

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK-RG: 12.10.2004-25611) aile düzenine karşı suçlar; birden çok evlilik, hileli 
evlenme, dinsel tören (m. 230); çocuğun soy bağını değiştirme (m. 231); kötü muamele (m. 232); aile 
hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (m. 234) ve çocuğun kaçırılması ve alıkonulmasıdır (m. 
234).  Söz konusu hükümler incelendiğinde her bir suçun mağduru farklı kişi veya kişi grubudur.  

Kötü muamele suçunda, aile bağı olmayan ancak failin aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden her biri 
mağdur olabilmektedir. Aile düzenine karşı suçlarda aile kavramının dar veya geniş yorumlanması 
mümkündür. Dar yorumlanması durumunda ebeveynler, bunların çocukları, kardeşleri ve anne ve 
babaları düşünülebilecekken, geniş yorumlandığında evde kalan diğer uzak akrabalar ve kötü muamele 
suçu bakımından evde birlikte kalan hizmetçilerde aile kavramına dâhil edilebilir (Soyaslan, 2014: 585).  

Aile düzenine karşı suçların birinden destekleyicinin daha önce mahkûmiyetinin bulunması halinde, aile 
ikamet izni başvurusunda destekleyici tarafından aile bireylerine karşı işlenen kötü muamele suçu 
nedeniyle, destekleyicinin aile bireyleri aile ikamet iznine başvuramayacaktır. Örneğin, yabancının 
hizmetçisini evde aç bırakması nedeniyle kötü muamele suçundan ceza mahkûmiyetinin sona ermesi 
sonrasında, Türkiye’de geçerli bir ikamet izni ile yaşadığını varsayalım. Kişinin yabancı eşi ve çocukları, bu 
mahkûmiyet nedeniyle aile ikamet iznine başvuramayacaklardır. Bu bakımdan aile düzenine karşı 
suçlarda sınırlama yapılması ve yetkili makama takdir yetkisi verilmesinin yerinde olacağı kanısındayız 
(Arslan, 2018: 149).  

2.2. Aile İkamet İzni Alabilecek Kişi Grupları 

Aile ikamet izni başvurusu yapabilmek için kişilerin aile ikamet izni için başvuru yapabilecek 
yabancılardan olması gerekir (Çiçekli, 2016: 100). YUKK’un 34. maddesinin 1. fıkrasında bu kişiler üç grup 
hâlinde düzenlenmektedir. Bunlar, destekleyicinin “eşi, kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı 
çocuğu; kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğudur”. Örneğin, destekleyicinin veya eşinin çocuğu 
ifadesi geniş yorumlanarak tek başına evlat edindiği çocuk(lar); ergin olduğu hâlde destekleyici veya 
eşinin bakımına muhtaç olduğu için bağımlı kabul edilebilecek çocuk(lar) bu kapsamda 
değerlendirilebilecektir. Kanunda çocuk ifadesi geçmekte ancak evlatlık ifadesi geçmemekteydi. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in (YUKKY- RG: 
06.04.2010-27544) 30. maddesinin 11. fıkrasının (b) bendi konuyu düzenlerken bu eksikliği 
tamamlayarak kişilerin evlatlığını da kapsama dâhil etmiştir. 

YUKK’un 35. maddesinin 3. fıkrasına göre, ilgililer aile ikamet iznine başvurabilecek kişiler kapsamında 
olduklarını belgelemeli ve destekleyici ile birlikte yaşadığını veya yaşamak niyetinde olduğunu ortaya 
koymalı; başvuru nedeni evlilik ise evlilik aile ikamet izni almak için yapılmamış olmalı; eşlerden her biri 
on sekiz yaşını doldurmuş olmalı; bu kişiler Türkiye’ye girişi yasaklı kişilerden olmamalıdır. Bu şartın 
kabul edilmesinin nedeni ikamet iznine başvurma amacıyla küçük yaşta çocuklarla yapılan evliliklerin 
önüne geçmektedir. 
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3. Özel Durumlar 

3.1. Birden Fazla Evlilik 

Türk hukukunda evlilik, Türk Medeni Kanunu’nda (TMK-RG: 08.12.2001-24607) düzenlenmekte; 
evlendirme memuru önünde yapılan bir akit olarak tanımlanmakta olup evliliğin gerçekleştirilmesi için 
bazı şartlar aranmaktadır (Dural, Öğüz, Gümüş, 2014: 47, Kılıçoğlu, 2015: 44, Öztan, 2015: 125). Bu 
şartlardan biri evlenme engellerinin (hısımlık, önceki evlilik ve akıl hastalığı) bulunmamasıdır. Konumuz 
açısından önem taşıyan evlenme engeli ise önceki evliliktir. TMK’nın 130. maddesine göre, “yeniden 
evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona erdiğini ispat etmek zorundadır”. TMK’nın 145. 
maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre, “eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması” mutlak 
butlan sebeplerindendir.  

Türk hukukunda düzenlenen evlenme engellerinden önceki evlilik bazı hukuk sistemlerinde evliliğe engel 
bir hâl olarak kabul edilmemektedir. Böyle bir hukuk sisteminin geçerli olduğu ülkede birden fazla kişi ile 
evli olan yabancının destekleyici olması ve aile birleşimi gereğince aile bireylerinin ikamet izni talep 
etmesi durumunda nasıl bir yol izleneceği YUKK’un 34. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmektedir. Buna 
göre, “vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde, eşlerden yalnızca birine 
aile ikamet izni verilir”. Bu düzenleme ile Türk hukuk sisteminin aile kavramına verdiği anlama paralel 
düzenleme yapılmış ve tek eşlilik esas alınmıştır. Bunun yanı sıra, destekleyicinin aile ikamet izni 
verilmeyen eşinden olan çocuklarına da aile ikamet izni verilerek çocuğun yüksek menfaati korunmuştur 
(Asar, 2016: 100). Ancak yabancının birden fazla eş ile evliliği hâlinde, ikamet izni verilecek eşin nasıl 
belirleneceği Kanunda düzenlenmemiştir. Bu durumda yetkili makamın izleyeceği usulün yönetmelikle 
düzenlenmesi gerektiği kanısındayız.  

Aile ikamet iznine başvuru koşullarını sağlamayan diğer eşler Türkiye’de ikamet için kısa dönem ikamet 
iznine turizm amaçlı başvuruda bulunabilir (Asar, 2016: 100, Ekşi, 2016: 95).  

2003/86 sayılı Direktifin 4. maddesinin 4. fıkrasında benzer yönde bir düzenleme bulunmaktadır. Buna 
göre, “çok eşlilik hâlinde destekleyicinin eşlerinden birinin üye devlette kendisiyle birlikte yaşıyor olması 
durumunda, üye devlet diğer eşler için aile birleşimine yetkili olmadığını gözetmek durumundadır”. 

3.2. Velayet Hakkı 

Çocuklara ilişkin bir diğer özel durum ise velayet hakkı olan ebeveynlerden birinin yurtdışında yaşaması 
hâlinde Türkiye’deki velayet sahibi ebeveynin çocuğuna ilişkin aile ikamet iznine başvurmasıdır. YUKK’un 
34. maddesinin 3. fıkrasına göre bu durumda, “Türkiye dışındaki varsa ortak velayeti bulunan anne veya 
babanın muvafakati alınır”. Ortak velayet sahibi anne veya babanın muvafakat vermemesi hâlinde nasıl 
bir yol izleneceği Kanunda düzenlenmemektedir. Böyle bir durumda çocuk üzerinde ortak velayete sahip 
olan ebeveynlerden birinin destekleyici sıfatıyla aile ikamet izni talebine diğer ebeveynin muvafakat 
etmemesi üzerine mahkemeye başvurulabilir. Keza benzer bir düzenleme TVK’nın 20. maddesinin 2. 
fıkrasında düzenlemektedir. Buna göre, Türk vatandaşlığını kazanan kişinin çocuğunun da bu kişiye bağlı 
Türk vatandaşlığını kazanabilmesi için velayet sahibi olan diğer ebeveynin izninin gerekmektedir; eşin 
muvafakat etmemesi hâlinde ise hâkim kararı alınabilmektedir. Vatandaşlık kazanmak gibi önemli bir 
hususta dahi hâkim kararı velayet sahibi ebeveynin iradesi yerine geçiyorsa ikamet konusunda da benzer 
bir uygulamaya gidilebilecektir.  

YUKK’un 34. maddesinin 4. fıkrasına göre, çocuklar için alınan ikamet izni çocuğa, “on sekiz yaşına kadar, 
öğrenci ikamet izni almaksızın ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlamaktadır”.  

3.3. Anlaşmalı Evlilik 

Aile ikamet izni talepleri, destekleyici ile ikamet iznine başvuracak yabancıların aile olduğu varsayımına 
dayanmaktadır; ancak aile ikamet izninin diğer ikamet izinlerine göre yabancıya daha elverişli bir başvuru 
yolu oluşturması nedeniyle kişilerin kanunî düzenlemeyi kötüye kullanma ihtimalleri de söz konusudur. 
Nitekim yabancıların anlaşmalı evlilik yaparak aile ikamet iznine başvurmaları YUKK’un 37. maddesinin 1 
ve 2. fıkralarında düzenlenmektedir. Buna göre, aile ikamet izni verilmesi veya uzatılması taleplerinde ve 
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bu taleplerin olumlu cevaplanması üzerine ikamet izni süresince valiliklerin evliliklerin sırf ikamet izni için 
anlaşmalı şekilde yapıldığına dair makul şüphe varsa yetkili makamın bu durumu denetleme yetkisi 
bulunmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda evliliğin ikamet izni alabilmek için yapıldığının yetkili 
makamca tespiti hâlinde ikamet izni talebi reddedilir, uzatılmaz veya varsa iptal edilir. 

Kanunda geçen makul şüphenin kapsamına nelerin gireceği YUKKY’nin 34. maddesinin 1. fıkrasında 
düzenlenmiştir. Buna göre, “aşağıdaki durumların bir veya bir kaçının varlığı hâlinde evliliğin sırf ikamet 
izni alabilmek amacıyla yapıldığı yönünde makul şüphe olduğu kabul edilir ve araştırma yapılır: Eşlerin 
aynı konutta yaşamaması veya evliliğin aile birliği içinde devam etmediği yönünde ihbar ya da şikâyetin 
bulunması; eşlerin konuştuğu ortak bir dilin olmaması; eşler arasında makul olmayan yaş farkının olması; 
yabancının vize veya ikamet izni ihlallerinde bulunması; eşlerin evliliğin anlaşmalı olduğunu beyan 
etmesi; eşlerden biri hakkında geçimini meşru olmayan yollardan sağlamaktan veya izinsiz çalışmaktan 
işlem yapılmış olması; ailenin geliri ile yaşam standardının uygun olmaması” makul şüphe kapsamında 
ele alınacaktır.  

Evliliğin ikamet izni almak için yapılıp yapılmadığının tespitinde yetkili makamın dikkate alacağı hususlar 
YUKKY’nin 34. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmektedir. Buna göre, “araştırmada insanları rahatsız 
edici ve onur kırıcı davranışlardan kaçınılır. Özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığının ihlal 
edilmemesi için gerekli tedbirler alınır. Eşlerle ayrı ayrı ve birlikte görüşülür. Eşler görüşme davetine 
uymakla yükümlüdür. Paylaşılmış sorumlulukların olup olmadığı tespit edilir. Yakın komşu, adres çevresi 
veya aile üyelerinden bilgi alınır. Mahalli birimlerden bilgi alınır. Bu birimler, bilgi ve belge taleplerini 
derhâl yerine getirir. Araştırma sırasında sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog veya diğer meslek 
mensuplarından faydalanılabilir. Araştırmaya kolluk personelinin refakat etmesi istenebilir. Bakanlıkça 
belirlenecek diğer hususlara dikkat edilir”. 

Evliliğin ikamet izni için yapılıp yapılmadığını inceleyecek makam Kanunda düzenlenmemekteydi. 
YUKKY’nin 34. maddesinin 3. fıkrasında bu konuda bir komisyon kurulmasını ve karar alma usulünü 
düzenlemektedir. Buna göre, “evliliğin sırf ikamet izni almak amacıyla yapılıp yapılmadığının 
değerlendirilmesi ve tespiti için il müdürlüğü temsilcisi başkanlığında aile ve sosyal politikalar il 
müdürlüğü, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü ve il emniyet müdürlüğünden birer temsilcinin katılımıyla 
en az bir kadın üyenin de bulunduğu komisyon oluşturulur. Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır. 
Oyların eşitliği hâlinde komisyon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Komisyona 
diğer kurumlardan temsilciler de davet edilebilir”. 

2003/86 sayılı Direktifte de aile birleşiminin ülkede ikamet için yapılması hali kaleme alınmıştır. Ancak 
2003/86 sayılı Direktifte evlilik dışında evlatlık ilişkisinin de aile birleştirilmesi için yapılabileceği 
öngörülmüş ve devletlere evlilik, kayıtlı birliktelik ve evlatlık ilişkisinin gerçekliğini araştırma imkânı 
tanınmıştır. 

Ülkeye giriş ve ikamet için yapılan evlilikler konusunda İngiltere’de bir uygulama bulunmaktaydı. Evliliğin 
temel amacının İngiltere’ye yerleşme olduğunun tespiti hâlinde kişinin ülkeye giriş ve ikametine izin 
verilmemekteydi. Bu uygulama başlıca amaç kuralı (primary purpose rule) olarak adlandırılmaktadır. Bu 
konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ihlal kararları verilmesi üzerine uygulamaya son 
verilmiştir (Süral, Ömeroğlu, 2015: 25). 

3.4. Evliliğin Sona Ermesi 

Kanunda destekleyici ile ikamet izni talep eden yabancı arasındaki aile bağını oluşturan evliliğin boşanma 
veya ölüm nedeniyle sona ermesi hâlinde yabancı eşe kısa dönem ikamet iznine geçiş imkânı 
tanınmaktadır. Söz konusu evliliğin butlan sebebiyle sona ermesi hâlinde ise özel bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu durumda Kanun hükmü gereğince verilen ikamet izninin iptali gerekecektir. Butlan 
kararının, kişilerin uzun yıllar Türkiye’de ikamet etmesi sonrasında verildiği ve ikamet izninin iptal edildiği 
varsayımında, hayat ilişkilerinin başka bir ülkede artık devam edemeyeceği ve kişilerin ülkeye uyum 
sağladığı durumda, en azından bu şekilde ülkeye uyum sağlamış ve belirli bir süredir aile ikamet izni ile 
ikamet etmekte olan iyi niyetli eş bakımından kısa dönem ikamet iznine geçiş imkânının tanınması 
gerektiği kanısındayız. 
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4. Usule İlişkin Hükümler 

4.1. İkamet İzni Başvurusu ve İkamet İzin Süresi 

İkamet izni başvuruları Türkiye dışından ve istisnaen kanunda düzenlenen hallerde Türkiye içinden 
yapılabilmektedir (Çelikel, Öztekin Gelgel, 2017:101 vd.). Aile ikamet iznine başvurusu kural olarak 
Türkiye dışından yapılmaktadır. YUKK’un 21. maddesine göre, Türkiye dışından yapılacak ikamet izni 
başvuruları yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluklarına 
yapılır. 6735 sayılı Kanun ile 2016 yılında yapılan değişiklikle artık ikamet izni başvurularının aracı kurum 
ile yapılması mümkündür. 

Konsolosluk yapılan başvuruyu görüşleri ile birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne iletmekte ve 
başvurular en geç doksan gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Aile ikamet izni başvurusunda bulunacak 
kişinin pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinin aile ikamet izni için Kanunda öngörülen üç yıllık 
üst süreden ve destekleyicinin ikamet izin süresi bu süreden daha az ise var olan ikamet izni süresinden 
altmış gün daha uzun süreli olması gerekmektedir (Özkan, 2017: 470).  

Yabancıların YUKK’un 22. maddesi uyarınca istisnaen aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine 
geçişlerde Türkiye içinden başvuru yapma imkânı bulunmaktadır. Türkiye içinden ikamet izni başvurusu 
valiliklere yapılmaktadır.  

Aile ikamet izni alan aile üyelerinin YUKK’un 26. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Türkiye’ye giriş 
tarihinden en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.  

YUKK’un 34. maddesinin 1. fıkrasına göre, aile ikamet izinleri her defasında en fazla üç yıl süre ile 
verilmektedir. Yetkili makamların bu üst süre dışında destekleyicinin ikamet süresini dikkate almaları 
gerekmektedir. Bir başka deyişle, yetkili makam tarafından verilen aile ikamet izninin süresi 
destekleyicinin ikamet izni süresini aşmamalıdır. 

Aile ikamet izni sahibi yabancının aile ikamet izni süresinden daha fazla süre ile Türkiye’de ikamet etmek 
istemesi halinde aile ikamet iznini uzatma başvurusunda bulunması gerekmektedir. Uzatma 
başvurusunun Türkiye içinden valiliklere yapılmaktadır. Türkiye içinden başvuru yapmanın sağladığı en 
önemli imkân başvurunun değerlendirilmesi sırasında Kanunun yetkili makama tanıdığı takdir yetkisine 
ilişkindir. YUKK’un 25. maddesinde yetkili makamın yabancının özel durumunu gözetme yükümlülüğü 
vardır. Buna göre, “Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya 
iptali ile bu işlemlerin tebliği valiliklerce yapılır. Bu işlemler sırasında, yabancının Türkiye’deki aile bağları, 
ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı gibi hususlar göz önünde bulundurulur 
ve ikamet iznine ilişkin karar ertelenebilir”. 

4.2. Aile İkamet İznini Reddi, İptali veya Uzatılmaması 

Aile ikamet izni başvurusu yapan aile fertleri ve destekleyicinin yukarıda açıkladığımız şartları yerine 
getirmesi gerekmektedir. Bu şartların sağlanamaması veya sağlanan şartların sonradan ortadan kalkması 
hâlinde ne olacağı YUKK’un 36. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde düzenlenmektedir. 
Buna göre, “kanunda düzenlenen şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması; bu şartların ortadan 
kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni verilmemesi; yabancı hakkında geçerli sınır dışı etme veya 
Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması ve aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit 
edilmesi” hâlinde ikamet izni talebi reddedilir, uzatılmaz veya varsa iptal edilir. 

Destekleyicinin aile bireyleri hakkında sınır dışı kararı verilirken, kişinin içinde bulunduğu durumun aile 
birleşimi kuralları göz önüne alınarak değerlendirilmesinin gerektiği kanısındayız. Nitekim Avrupa İkamet 
Sözleşmesine Ekli Protokolün 3. maddesine göre, taraf devletlerin kendilerine verilen yetkiyi kullanırken 
aile bağlarını esas almakla yükümlüdür (Çörtoğlu Koca, 2016: 62). 

5. SONUÇ 

Yabancıların bir ülkede ikamet hakkını etkili bir şekilde kullanılabilmesi için uluslararası hukukta ailenin 
birliği ilkesi kabul edilmiştir. Bu ilke doğrultusunda devlet, aile birleşimini sağlayan kanunî düzenlemeler 
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yapmaktadır. Bu bağlamda YUKK, yabancılar için aile ikamet iznini düzenlemekte, ikamet izni talebinde 
bulunacak aile fertleri ve destekleyici bakımından bazı şartlar aramaktadır. Bu şartlardan biri de 
“destekleyicinin başvuru tarihi itibariyle, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden 
hüküm giymemiş olması; bu durumu adli sicil kaydıyla belgelemesidir”. Aile düzenine karşı suç türü olan 
kötü muamele suçunda, aile bağı olmayan, ancak failin aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden her biri 
mağdur olabilmektedir. Aynı konutta yaşadığı hâlde, aile bireyi olmayan kişiye karşı kötü muamele suçu 
işlemesi nedeniyle, destekleyicinin aile bireyleri, aile ikamet iznine başvuramayacaktır. Bu düzenleme ile 
aile toplumun temeli kabul edildiği için bu kuruma yönelik suçların faillerine destekleyici olma imkânı 
tanınmamaktadır. Ancak TCK’nın aile düzenine karşı suçlar bölümünde düzenlenen kötü muameleye 
ilişkin hükümler aile bireyleri dışındaki kişileri de kapsadığından, Kanunun düzenlemesi aileyi koruma 
amacını aşmaktadır. Bu nedenle, Kanunda TCK’nın aile düzenine karşı suçlar bölümüne genel gönderme 
yapılması yerine, özel suç tiplerine göndermede bulunmasının uygun olacağı kanısındayız. 

Kanunda destekleyici ile aile ikamet izni talep eden yabancı arasındaki aile bağını kuran evliliğin, 
boşanma veya ölüm nedeniyle sona ermesi hâlinde, yabancı eşe kısa dönem ikamet iznine geçiş imkânı 
tanınmakta; evliliğin butlan sebebiyle sona ermesi hâlinde ise özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu 
durumda, Kanun hükmü gereğince verilen ikamet izninin iptali gerekecektir. Butlan kararının, kişilerin 
uzun yıllar Türkiye’de ikamet etmesi sonrasında verildiği varsayımında, hayat ilişkilerinin başka bir 
ülkede artık devam edemeyeceği ve kişilerin ülkeye uyum sağladığı durumda, en azından bu şekilde 
ülkeye uyum sağlamış ve belirli bir süredir aile ikamet izni ile ikamet etmekte olan iyi niyetli eş 
bakımından kısa dönem ikamet iznine geçiş imkânının tanınması gerekmektedir. Evliliğin butlan ile sona 
ermesi hâlinde iyi niyetli eşin Türk vatandaşlığı dahi korunmakta iken; yabancının ülkede ikamet hakkı 
evleviyetle korunmalıdır. Bu nedenle, evliliğin butlan ile sona ermesi durumunda aile ikamet izni sahibi 
eşe süre şartı olmaksızın kısa dönem ikamet izni verilmesi yerinde olacaktır.  

Kanunda birden fazla eş ile evlilik hâlinde eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verileceği 
düzenlenmektedir. Ancak ikamet izni verilecek eşin seçimi konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Bu bakımdan YUKKY’de konu ile ilgili bir düzenleme yapılması gerektiği kanısındayız.  

Kanunda aile ikamet izni alabilmek amacıyla evlilik yapılması hâli detaylı şekilde düzenlenmektedir. 
Ancak aile ikamet izni almaya esas hâllerden biri de evlatlık ilişkisidir. Evlatlık ilişkisinin ikamet izni almak 
amacıyla kurulması durumunun da Kanunda düzenlenmesi gerektiği kanısındayız. 
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Milletlerarası Özel Hukukta Teminat Gösterme Yükümlülüğü 
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Özet 

Hukuk devletinin bir gereği olarak hukuki koruma ve adalete erişim hakkı kapsamında kişilerin dava 
açabilmeleri maddi hukuktaki hakkın varlığına bağlı değildir.  

Türk hukukunda da birçok devlette –İsviçre, Norveç, Monako, İngiltere, Arjantin- olduğu gibi teminat 
yatırma yükümlülüğü kabul edilmiştir. Teminat yatırma yükümlülüğü hukukumuzda 5718 sayılı 
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hakkında Kanun (MÖHUK) ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanununda (HMK) düzenlenmektedir. MÖHUK’ta teminat gösterme yükümlülüğü yabancılık sıfatına 
bağlı iken HMK’da Türkiye’de mutad meskeni bulunmayan Türk vatandaşları için öngörülmüştür. 

Bu bildirinin amacı; Türk mahkemelerinde açılan davalarda Türkiye’de mutad meskeni bulunmayan Türk 
vatandaşlarının ve yabancıların teminat gösterme yükümlülüğünün açıklanması konuya ilişkin Yargıtay 
kararları ve uluslararası sözleşmelerin incelenmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Teminat gösterme yükümlülüğü, Türk mahkemelerinde teminat. HMK m. 84, 
MÖHUK m. 48. 

Warrant Obligation in International Private Law 

Abstract 

As a requirement of the state of law, within the scope of the right of legal protection and the right of 
access to justice persons to file a case does not depend on the actual existence of the right in material 
law. If a case considered unfair, plaintiff party, joinder or who execute a proceeding, shall make a down 
payment as warrant in case the irrecoverably loss and proceeding cost of the adverse party. 

In Turkish law, as in many countries - Switzerland, Norway, Monaco, England, Argentina–warrant 
obligation is adopted. The warrant obligation is regulated by the Law No. 5718 on Private International 
Law and Procedures (PILP) and Law No. 6100 on Civil Procedure (CP). While warrant obligation depends 
on foreigness in PILP, it is formed of Turkish citizen whom habitual residence is outside of Turkey in CP. 

The objective of this paper is; to explain in the cases filed in Turkey Turkish citizens whom habitual 
residence is outside of Turkey and foreigners’ warrant obligation and to examine supreme court 
decision and international convention relating to subject.  

Keywords: Warrant obligation, warrant in Turkish courts, Article 84 of CP, Article 48 of PILP. 

 

1.Giriş 

Kişilere hak ihlali durumunda hukuki koruma talep hakkı geçmişten günümüze kadar her devlette 
tanınmıştır. Türk hukukunda kapitülasyonların kaldırılmasından sonra kabul edilen 23 Şubat 1915 tarihli 
Memaliki Osmaniye’de Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vazaifi Hakkında Muvakkat Kanun’un (EVHK) 3. 
maddesinde mahkemeye başvurma hakkı açıkça tanındıktan sonra ikinci fıkrasında tabiiyet kıstası esas 
alınarak teminat gösterme yükümlülüğü düzenlenmişti (Berki, 1946: 405, Çörekçi, 2009: 201, Turhan, 
1977: 856). Konu daha sonra 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hakkında Kanun’da (eMÖHUK-
RG: 22.05.1982-17701) ve bu Kanunu yürürlükten kaldıran 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hakkında Kanun’da (MÖHUK-12.12.2007-26728)   düzenlenmiştir. 
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Anayasanın hakların korunması ile ilgili hükümler kısmının hak arama hürriyeti başlıklı 36. Maddesinde 
kişilerin yargı mercilerine başvurma hakkı güvence altına alınmıştır. Buna göre, “herkes meşru vasıta ve 
yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma 
hakkına sahiptir”. Görüldüğü üzere, yargı mercilerine başvurma hakkı yabancı ve vatandaş ayrımı 
gözetmeksizin herkese tanınmıştır. Teminat gösterme yükümlülüğü (cautio judicatum solvi) ise bu 
özgürlüğün sınırlandırıldığı bir haldir (Arslan, 2014: 944, Özden, 1989: 27, Mekengeç, 2017: 2).  

Teminat kurumu ile dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan kişilerin hukuki işleme 
girişmeden önce bu taleplerinin haksız çıkması halinde ülke ile ekonomik bağı olan karşı tarafın veya 
hazinenin zarara uğramamasını sağlanması amaçlanmaktadır (Kıyak, 2012: 226, Turhan, 1977: 858, 
Tütüncübaşı, 2010: 193). 

Türk hukukunda iki ayrı kanunda teminat gösterme yükümlülüğü düzenlenmektedir. İlki MÖHUK’un 48. 
maddesidir. Buradaki teminat mükellefiyeti dava açan kişinin yabancı olmasına bağlıdır. Diğer hukuki 
düzenleme ise Hukuk muhakemeleri Kanunu’nun (HMK- RG: 04.02.2011-27836) 84 ilâ 89 maddelerinde 
düzenlenmektedir. Buradaki yükümlülüğün öngörülme nedeni ise davacı Türk vatandaşının Türkiye’de 
mutad meskeninin bulunmamasıdır. 

2.Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşlarının Teminat Gösterme Yükümlülüğü 

2.1. Genel Olarak 

HMK’nın 84. maddesine göre, kişilerin teminat gösterme yükümlülüğü bulunmakta olup HMK’da 
düzenlenen teminat gösterme yükümlülüğü kural olarak bütün davalarda uygulanmaktadır (Arslan, 
2014: 946). Bu haller, “Türkiye’de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşının dava açması, davacı 
yanında davaya müdahil olarak katılması veya takip yapması”, “davacının daha önceden iflasına karar 
verilmiş, hakkında konkordato veya uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma işlemlerinin başlatılmış 
bulunması; borç ödemeden aciz belgesinin varlığı gibi sebeplerle, ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun 
belgelenmesidir”. Çalışmamızda yabancı unsur içermesi nedeniyle teminat gösterme yükümlülüğü 
bakımından ilk hali inceleyeceğiz. 

HMK’nın 84. maddesinde Türkiye’de dava açan, davacı yanında davaya katılan veya takip yapan kişinin 
muhtemel yargılama giderlerini karşılamak üzere teminat yükümlülüğünün söz konusu olması için mutad 
meskenin Türkiye’de bulunmaması ve Türk vatandaşı olmak üzere iki kıstas bulunmaktadır. Bu halde 
teminat yükümlülüğünün doğması için kişinin Türk vatandaşı olması, mutad meskeninin Türkiye dışında 
bulunması ve bu kişinin Türkiye’de dava açması, davaya katılması veya takip yapması gerekmektedir. 

Vatandaşlık kişileri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır (Güngör, 2015: 1, Doğan, 2017b: 6). Türk 
Vatandaşlığının tespiti 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca yapılacaktır (TVK-RG: 12.06.2009-
27256). 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK-04.07.1927-1927) düzenlemesinden farklı olarak HMK 
ikametgâh yerine mutad mesken kavramına yer vermektedir (Arslan, 2014: 948).  İkametgâh Türk 
Medeni Kanunu’nun (RG: 08.12.2001-24607) 19. maddesine göre, “kişinin yerleşmek niyetiyle oturduğu 
yer” olarak tanımlanmaktadır. Doktrinde “kişinin yerleşmek amacıyla fiilen oturduğu yer”; “kişinin tüm iş 
ve aile ilişkilerinin bir araya toplandığı adeta merkezîleştiği yer”; “kişinin hayat ilişkilerinin odağı olarak, 
hukuken bulunduğu, aile ve ekonomik ilişkilerinin merkezi olan yer” olarak tanımlanmaktadır (Akipek, 
Akıntürk, Ateş Kahraman, 2013: 444, Hatemi, 2001: 77, Göğer, 1969: 247, Oğuzman, Seliçi, Oktay 
Özdemir, 2013: 130).  Mutad mesken ise kişinin sürekli olarak fiilen oturduğu yerdir (Arslan, 2014: 30). 
İkametgâh hukuki bir kavram iken mutad mesken vakıadan ibarettir (Arslan, 2018: 11, Kıyak, 2012: 232-
235).  

İkametgâh yerine mutad mesken kavramının kullanılmasının pratik önemi kişinin yurtdışında yaşamasına 
rağmen ikametgâhının Türkiye’de bulunması halidir. Yeni düzenleme ile kişinin ikametgâhı Türkiye’de 
görünse dahi fiilen mutad meskeninin yurt dışında olması durumunda kişi teminat göstermek zorunda 
olacaktır. Doktrinde bir görüş mutad mesken kavramının Kanunda tercih edilmesinin Türk vatandaşları 
bakımından elverişli olduğunu belirtmektedir. Bunun yanı sıra sosyal ilişkilerini, çalışma hayatını Türkiye 
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sürdüren Türk vatandaşlarının mutad meskenlerinin yurtdışında bulunması ve Türkiye’de kısa sürede 
bulunmaları nedeniyle düzenlemenin isabetli olduğu belirtilmektedir (Tütüncübaşı, 2010: 199, Çelikel, 
Erdem, 2016: 615). Aynı yöndeki görüş yurt dışında yerleşik olan Türk vatandaşlarının Türkiye’de zaman 
zaman kullandıkları bir mutad meskenlerinin bulunduğu için istisnaen teminat gösterme zorunluluğunun 
doğacağını belirtmektedir (Pekcanıtez, Atalay, Özekes, 2017: 237-238). Bir diğer görüş teminattan 
muafiyet tanıyan uluslararası anlaşmalarda ikametgâh kavramının kullanıldığı ve bunun teminat 
yükümlüsü sayısını daha da arttıracağını belirterek düzenlemeyi eleştirmektedir (Okur, 2011: 161). 
Ayrıca mutad meskenin somut bir belgeye bağlanmaması ve tespitinin zor olması nedeniyle tercihin 
elverişli olmadığı belirtilmektedir (Arslan, 2011: 949, Kıyak, 2012: 243). Aynı görüş Türk vatandaşlarının 
göç etmesinin dışa doğru olduğunu, kalıcı olmayan çalışmaya bağlı gidişlerde mutad meskenin Türkiye 
dışında olduğu, kalıcı gidişlerde de hem ikametgâh hem mutad meskenin Türkiye dışında olduğu ve 
büyük bir kitlenin teminat göstermekle yükümlü kılındığını belirtmektedir (Umar, 2006: 129). 

Mutad mesken kıstası ikametgâh kavramına kıyasla daha kolay değiştirilebilen ve tespiti zor bir 
kavramdır. Teminat yükümlülüğü bakımından hangi andaki mutad meskenin esas alınacağı HMK’da 
düzenlenmemektedir. Teminata ilişkin hükme bakıldığında mutad meskenin tespiti bakımından davanın 
açıldığı, davaya müdahil olunduğu yahut icra takip talebinde bulunulduğu an esas alınacaktır. Ancak 
davanın görülmesi sırasında mutad meskenin artık Türkiye dışında bulunması halinde teminat 
gösterilmesini gerektiren bir hal ortaya çıktığı gerekçesiyle mahkeme teminata ilişkin karar 
verebilecektir. Bu durum HMK’da teminatın bir ilk itiraz olarak değil dava şartı olarak düzenlenmesi ve 
davanın her aşamasında re‘sen dikkate alınmasının pratik bir sonucudur (Benzer yönde bkz. Mekengeç, 
2017: 7).  

Temel olarak iki taraflı yargılama sistemine sahip olmakla birlikte Türk hukukunda dava taraflarında 
birden fazla kişi yer alabilmektedir. Birlikte dava açma konusunda mecburi ve ihtiyari dava arkadaşlığı 
kurumları bulunmaktadır (Pekcanıtez, Atalay, Özekes, 2017: 155). Bu halde teminat yükümlülüğü nasıl 
tespit edilecektir? İlk olarak mecburi dava arkadaşlığında teminat yükümlülüğünün doğması için tüm 
davacıların mutad meskeninin Türkiye dışında bulunması gerekmektedir. Bir diğer deyişle yalnızca bir 
dava arkadaşının mutad meskeni Türkiye dışında ise teminat yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. 
İhtiyari dava arkadaşlığı bakımından ise her bir davacının teminat yükümlülüğü ayrı ayrı incelenecektir. 
Zira ihtiyari dava arkadaşlığında her dava arkadaşının davası birbirinden bağımsızdır  (Pekcanıtez, Atalay, 
Özekes, 2017: 156). 

HUMK’un 97. maddesinde davaya katılanın teminat göstermekle yükümlü olduğu düzenlenmekteydi. 
Ancak davaya katılanın davacı yanında mı yoksa davalı yanında mı olduğu Kanun metninde yer almadığı 
için doktrinde tartışma bulunmaktaydı (Turhan, 1977: 861). HMK’nın 84. maddesinde “davacı yanında 
davaya müdahil olarak katılan” cümlesi yer almakta olup tartışmaya son verilmiştir.  

Kanunda davacı yanında katılan ifadesinin feri mi yoksa asli müdahil mi olduğu tartışılmış olup Kanun 
koyucunun bahsettiği müdahale türünün feri müdahale olduğu zira asli müdahale ayrı bir dava olduğu 
için davacının zaten teminat yükümü olduğu belirtilmektedir (Tütüncübaşı, 2010: 200, Pekcanıtez, 
Atalay, Özekes, 2017: 238). 

Doktrinde teminat yükümlülüğünden kurtulmak için teminat yükümlüsünün dava konusu hak veya şeyi 
bir başkasına devrederek dava açması halinin kanuna karşı hile olduğu belirtilmektedir (Kuru, 1974: 654 
dn. 5). Bunun için davacının teminat yükümlülüğünden kurtulma kastı ve bu nedenle devir işlemlerinde 
bulunması gerekmektedir (Turhan, 1977: 860). Kanımızca burada teminat yükümlülüğünün ihlali söz 
konusu değildir. Zira dava konusu hak veya şeyi devralan kişinin teminat yükümlülüğünün 
bulunmamasının nedeni dava sonunda yargılama giderleri ve karşı tarafın zarar ziyanını karşılayacak 
durumda olmasıdır.  

2.2. Teminatın Gösterilme Zamanı ve Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

HMK’nın 114. maddesinin 1. fıkrasında teminat hukuki nitelik açısından dava şartı olarak 
düzenlenmektedir. HUMK’da ise HMK’dan farklı olarak ilk itiraz olarak kaleme alınmaktaydı (Özden, 
1989: 36, Turhan, 1977: 874). Dava şartı olarak düzenlenmesinin pratik sonucu mahkemenin esas 
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hakkında incelemeye girişmeden önce re ‘sen inceleme yapacak ve davanın her aşamasında ileri 
sürülebilecek olmasıdır. Mahkeme teminat yükümlülüğünün tespiti ve teminatın yatırılmasına re ’sen 
karar verecektir (Kıyak, 2012: 228-230).  

Teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirmeyen davacıya öncelikle teminat yatırması için süre 
verilir. Süre sonunda teminatın yatırılmaması durumda dava usulden reddedilecektir (Kuru, 1964: 111, 
Üstündağ, 2000: 287). Zira hâkimin burada tanıdığı süre kesin süredir (Kıyak, 2012: 241). Görüldüğü 
üzere, teminat gösterme bir dava şartı olduğu için yerine getirilmemesi davanın usulden reddine neden 
olmaktadır. Davanın esasına girildikten sonra teminat gösterme yükümlüğünün yerine getirilmediğinin 
tespiti halinde de mahkeme süre vermelidir. Davanın görülmesi esnasında teminat gösterilmesini 
gerektiren durumun ortaya çıkması halinde mahkeme teminat gösterilmesine karar vermelidir. 
Teminatın gösterilmesini gerektiren durum ve koşullarda değişiklik olması halinde teminatın miktarının 
değiştirilmesi veya kaldırılmasına karar verilebilir. Örneğin davacının mutad meskeninin dava esnasında 
yurt dışına nakli veya Türkiye’de mutad meskeninin kalmamış olması durumunda mahkemeye bildirmesi 
veya dava dosyasından durumun anlaşılması halinde mahkeme talep üzerine veya re ‘sen teminat 
gösterilmesine karar verecektir  (Pekcanıtez, Atalay, Özekes, 2017: 239). 

2.3. Teminatın Miktarı ve Türünün Belirlenmesi 

Teminatın miktar ve cinsi mahkeme tarafından belirlenecektir. Mahkeme teminat miktarını tayin 
ederken yargılama giderlerini dikkate alacaktır. Teminatın kapsamına yargılama giderleri dâhil olup karşı 
tarafın dava nedeniyle uğrayabileceği muhtemel zararlar bu kapsamda yer almamaktadır  (Pekcanıtez, 
Atalay, Özekes, 2017: 238).  

Yargılama giderleri HMK’nın 323. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre yargılama giderleri; celse, 
karar ve ilam harçları, dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri, dosya ve sair evrak giderleri, 
geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin 
giderler, keşif giderleri, tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler, resmî dairelerden alınan belgeler için 
ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler, vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları 
günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili 
bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere çağrılan taraf 
için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri, vekille takip edilen davalarda kanun gereğince 
takdir olunacak vekâlet ücreti ve yargılama sırasında yapılan diğer giderlerden oluşmaktadır. Doktrinde 
teminat tutarı hesaplanırken karar ve ilam harcının göz önünde tutulmaması gerektiği zira bu kalemlerin 
davalının uğrayacağı zararlar arasında bulunmadığı belirtilmektedir (Kıyak, 2012: 240). 

HMK’nın 86. maddesine göre, hâkim teminat kararı vermeden önce tarafları veya müdahale talebinde 
bulunan kişiyi dinleyebilir. Bu şekilde daha sağlıklı ve doğru bir değerlendirme yapılacaktır (Arslan, 
2014:967, Mekengeç, 2017: 3). 

HUMK’da teminat türüne ilişkin bir katalog bulunmaktaydı. Bunlar; tahvil, gayrimenkul rehni veya 
muteber bir banka kefaleti yahut da noterden tasdikli kefaletti. HMK’da teminat şekline ilişkin bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Tarafların teminatın şeklini sözleşme ile kararlaştırmaları mümkündür 
(mutad meskeni Türkiye dışında olan Türk vatandaşının yabancı bir kişi ile sözleşme yapması halinde 
sözleşmenin geçerliliği usul hukuku sözleşmesi olması nedeniyle lex fori’ye göre yapılacaktır). Taraflar 
sözleşme ile teminatı belirlemişlerse sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Sözleşme bulunmaması halinde 
mahkeme teminatın şekline somut olaya ve tarafların durumuna göre serbestçe karar verecektir. 

2.3. Teminat Gerektirmeyen Haller 

HMK’nın 85. maddesinde teminat gerektirmeyen haller düzenlenmektedir.  

Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama veya takip 
giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kişiler bu giderlerin karşılanması için adli 
yardım alabilir. Adli yardımdan faydalanan kişi yargılama giderleri ve teminat göstermekten muaftır.  
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Davacının yurt içinde istenen teminatı karşılamaya yeter taşınmazının veya ayni teminatla güvence altına 
alınmış alacağının bulunması halinde teminat göstermekten muaf olacaktır. Doktrinde Türkiye’de mutad 
meskeni bulunmayan Türk vatandaşının yargılama sırasında ilgili malvarlığını üçüncü bir kişiye 
devredilebileceği, bu sakıncanın önlenebilmesi için davalının söz konusu malvarlığı üzerinde teminat 
miktarı kadar tedbir talep etmesi gerektiği belirtilmektedir (Arslan, 2014: 962, Okur, 2011: 163). 

Çocuğun yararı ulusal ve uluslararası alanda öncelikle dikkate alının bir ilkedir (Akyüz, 2000: 80 vd.). 
HMK’da bu ilkenin bir gereği olarak davanın sırf küçüğün menfaatlerini korumaya yönelik olarak açılmış 
olması teminat gerektirmeyen bir haldir. 

İcra takip çeşidi olarak ilamlı icrada alacak ilama bağlı olduğu için varlığı konusunda bir tartışma 
bulunmamaktadır. Bu halde icra takibinde bulunan alacaklının haksız çıkma ihtimali de 
bulunmamaktadır. Bu nedenle ilama bağlı alacak için ilamlı icra takibi yapılmış olması halinde takip 
talebinde bulunan alacaklının teminat gösterme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Görüldüğü üzere, Kanunda düzenlenen bu hallerde ya işin niteliği gereği davacıdan teminat yatırması 
beklenememektedir yahut yargılama veya takip sonunda davacı veya takip talebinde bulunanın haksız 
çıkma ihtimalinin düşük olması veya yargılama giderlerini karşılayacak miktarda Türkiye’de malvarlığı 
bulunmaktadır. 

3.Yabancıların Teminat Gösterme Yükümlülüğü 

3.1. Genel Olarak 

Yabancıların teminat gösterme yükümlülüğü MÖHUK’un 48. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, 
dava açan, açılmış davaya müdahale eden veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler 
teminat göstermekle yükümlüdür. Görüldüğü üzere, yabancı gerçek ve tüzel kişiler teminat göstermekle 
yükümlüdür. Teminat gösterme yükümlülüğünün söz konusu olması için kişinin yabancı gerçek veya tüzel 
kişi olması, Türk mahkemelerinde dava açması, davaya katılması veya icra takibinde bulunması ve 
teminat göstermekten muaf olmaması gerekir. 

Teminat yükümlülüğünün tespiti için dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan kişinin 
öncelikle yabancılık statüsünün tespiti gereklidir. Türk hukukunda yabancı, devlete vatandaşlık bağı ile 
bağlı olmayan kişiyi ifade etmektedir (Çelikel, Gelgel Öztekin, 2017: 16). TVK’nın 3. maddesinin 1. 
fıkrasının (d) bendinde yabancı kavramı tanımlanmaktadır. Buna göre, yabancı, “Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişidir”. Yabancı tanımının kapsamına, yabancı gerçek ve tüzel 
kişiler girmektedir. Yabancı gerçek kişi; yabancı devlet vatandaşları, vatansızlar, mülteciler ve 
göçmenlerden; yabancı tüzel kişiler ise; yabancı şirketler, yabancı dernekler ve yabancı vakıflardan 
oluşmaktadır. 

Davalının yabancı olmasının teminata bir etkisi bulunmamaktadır. Buradaki yabancılık kıstası yalnızca 
davacı bakımından öngörülmektedir. 

Dava açma, davaya katılma ve icra takibinde bulunma bakımından Türkiye’de mutad meskeni 
bulunmayan Türk vatandaşlarına ilişkin yapılan açıklamalar geçerlidir. 

MÖHUK’ta kabul edilen teminatın kapsamı HMK’da öngörülene göre daha geniştir. Zira HMK’da teminat 
yargılama ve takip giderlerinin karşılanması için öngörülmekteyken, MÖHUK’ta söz konusu kalemlerin 
yanı sıra mahkemenin uğrayacağı muhtemel zararların karşılanması düzenlenmektedir (Mekengeç, 2017: 
11). 

3.2. Teminatın Gösterilme Zamanı ve Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 

Teminatın gösterilme zamanı ve gösterilmemesinin sonuçları için mutad meskeni Türkiye dışında olan 
Türk vatandaşlarına ilişkin yapılan açıklamalar geçerlidir.  
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3.3. Teminatın Miktarı ve Türünün Belirlenmesi 

MÖHUK’da yabancıların göstereceği teminatın cinsi konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda 
HMK’nın 87. maddesi uygulama alanı bulacaktır. MÖHUK’da gösterilecek teminatın miktarı konusunda 
da hüküm bulunmadığından miktar HMK’nın 87. maddesine göre belirlenecektir. Konunun mahkemece 
re ‘sen gözetilmesi gerekmektedir. 

Teminat yükümlülüğünün bulunması halinde yükümlülük hangi devletin parası ile yerine getirilecektir? 
Uygulamada teminatın döviz cinsinden yatırılması talep edilmekte olup bu uygulama doktrinde yasal 
dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir (Şanlı, Esen, Ataman Figanmeşe, 2015: 423). 
Yargıtay’ın teminatın döviz olarak yatırılmasına ilişkin kararlarının dayanağının Türk Parasının Kıymetinin 
Korunması Hakkında Kanun (RG: 25.02.1930-1433) olduğu belirtilmektedir (Yarg. Kararları hakkında 
detaylı bilgi için bkz. Turhan, 1977: 873 vd., Çelikel, Erdem, 2016: 622). 

Teminatın belirlenmesi bakımından hâkimin HMK’ye kıyasla daha geniş kapsamda teminat miktarı 
belirlemesi gerekmektedir. Zira MÖHUK’ta yargılama/takip giderleri ve karşı tarafın zararı esas 
alınmaktadır. 

3.4. Teminat Gösterme Yükümlülüğünden Muafiyet 

MÖHUK’un 48. maddesine göre mahkeme yabancıyı teminat göstermekten karşılıklılık ilkesine göre 
muaf tutacaktır.  Karşılıklılık ilkesi, yabancı bir kişinin bir ülkede, kendi devletinin yabancılara 
tanıdığından fazla haklara sahip olmaması esasına dayanır (Doğan 2017: 38’den naklen). Söz konusu 
ilkenin fiili, akdi veya kanuni olarak gerçekleşmesi yeterlidir.  

Mahkemenin karşılıklılık ilkesinin varlığının tespiti halinde teminat yükümlülüğüne karar verme 
konusunda takdir yetkisi yoktur. Zira kanun metninde “…muaf tutar” ifadesi yer almaktadır. Kanunun 
gerekçesinde ise karşılıklılık varsa hâkimin muaf tutabileceği ve takdir hakkına sahip olduğu yer 
almaktadır. Bu halde Kanun metni ile gerekçe uyuşmamaktadır. Doktrinde bu çelişkinin eMÖHUK’un 
teminata ilişkin düzenlemesinden kaynaklandığı belirtilmektedir (Mekengeç, 2017: 16). eMÖHUK 
duruma göre mahkemenin davacıyı teminattan muaf tutabileceğini kaleme almaktaydı. Buna göre, 
“mahkeme, dava veya takibin niteliğine ve duruma göre davacıyı, davaya katılanı veya takip isteğinde 
bulunanı karşılıklılık esasına göre teminat göstermekten muaf tutabilir”. MÖHUK’a bu hüküm 
alınmamıştır. Hâkime takdir yetkisi tanınmaması somut olaya göre karar verilmesinin engellemekte olup 
olumsuz bir değişikliktir (Benzer yönde bkz. Çelikel, Erdem, 2016: 625). Teminat kurumu hak arama 
hürriyetinin istisnasını teşkil etmesi bakımından dikkatli incelenmesi ve uygulanması gereken bir 
kurumdur (benzer yönde bkz. Mekengeç, 2017: 16). 

Teminattan muafiyete ilişkin olarak Türkiye 1 Mart 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşme 
(RG: 23.03.1972-14137) başta olmak üzere birçok sözleşmeye taraftır (Özden, 1989: 31 vd.). 
Sözleşmenin 17. maddesinde bir akit devlette ikamet eden akit devlet vatandaşlarından herhangi bir akit 
devletin mahkemeleri huzurunda davacı veya müdahil olarak bulunmaları halinde yabancı olmaları veya 
o ülkede ikametgâh veya mutad mesken sahibi olmamaları halinde herhangi bir teminat istenemeyeceği 
öngörülmektedir (ayrıntılı bilgi için bkz. Esen, 2018: 1 vd.). 

MÖHUK’un teminattan muafiyete ilişkin hükmü HMK’dan daha dar kapsamlıdır. Nitekim muafiyet 
tanınması karşılıklılık ilkesinin tespiti halinde mümkün olacaktır. HMK’da yer alan yeterli malvarlığının 
bulunması, davanın çocuğun yararına açılması vb. haller burada düzenlenmemektedir. EVHK’nın 3. 
maddesinde yabancının yeteri kadar malvarlığının bulunması halinde teminat gösterme yükümlülüğü 
bulunmamaktaydı. Bunun nedeninin yeteri kadar malvarlığı bulunana davacı yabancının davayı bırakıp 
yurt dışına gitmeyeceği keza dava sonunda haklı bulunacak davalının zarar, ziyan ve takip masraflarını bu 
malvarlığından karşılayabileceği belirtilmekteydi (Turhan, 1977: 882, Tütüncübaşı, 2010:186).  
Yabancıların Türkiye’de taşınmazının bulunması veya ayni teminat altında olan alacağının bulunması 
halinde de hâkime takdir yetkisi tanınarak teminattan muaf tutulması tartışılması gereken bir husustur. 

Hak arama hürriyetini içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle kullanamayan kişiler için hukuk 
sistemleri adli yardım öngörmektedir. Mutad meskeni Türkiye’de bulunmayan Türk vatandaşlarının adli 
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yardım alması ve bunun teminata etkisine yukarıda değinmiştik. Benzer şekilde ekonomik gücü olmayan 
yabancıların Türkiye’de dava açmak/takipte bulunmak istemesi halinde adli yardıma başvurmaları 
mümkündür. HMK’nın 332. maddesine göre yabancıların adli yardım alabilmesinin ön koşulu karşılıklılık 
ilkesinin varlığıdır. HMK’nın 335. maddesine göre ise adli yardım alan kişi yargılama ve takip giderleri için 
teminattan muaftır. Doktrinde adli yardım alan yabancı Türkiye’de dava açma, davaya katılma veya icra 
takibinde bulunurken yargılama ve takip giderleri bakımından teminattan muaf olacağı belirtilmektedir 
(Çalışkan, 2013: 59). 

3.5. Özel Durumlar 

Türkiye’de bulunan bazı yabancıların gerek özel statülü olmaları gerek uluslararası korumadan 
faydalanmaları gerekse uluslararası alanda korunması nedeniyle özel olarak incelenmesi gerekmektedir. 
Bu kapsamda; vatansızlar, mülteciler, şartlı mülteciler, geçici korumadan yararlanan yabancılar, mavi 
kartlı yabancılar, uzun dönem ikamet izni alan yabancılar, turkuaz kart sahipleri ve süresiz çalışma izni 
alan yabancıların teminat yükümlülüğüne değinilecektir.  

3.5.1. Vatansızlar 

Herhangi bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı bulunmayan kişilere vatansız denilmektedir (Ekşi, 2016: 
41, Altuğ, 1968: 8, Çelikel, Gelgel Öztekin, 2017: 5) . Vatansız tanımı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu’nun (YUKK-RG: 11.04.2013-28615) 3. maddesinde “hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı 
bulunmayan ve yabancı sayılan kişi” olarak yapılmıştır. Kural olarak yabancı statüsünde oldukları için 
vatansızların Türkiye’de dava açma, davaya katılma veya takipte bulunmak için teminat gösterme 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Türkiye 28 Eylül 1954 tarihli Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme 
’ye (RG: 25.10.2014-29156) taraftır. Sözleşmenin 16. maddesinde konu düzenlenmektedir. Buna göre, 
devletlerin vatansız kişilerin mahkemeye başvurularında bazı konular bakımından vatandaş ile aynı 
muamelede bulunmasını öngörmektedir. Bu konular; adli yardım ve teminattan muafiyettir. Vatansız bir 
kişinin bu kapsamda teminattan muaf olabilmesi için daimi ikametinin Türkiye’de bulunması gerekli ve 
yeterlidir. Vatansız kişinin daimi ikametinin farklı bir ülkede bulunması halinde ise bu ülke vatandaşlarına 
gösterilen muameleye tabidir. 

3.5.2. Mülteciler 

“Vatandaşı bulunduğu memlekette vuku bulan siyasî olaylar sonucu bu ülkeyi iradesi ile veya zorla terk 
etmiş, yeni bir vatandaşlığa geçememiş olan ve herhangi bir devletin diplomatik himayesini haiz 
bulunmayan kişiye” mülteci denilmektedir (Altuğ, 1968: 8). YUKK’un 61 maddesinde mülteci tanımı 
yapılmaktadır. Buna göre, Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dinî, tâbiiyeti, belli 
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasî düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı 
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 
yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen kişiye mülteci” denir. Türkiye 
28 Temmuz 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’ne (RG: 28.08.1961-
10898) taraf olup Sözleşme gereğince mülteciler taraf devletlerde adli yardım ve teminattan muafiyet 
dâhil mahkemelere başvuru bakımından Türk vatandaşları ile eşit muamele görecektir. Bunun için 
mültecinin daimi ikametgâhının Türkiye’de bulunması gerekmekte olup daimi ikametgâhın başka bir 
ülkede bulunması halinde mülteciye o ülke vatandaşları ile eşit muamelede bulunulacaktır (Turhan, 
1977: 879).  

3.5.3. Mavi Kartlı Yabancılar 

Türk vatandaşlığının kaybı hallerinden biri Türk vatandaşlığından çıkmadır. Türk hukukunda başka bir 
devletin vatandaşlığını muhafaza ederek Türk vatandaşlığını kazanmak mümkün iken bazı devletlerde 
çok vatandaşlığa izin verilmemektedir. Bu devlet vatandaşlığını kazanmak isteyen Türk vatandaşları 
vatandaşlıktan çıkmak zorunda kalmaktadır. Türk vatandaşlığını bu şekilde kaybeden kişilere TVK’nın 28. 
maddesi uyarınca mavi kart verilmekte ve bu kişiler özel statülü yabancı olmaktadır (Güngör, 2015: 150). 
Bu kişiler TVK’ya göre bazı istisnalar (askerlik yükümlülüğü, seçme-seçilme hakkı ve muafiyetlerden 
istifade ederek araç ve ev eşyası ithal etme hakkı) dışında Türk vatandaşı ile eşit haklara sahiptir. Bu 
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halde mavi kartlı yabancılar teminat göstermekle yükümlü müdür? Konu ile ilgili olarak Kanunda 
herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Konu hakkında doktrinde bir görüş birliği bulunmamaktadır. 
Bir görüşe göre, mavi kartlı yabancılar MÖHUK’un 48. maddesi kapsamında değil HMK’nın 84. maddesi 
kapsamındadır ve ancak bu kişilerden Türkiye’de mutad meskeni bulunmayanlar teminat yatırmakla 
yükümlüdür (Doğan, 2015: 84, Tütüncübaşı, 2010: 214 ). Genel olarak bakıldığında bu kişilere ayrıcalıklı 
statü verilmesinin temel sebebi çifte vatandaşlığı kabul etmeyen bir devletin ülkesinde yaşamaları ve bu 
nedenle Türk vatandaşlığından ayrılmak zorunda kalmalarıdır. Oysa teminat gösterme yükümlülüğünün 
öngörülmesindeki amaç davanın karşı tarafının davacının haksız çıkması halinde bir zarara uğramasının 
engellenmesidir. Ayrıca bu kişilere TVK gereğince mali bir konu olan yurtdışından muafen araç ve ev 
eşyası ithal etme hakkı tanınmamaktadır (Çalışkan, 2013: 62-63, Çelikel, Erdem, 2016: 620). Açıklanan 
bu sebeplerle mavi kartlıların teminat gösterme yükümlülüğünden muaf tutulması kanımızca uygun 
değildir. 

3.5.4. Diğer Özel Statülü Yabancılar 

Türk yabancılar hukukunda bazı yabancılara Kanunda düzenlenen şartları taşımaları halinde özel statü 
sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki yabancılar; uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar, turkuaz kart sahibi 
yabancılar ve süresiz çalışma iznine sahip yabancılardır.  

Yabancıların ikametine ilişkin şartlar YUKK’ta düzenlenmektedir. Yabancıların başvurabileceği ikamet izni 
türlerinden biri de uzun dönem ikamet iznidir (ayrıntılı bilgi için bkz. Arslan, 2018: 158 vd.). Belirli süreler 
ile Türkiye’de ikamet etmiş olmak veya Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara 
uzun dönem ikamet izni verilmektedir. Bu kişiler “özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe 
ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuata tâbi olmak şartıyla Türk 
vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaktadırlar”. Ancak, YUKK’un 44. maddesinin 1. fıkrasının (a), 
(b), (c) ve (ç) bentlerine göre, “askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme, 
muaf olarak eşya ithal etme” istisna tutulmuştur. 

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma 
iznine başvurma hakkına sahiptir. Bu kişiler Uluslararası İşgücü Kanunu’nun (UİK- RG: 13.08.2016-29800) 
10. maddesi gereğince uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılara sağlanan haklara sahiptir. UİK’nın 11. 
maddesine göre; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin 
veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu 
önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz 
Kart verilmektedir. Turkuaz kart, yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre 
eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı vermekte olup bu kişiler, süresiz çalışma 
izninin sağladığı haklardan yararlanır. 

Özel statülü bu yabancılar bakımından teminat yükümlülüğünün bulunup bulunmadığına dair Kanunda 
bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu yabancılar bakımından da mavi kartlılara ilişkin yapılan açıklamalar 
geçerlidir.  

4.Sonuç 

Türk hukukunda kişilerin dava açma ve takipte bulunma gibi hukuki koruma talepleri Anayasa’nın 36. 
maddesinde hak arama hürriyeti başlığı altında güvence altına alınmıştır. Ancak hak arama hürriyeti 
kişilerin haksız talepler sonucunda zarara uğramasının engellenmesi amacıyla teminat kurumunun 
kabulü ile sınırlandırılmıştır.  

Teminat gösterme yükümlülüğü Türk vatandaşları için mutad meskenin Türkiye dışında olması kıstası ile 
HMK’nın 84. maddesinde ve yabancılar için MÖHUK’un 48. maddesinde düzenlenmektedir. HMK’da 
HUMK’tan farklı olarak ikametgâh yerine mutad mesken kavramına yer verilmiştir. Kanun koyucunun bu 
tercihi doktrinde kavramın tespitinin güç olması ve teminat yükümlüsü Türk vatandaşı sayısını arttırması 
bakımından eleştirilmektedir. Kanaatimizce bu kavramın seçilmesi uygundur. Zira yurtdışında yaşayan 
Türk vatandaşları çok kısa süreli Türkiye’de bulundukları halde Türkiye’deki ikametgâhlarını 
korumaktadır. Bu kişilerin ülke ile ekonomik bağı zayıf olduğu için dava açmaları veya takipte 
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bulunmaları sonucunda haksız çıkmaları halinde karşı tarafında zarara uğrama ihtimali fazladır. Keza 
Türkiye ile ekonomik bağlantısı bulunan Türk vatandaşlarının yeterli malvarlığının Türkiye’de bulunması 
halinde teminattan muaf olması mümkündür. Bu nedenlerle mutad mesken kavramının tercih edilmesi 
yerindedir. 

HMK’da teminattan muafiyet halleri “davacının yurt içinde istenen teminatı karşılamaya yeter 
taşınmazının veya ayni teminatla güvence altına alınmış alacağının bulunması, davanın sırf küçüğün 
menfaatlerini korumaya yönelik olarak açılmış olması, kişinin adli yardımdan faydalanması, ilama bağlı 
alacaklar için takip yapılması” şeklinde düzenlenmektedir. MÖHUK’a baktığımızda tabiiyet, teminat 
yükümlülüğü için kıstas olarak esas alınmış olup karşılıklılık ilkesinin sağlandığı haller muafiyet 
kapsamındadır. Görüldüğü üzere, teminat yükümlülüğünün ortadan kalktığı haller HMK’da daha geniş 
kapsamlı düzenlenmiştir. Doktrinde adli yardım alan yabancının da teminat yükümlülüğünden muaf 
olması gerektiği belirtilmektedir. Zira HMK’nın 85. maddesinde adli yardımdan yararlanman teminatı 
gerektirmeyen bir hal olarak kabul edilmekte ve 334. maddesi gereğince karşılıklılık ilkesinin sağlanması 
koşuluyla yabancının adli yardımdan faydalanacağı düzenlenmektedir.  

Çocuğun yararı gerek ulusal gerekse uluslararası alanda gözetilmesi gereken bir ilkedir. Bu ilkenin üstün 
olarak görülüp etkin şekilde korunması için çocuğun yararı için dava açan yabancıların teminattan 
muafiyet kapsamına alınması gerekmektedir. eMÖHUK’ta “mahkeme, dava veya takibin niteliğine ve 
duruma göre davacıyı, davaya katılanı veya takip isteğinde bulunanı karşılıklılık esasına göre teminat 
göstermekten muaf tutabilir” hükmü yer almakta olup MÖHUK’ta hâkime takdir yetkisi tanınmamıştır. 
Bu noktada hâkime somut olayın gereklerine göre karar verme konusunda takdir yetkisinin tanınması 
gerektiği kanısındayız. 

Teminat gösterilmesinin temel amacının karşı tarafın zarara uğramasını engellemek olduğuna 
değinmiştik. HMK’da bu zararın karşılanma imkânının olduğu Türkiye’de yeterli değerde bir taşınmazın 
veya ayni teminat altına alınmış alacağın bulunması hallerinde teminattan muafiyet öngörülmektedir. 
Benzer düzenlemenin hâkime takdir yetkisi verilerek yabancılar açısından da kabul edilebilirliğinin 
değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız. 
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Armağan, Adalet Yayınevi, Ankara. 



 
397 

 

 
 

Doğan V. (2015). Milletlerarası Özel Hukuk. Savaş Yayınevi, 3. Baskı, Ankara. 

Doğan V. (2017a). Türk Yabancılar Hukuku. Savaş Yayınevi, 2. Baskı, Ankara. 

Doğan V. (2017b). Türk Vatandaşlık Hukuku. Savaş Yayınevi, 14. Baskı, Ankara. 

Esen, E. (2018). Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesi Kapsamında Yabancı Tüzel Kişilerin Teminat 
Yükümlülüğünden Muafiyeti. İnÜHFD, 9 (1), 1-26. 

Ekşi, N. (2016). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku. Beta Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul. 

Göğer, E. (1969). Devletler Hususi Hukuku Yönünden İkamet. AÜHFD,  26 (3-4), 237-252.  

Güngör, G. (2015). Tâbiiyet Hukuku, Gerçek Kişiler-Tüzel Kişiler-Şeyler. Yetkin Yayınları, 3. Bası, Ankara. 

Hatemi H. (2001). Kişiler Hukuku Dersleri. On İki Levha Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul. 

Kıyak, E. (2012). Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşları İçin Teminat Gösterme 
Yükümlülüğü. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16 (1-2), 225- 246. 

Kuru, B. (1964). Dava Şartları. Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, 194, 109-147. 
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Özet 

Uluslararası sistemin aktörleri olan kuruluşlar ve antlaşmalar; ülkeler arasındaki iş birliğini ve barışı 
sağlamak amacıyla dünya sisteminde yer almaktadır. Bu kuruluşların ve antlaşmaların amacı iki büyük 
dünya savaşından sonra dünya düzenini dengede tutmaktır. Bu amaçla da ülkeler bu kuruluşlara ve 
antlaşmalara dâhil olmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri de düzeni koruyan ve dengede tutan bu 
oluşumların kuruluş aşamalarında bilhassa devrede olan ve yeni dünya düzenine yön veren başat ülke 
konumunda olmuştur. Fakat günümüzde ABD, söz konusu birçok antlaşmadan çekilmekte veya bazı 
uluslararası kuruluşlardan ayrılmak istemektedir. Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nin 
uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalar ile olan ilişkileri incelenerek, neden bu kuruluşlardan ve 
antlaşmalardan çekilmek istediği sorunsalı tartışılacak olup ABD iç siyasetine ve ekonomisine atıfta 
bulunarak cevap aranacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası sistem,  ABD, dünya düzeni, uluslararası kuruluşlar. 

The Changing Paradigms of The United States In The International System 

Abstract 

Organizations and treaties, which are the actors and protectors of the international system, are located 
in the world system in order to ensure cooperation and peace between countries. The aim of these 
institutions and treaties is to balance the world order after two major world wars. For this purpose, 
countries are involved in these institutions and treaties. The United States has been in the position of 
the main country, which is in particular active and directing the new world order in the founding stages 
of these formations which maintain order and balance. But today, the United States, is withdrawing 
from many treaties or wants to leave some international institutions. In this study, the relations of the 
United States with international organizations and agreements will be examined, why they want to 
withdraw from these institutions and agreements will be discussed and the U.S. internal politics and 
economy by referring to the answer will be searched. 

Keywords: International System, The USA, world order, international organizations 

 

1. Giriş 

Uluslararası sistemin baş aktörleri devletlerdir. Uluslararası ve devletlerarası ilişkiler, karşılıklı diplomatik 
ve ekonomik ilişkilerle ilerlemektedir. Devletlerin birbirleriyle iyi ilişkiler kurmasının yanında birbirlerine 
siyasi ve/veya ekonomik yaptırımlar uygulayabilirler. Devletlerarası ilişkiler zaman zaman tamamen 
kesilebiliyor veya yaptırımlar uygulanıyor veya daha ileriye dönük savaş haline dönüşebiliyor. 

Devletlerle beraber artık uluslararası sistemde uluslararası örgütler de önemli birer “aktör” 
durumundadır. Devletler farklı amaçlar ile işbirliğini yapmak amacıyla; siyasi, güvenlik ve ekonomik 
alanlar da ortak hareket edebilecekleri örgütler kurmuşlardır. 

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya’da barış ve istikrarın korunması görevini üstlenmiş bir örgüt olarak bu 
uluslararası örgütler arasında en önemlisi denilebilir. Devletlerin kurdukları diğer örgütler de bugün 
uluslararası ilişkilerde önemli roller üstlenmektedir. Kuzey Atlantik İttifakı (NATO), Avrupa Birliği (AB) bu 
örgütlerden diğer önemli olanlardır.  
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Amerika Birleşik Devletleri birçok uluslararası kuruluşun ve antlaşmanın kuruluş ve yapılış aşamalarında 
var olmuş ve yön gösterici bir rol üstlenmiştir ve şu denilebilir ki bu kuruluşlar ve uluslararası sistem 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra temelde ABD’nin görüş ve istekleri doğrultusunda kurulmuştur. Fakat 2016, 
ABD’de Donald Trump’ın Başkan olmasından sonra uluslararası sistemde ve ilişkilerde büyük ayrılıklar ve 
sarsıntılar yaşanmaya başlamıştır. Trump’ın seçim kampanyasında uluslararası örgütler ve antlaşmalar ile 
ilgili vaatleri akabinde anlaşmalardan çekilme süreçleri ve söylemleri ABD’nin birçok devlet ile kriz 
yaşanmasına sebep olmaktadır. Trump  ABD’yi ilk önce Asya Pasifik İşbirliğinden (APEC), sonra İran 
Nükleer Anlaşması’ndan ayırmıştır. 

Hemen ardından da NAFTA’yı müzakereye açmış ve NAFTA’dan da ayrıldığını belirtmiş ve Kanada ve 
Meksika ile ayrı antlaşmalar yapmıştır. Trump’ın Rusya’ya ve NATO’ya da bakışı Avrupa’da tedirginlik 
yaratmıştır. Trump da bulunduğu uluslararası kuruluşları, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemi sürekli 
olarak eleştirmektedir.  

Bu çalışmanın ilk bölümünde Trump’ın hedefinde olan, uluslararası kuruluşlar ve antlaşmaların 
tarihçeleri, ikinci bölümünde bu kuruluşların Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri ve son 
bölümünde ise Trump döneminde bu örgütler ile yaşanan süreçler ele alınacaktır. 

 

2. Uluslararası Kuruluşlar ve Antlaşmalar 

2.1. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) 

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA); ABD, Meksika ve Kanada arasında dört yılı aşkın 
müzakereler sonucunda imzalanarak 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma, dünyanın en 
gelişmiş ekonomik birliklerinden biri olmakla birlikte dünyadaki en büyük ticari bloklardan birini temsil 
etmektedir. 

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), tarihi 1980 yılında başladı denebilir. NAFTA süreci, 
kampanyasında Kuzey Amerika Ortak Pazarı öneren Başkan Ronald Reagan ile başlayan süreç ve 1984 
yılında Ticaret ve tarife yasası Kongreden geçmesi ile başkana serbest ticaret anlaşmalarını müzakere 
etme yetkisini vermiştir. 1985 yılından itibaren Kanada ve ABD arasında yürütülen müzakereler 
sonucunda 2 Ocak 1988’de imzalanan ve 1989’da da yürürlüğe giren Kanada ve Birleşik Devletler Serbest 
ticaret anlaşması (CUSFTA) NAFTA’dan önce var olan önemli anlaşmaydı  (Altun ve Örnek, 2017). 

CUSFTA Kanada pazarı yeterli büyüklükte olmadığı için ABD için yeterince büyük bir pazar yaratmadı ve 
dolayısıyla ABD beklediği ticaret potansiyelini bu anlaşma ile elde edemeyeceğini gördü. Diğer kıta 
ülkelerinin de anlaşmaya taraf olması durumunda, dünyanın başlıca ekonomik işbirliği örgütleri ile 
rekabet edebilmesi mümkün olabileceği düşüncesi ile Meksika’yı da kapsayan üç taraflı bir serbest 
ticaret bölgesinin kurulmasına giden yol açılmış oldu. 

George H. W. Bush hükümeti, 1990 yılında Meksika ve Kanada ile bir serbest ticaret anlaşması yapmak 
ve müzakere sürecini başlatmak ve yürütmek için Kongreden yetki almıştır. ABD’de başkanlar devletin 
ticaret politikalarına kendi başlarına karar veremezler, tasarıların kongre tarafından onaylanması 
gerekmektedir. Bu başkanlar açısından ciddi kısıtlamalar getirmektedir (Boskin, 2014: s. 2). Üç ülke 1990 
yılı sonunda üç taraflı bir serbest ticaret anlaşmanın müzakerelerini yapmak üzere anlaşmışlardır. 
(Mayer, 1998: s. 31). Müzakerelerin tamamlanmasının ardından NAFTA’yı kuran anlaşma üç devletin 
liderleri tarafından 17 Aralık 1992’de imzalanmıştır. 

Anlaşmanın imzalandığı yıl ABD’de başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan Bill Clinton, 
Cumhuriyetçilerin adayı olan George H. W. Bush’a karşı yürüttüğü seçim kampanyası sırasında işçi 
haklarını koruyan maddeler eklenmesi halinde NAFTA’yı destekleyeceğini belirtmiştir. Bill Clinton’un 
seçimi kazanmasıyla üç ülke tarafından yürütülen müzakerelerde NAFTA’ya çevresel işbirliği ve işgücü 
konusunda işbirliğini içeren ek protokollerin eklenmesiyle Başkan’ın bu isteği karşılanmıştır. 



 
400 

 

 
 

NAFTA, aslında Kuzey Amerika ülkelerindeki özel sektör arasında giderek artan orandaki ticari 
entegrasyonun doğal seyri ve anılan entegrasyonun önündeki engellerin ortadan kaldırılması olarak 
değerlendirilmektedir. 

ABD genel olarak bölgesinde ekonomik büyümeyi teşvik eden politikaları 0uyarınca NAFTA’nın 
kurulmasında öncü rol oynamıştır. Ekonomik gelişmenin siyasi istikrarı da beraberinde getireceğine 
inanan zamanın ABD yönetimi, NAFTA’yla Meksika’da siyasi reformların devamı ve demokrasinin 
konsolidasyonu hedefine yönelmiştir. Zira ABD iç pazarının büyüklüğü, NAFTA’dan ABD’nin ticari 
anlamda büyük miktarlarda kazanç sağlamasına imkan tanımamıştır. 

 

2.2. Uluslararası Para Fonu (IMF) 

IMF, Bretton Woods Konferansı’nda kabul edilen esaslar üzerine 27 Aralık 1945’de kurulmuş ve 1 Mart 
1947’de finansal uygulamalarına başlamıştır. IMF’nin amacı ana sözleşmede söyle belirlenmiştir: 
“Uluslararası parasal işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak; uluslararası ticaretin dengeli bir şekilde 
gelişmesine yardımcı olmak; çok taraflı ödemeler sisteminin kurulmasına destek olmak; ödemeler 
dengesi sıkıntısı çeken üye ülkelere gerekli geri dönüş önlemlerini almak kaydıyla yeteri kadar maddi 
destekte bulunmak; üye ülkelerin ödemeler dengesi sorunlarının derecesini ve süresini düşürmektir.” 

IMF parasal karakterli bir kuruluş özelliği göstermektedir. Ekonominin daha çok talep yönü ile 
ilgilenmektedir. Temel amaçları; parasal istikrarı sağlamak ve gelişmekte olan ülkelerin bütçe açıklarının 
finansman ihtiyacını karşılamak; üye ülkelere kısa ve orta vadeli kredi sağlamaktadır. IMF, üye ülkelerin 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlarken, üye ülkelerin döviz piyasalarındaki gelişmeleri, 
uygulanan döviz kuru politikalarını ve ödemeler dengesini izlemektedir. 

IMF’nin görevleri arasında; üye ülkelerle uluslararası kuruluşlar arasında aracılık yapmak, yeni ödeme ve 
borç erteleme planları hazırlamak ve krize giren ülkelerin krizden çıkışını sağlamak amacıyla bu ülkelere 
mali kaynak sağlamak yer almaktadır. Ayrıca IMF, yaşanan finansal krizlerden sonra gözetim işlevini 
yerine getirmeye başlamıştır. IMF’nin ülkelere yönelik gözetimi, davranış politikaları için yeni standartları 
ve yasaları kapsamaktadır. Bu süreç finansal sektörde, maliye, para ve finansal politikalarda saydamlığı 
ve veri sağlamayı içermektedir. Standartlar ve yasaların temel odak noktası ekonomik ve finansal 
istikrarın geliştirilmesi, daha iyi bir bilgilenme ile borç verilmesinin ve yatırım kararı alınmasının 
sağlanmasıdır (Topallı, 2006, s. 93-94). 

IMF, Bretton Woods Konferansına katılan 44 ülkeden 30’nun üyeliği kabul etmesiyle kurulmuş olup, bir 
takım ayrılma ve katılmalardan sonra üye sayısı 1992’de 173’e ulaşmıştır. Temmuz 2004 itibariyle üye 
sayısı 184’e yükselmiştir. IMF’nin örgüt yapısı; Guvernörler Kurulu, İcra Direktörleri Kurulu, IMF Başkanı 
ve IMF Personelinden oluşur. 

Fon’un belirli konulardaki çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan iki önemli komite vardır. 
Bunlardan birincisi Geçici Komitedir. 24 üyeden oluşur. Yılda iki defa IMF Dünya Bankası Ortak Genel 
Kurulu esnasında toplanır. Kurul, uluslar arası para sisteminin yönetimi, uluslararası likiditenin gelişimi, 
az gelişmiş ülkelere yapılan kaynak transferlerinin değerlendirilmesi gibi konularda Guvernörler 
Kurulu’na yardımcı olur. Kotaların arttırılması ve IMF Ana sözleşmesinde değişiklik yapılması konularında 
rapor hazırlar ve Yürütme Kurulu’na sunar. İkinci komite, Kalkınma Komitesi’dir. 24 üyeden oluşur. 
Genellikle Geçici Komite ile birlikte toplanır. Az gelişmiş ülkelere mali kaynak aktarımı ile ilgili konularda 
çalışma yapar ve bu konuda hazırladığı raporları IMF ve Dünya Bankası Yönetim Kurulu’na sunar (Doğan, 
2006, s. 14-17). 
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2.3. Dünya Bankası 

Dünya Bankası, IMF ile birlikte 1946 yılından 1973 yılına kadar uluslararası parasal sistemde geçerli olan 
“Bretton Woods Sistemi” nin önemli bir parçası olarak kurulmuştur. IMF ile birlikte kurulan Dünya 
Bankası Temmuz 1944’de yapılan Birleşmiş Milletler Para Konferansı’nın ardından 25 Haziran 1946 
tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 

Konferansta başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, II. Dünya Savaşı’ndan zarar gören ülkelerin yeniden imarı 
üzerinde odaklanılarak, çok taraflı serbest ticaret olanaklarının açılması, tek taraflı dış alım 
sınırlandırmalarına veya devalüasyonlara engel olunarak ekonomik işbirliğin sağlanması konularında 
mutabakat sağlanmıştır. IMF uluslararası parasal işbirliğinin ve ticaretin dengeli bir şekilde gelişmesine 
yardımcı olmak; ödemeler dengesi sıkıntısı çeken üye ülkelere kotaları oranında maddi destekte 
bulunarak ödemeler dengesi sorunlarına çözüm bulmak ve bunların bir sonucu olarak da küresel 
ekonomik istikrarın sağlanması konularında bir misyon üstlenmiştir. Dünya Bankası ise misyonunu; 
savaştan tahrip olmuş Batı Avrupa ülkelerinin yeniden inşası ve bu ülkelerin savaş ekonomisinden 
sorunsuz bir biçimde çıkışını kolaylaştırmak, azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına 
yardımcı olmak olarak belirlemiştir. Banka, özellikle II. Dünya Savaşının global ekonomide yarattığı 
tahribatların giderilmesi amacıyla, IMF ile birlikte, ABD New Hampshire eyaletinin Bretton Woods 
şehrinde yapılan konferansta oluşturulmuş ve her iki kuruluş 1946 yılında ABD’nin başkenti Washington 
DC’ de fiilen çalışmaya başlamıştır. Dünya Bankası ve IMF’ in kuruluş aşamasında konferansa katılan 44 
ülkenin imzası vardır ve bu ülkeler aynı zamanda bankanın kurucu üyeleri olarak anılmaktadır  
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Dünya Bankası denince ilk akla gelen Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (The 
International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) olmakla birlikte, gerçekte bu deyim, 
Uluslararası Kalkınma Birliği (The International Development Association-IDA), Uluslararası Finansman 
Kurumu (The International Finance Corporation-IFC), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (The Multilateral 
Investment Guarantee Agency-MIGA) ve Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (The 
International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID)’nden olusan 5 ayrı kurumu ifade eder. 
Uluslararası Tarımsal Arastırma Danısma Grubu (Consultative Group of International Agricultural 
Research-CGIAR) da Dünya Bankası’nın bir yan kurulusu olmakla birlikte yazılı statüsü olmayan gayri 
resmi bir gruptur. 

Dünya Bankası’nın Gelişmekte Olan Ülkeler için sağladığı olanaklar faiz oranlarının yüksekliği, verilen 
kredilerin yetersizliği, kredi verilmesindeki katı tutumlar gibi gerekçelerle GOÜ’ler tarafından önemli 
eleştirilere konu olmuştur. Bu eleştirilerden sonra Dünya Bankası’nın yetersiz kaldığı alanlarda faaliyet 
gösterecek yan kuruluşlar oluşturulmuş ve Dünya Bankası dahil oluşturulan bu kurumlar Dünya Bankası 
Grubu olarak adlandırılmıştır. 

Dünya Bankası’nın kuruluş ve işleyişini düzenleyen bir ana sözleşmesi “Articles of Agreement” vardır. Söz 
konusu ana sözleşme çeşitli değişikliklere tabi tutulmuş ve Dünya Bankası günümüzde, kuruluş 
amaçlarından farklı bir yapıya oturmuştur. Dünya Bankası ana sözleşmesi 11 madde ve iki ekten 
oluşmaktadır. 

Bir ülkenin Dünya Bankası’na üye olabilmesi için önce IMF’ye üye olması gerekmektedir. Bu sebeple 
Dünya Bankası üye sayısı IMF üye sayısına paralel bir şekilde artış göstermiştir. IMF üyeliğinden çıkan bir 
ülkenin Dünya Bankası üyeliği de otomatik olarak düşmektedir. Bununla birlikte IMF üyeliğinden çıkan 
bir ülkenin Dünya Bankası üyeliğinin sürdürülmesi, Dünya Bankası Guvernörler Kurulunun dörtte üç oy 
çokluğuyla alacağı bir karar çerçevesinde, mümkün olabilmektedir. Üye ülkelerin Dünya Bankası’ndan 
ayrılması ise, prosedür olarak ülkenin Dünya Bankası’na tebligatta bulunması ile mümkündür. 
Günümüzde Dünya Bankası’nın üye sayısı 184’e ulaşmıştır. Dünya Bankası’nın yaklaşık olarak 8.000 
çalışanı Washington bölgesinde ve 2.000’in üzerindeki çalışanı proje bölgelerinde yer almaktadır. Türkiye 
Dünya Bankası’na 11 Mart 1947 tarihinde üye olmuştur. 

Dünya Bankası Başkanı geleneksel olarak Banka’nın en büyük hissedar ülkesi olan ABD vatandaşları 
arasından seçilir. Başkanlar, 5 yıllık süre için ve tekrar seçilebilme sansı ile göreve getirilirler. İcra 
Direktörleri Kurulu tarafından atanan Dünya Bankası Başkanı, Dünya Bankası Grubu içindeki tüm 
kuruluşların da başkanlığını yapmaktadır. Başkan Dünya Bankası Grubu personelinin en yüksek düzeydeki 
amiridir. Üç adet kıdemli yardımcısı (Managing Director) ve bu yardımcılara bağlı kıdemsiz yardımcıları 
(Vice President) vardır (Güç, 2006, s. 3-13). 
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2.4. Dünya Ticaret Örgütü 

Bretton Woods sistemi ile ihdas edilen ve 1947’den itibaren yürürlükte kalan Tarifeler ve Ticaret Genel 
Anlaşması-GATT Uruguay Turu sonrasında, 1995 yılında, geçici bir anlaşma statüsünden tam teşekküllü 
bir uluslararası örgüte, bugünkü Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) dönüştürülmüştür. DTÖ’nün 1995 
yılında kurulmasıyla birlikte, dünya ticaretinin serbestleştirilmesinin; ticaretin daha öngörülebilir 
kurallara dayandırılmasının; anlaşmazlıkların çok taraflı hukuki bir platformda çözümlenmesinin; ve 
ticaret müzakerelerinin elverişli bir zeminde yürütülmesinin kurumsal altyapısı geçmişe nazaran daha 
gelişmiş temeller üzerine oturtulmuştur. Bünyesine aldığı yeni ve ilave anlaşmalarla, dünya ekonomik 
sistemin merkezine yerleşen DTÖ önemli bir uluslararası ekonomik örgüt haline gelerek küresel 
ekonomik yönetişimin etkili aktörleri arasına girmiştir. 

DTÖ, üç temel anlaşmaya dayanmaktadır. Bunlar; Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması (GATT 1994), 
Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’dır 
(TRIPS). Yeni sistemde 1948 yılında kurulan GATT, ayrı bir örgüt olarak kalmamış ve DTÖ sistemine dahil 
edilmiştir (Karluk,2003:319).  

Uygulamada yukarıda sözü edilen üç Anlaşma’nın uygulanmasının gözetim sorumluluğu, DTÖ’ne 
verilmiştir. Örgüt ayrıca, mal ticareti ve hizmet ürünlerinde ticaretin daha ileri seviyede 
serbestleştirilmesi için ülkeler arasında müzakeler için bir “forum” olma görevini üstlenmiştir. DTÖ, üye 
ülkeler arasında ticari anlaşmazlıkların giderilmesi açısından bir mekanizma oluşturmaktadır. Diğer bir 
ülkenin kurallara uymaması sebebiyle ticari faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini savunan herhangi bir 
üye ülke, ikili görüşmeler aracılığıyla tatminkar bir çözüm bulunmaması halinde konuyu, çözümlenmesi 
amacıyla DTÖ’ne getirebilmektedir. DTÖ’nün yetkileri kapsamındaki tüm önemli konularda kararlar, Ba-
kanlar Konferansı’nda alınmaktadır (Karluk, 2003:319-320). 

DTÖ Sistemi dört üye ülke grubu öngörmektedir. Bunlar; gelişmiş, gelişme yolunda olan, en az gelişmiş 
ve ekonomileri geçiş döneminde olan ülkelerdir. 1998 Cenevre Bakanlar Konferansı’nda ilk defa gelişme 
yolunda olan ülkeler grubu içinde yer alan bazı küçük ekonomilere değinilmiştir.  

Cenevre Konferansı Bakanlar Bildirisi’nde, “az gelişmiş ülkelerin ve bazı küçük ekonomilerin marjinal-
leştirilmeleri karşısında derin endişe taşımakta ve birçoğuna kronik yabancı borç sorunuyla kötüleşen bu 
konuya değinmeye duyulan acil ihtiyacı tanımaktayız” ifadesi kullanılmıştır (Karluk, 2003:321-322).   
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Birleşmiş Milletler tarafından en az gelişmiş olarak tanımlanan tüm ülkeler, DTÖ’nce de en az gelişmiş 
ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda günümüzde 48 ülke yer almaktadır. Ancak, geriye kalan 
ülkelerin hangi grupta yer alacağını belirlemek için üzerinde uzlaşılmış ve kesinleştirilmiş bir tanımlama 
yoktur. Bir ülkenin gelişme yolunda olup olmadığına karar vermek amacıyla “self-election” ilkesi 
kullanılmaktadır. Geçmişte merkezi planlama ekonomileri olan (Merkezi ve Doğu Avrupa ile eski 
Sovyetler Birliği ülkeleri) ve şimdi serbest pazar ve demokrasiye dayalı sistemi kabul etmek için girişimde 
bulunan ülkeler, geçiş dönemi ekonomileri olarak değerlendirilmektedir. Geriye kalan üye ülkeler 
gelişmiş ülkeler sınıfındadır (Karluk, 2003:322). 

DTÖ’ne üye olmayan ülkeler, katılım için müzakere yaparak DTÖ’ne üye olabilirler. Bu müzakerelerde 
ulusal mevzuatlarını çok taraflı anlaşmalardaki kurallarla uyumlu hale getirmeleri için gerekli adımları 
atmayı kabul etmeleri bir zorunluluktur. Ayrıca, yabancı mal ve hizmetlerin daha kolay bir şekilde ülkele-
rine girişini sağlamak için düzenlemelerini değiştirme ve tarifelerini indirme konusunda da taahhütlerde 
bulunmaları gereklidir. Bu taahhütler çoğu defa katılan ülkenin en çok kayrılan ülke kuralına göre tüm 
tarife indirimlerinden ve geçmişte üye ülkelerce üstlenilmiş diğer taahhütlerden faydalanmasına hak 
kazandıran “giriş biletinin” bedeli olarak değerlendirilmektedir. 2002 yılı itibariyle, DTÖ’ne üye ülke sayısı 
Çin Halli Cumhuriyeti dahil 146’ya ulaşmıştır (Karluk, 2003:322) 

 

2.5. Transatlantik Ticaret Ve Yatirim Ortakliği (TTIP) 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (Transatlantic Trade and Investment Partnership: TTIP) AB ve 
ABD arasında gerçekleştirilmesi düşünülen kapsamlı ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşmasıdır. AB ve ABD 
uzun yıllardır çok farklı alanlarda stratejik boyutlar içeren bir ortaklığa sahiptir. Bu ortaklığın ekonomik 
bağlarını daha da kuvvetlendirmeye yönelik düşünce 1990’larda başlamış, 2007 Nisan ayında AB ve ABD 
arasında gerçekleştirilen zirvede böyle bir anlaşmanın stratejik boyutları tartışılmaya başlanmıştır. Kasım 
2011’de düzenlenen AB ve ABD Zirvesi’nde, küresel ekonomik krizle sarsılan AB ve ABD’de büyümeyi 
canlandırmak ve istihdam yaratmak için en iyi çözümün iki bölge arasında kapsamlı bir serbest ticaret 
anlaşması oluşturarak ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi olacağı yönünde karar alındı. Bu 
tespit doğrultusunda, Avrupalı ve Amerikalı yetkililer tarafından TTIP sürecinin geciktirilmeden 
başlatılması için yoğun hazırlık çalışmaları yürütüldü. 

ABD adına Başkan Barrack Obama ve Avrupa Birliği (AB) adına Komisyon Başkanı Jose Manuel Barroso ile 
AB Zirvesi’ne Başkanlık eden Herman Van Rompuy, 13 Şubat 2013 tarihinde ortak bir açıklama yaparak 
AB ve ABD arasında çok kapsamlı ticaret ve yatırım ortaklığı (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership-TTIP) kurulması için müzakerelere başlama kararı aldıklarını duyurdular  (Sait, 2014:1-29). 

TTIP kapsamında AB ve ABD arasında ortaklaşa hazırlanan raporda öne çıkan ve tarafların aralarında 
öncelikle ele almaları beklenilen konular şu şekilde sıralanabilir: 

-Fikri mülkiyet haklarının korunması, 
-Gümrük tarifelerinin azaltılması ve/veya kaldırılması, 
-Düzenleyici konular ve tarife-dışı engeller, 
-Hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi, 
-Yatırımların önündeki engellerin kaldırılması, 
-Karşılıklı olarak sanayi ve tarım ürünlerinin gümrük tarifeleri sıfırlanması, 
-Tarife dışı engellerin minimize edilmesi, 
-Hizmet ticaretinde en geniş serbesti sağlanması ilkesinin benimsenmesi, 
-Kamu ihalelerine karşılıklı serbest katılım sağlanması, 
-Özellikle Çin’e karşı fikri mülkiyet haklarında ortak hareket ve ihlallere birlikte karşı çıkma anlayışı 
geliştirilmesidir. 

Kısaca belirtmek gerekirse, tarafların TTIP ’den asıl beklentileri yukarıda belirtilen kıstasların karşılıklı 
olarak sağlanması ve bunun sonucunda AB ve ABD’nin sürdürülebilir büyümelerinin sağlanması 
dolayısıyla kişi başına düşen gelirin artırılması ve yeni istihdam olanaklarının ortaya çıkmasıdır. Özetle, 13 
Şubat 2013 tarihinde çok kapsamlı ticaret ve yatırım ortaklığı kurulması amacıyla müzakere edilmesi 



 
405 

 

 
 

kararlaştırılan TTIP, dünya ekonomileri açısından iki temel öneme sahiptir: Bunlardan biri bu anlaşma 
serbest ticaret alanı oluşturulması hususunda atılmış en ciddi girişim olarak göze çarpmaktadır. İkinci 
önemli husus ise böyle bir anlaşma yoluyla ABD ve AB’nin daha önce ülkeler arası ticarette hiç 
değinmedikleri konularda derinlemesine düzenleme ve kurallar ortaya koyarak dünya ticaretinde söz 
sahibi olma girişiminde bulunmasıdır (Sandalcılar & Palyoş, 2017, s. 37-39). 

2.6. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa’da tek güç durumuna gelen SSCB, savaş sonrasında Avrupa’da 
meydana gelen güç boşluğundan fazlasıyla yararlanmış ve özellikle Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki 
etkisini gittikçe artırmıştır. SSCB, Avrupa’yı tekrar şekillendirme potansiyeline sahip olmakla birlikte 
Avrupa’daki güç dengesini bozmuştur. Bu sebeplerle, Avrupa’da SSCB nüfuzu altına girmemiş devletler, 
siyasi bağımsızlıklarını korumak ve ülkelerine karşı gelebilecek herhangi bir SSCB tehdidi ya da saldırısını 
önlemek amacıyla askeri bir ittifak kurma yolunu seçmişlerdir (Tezcan, 2012, s. 23).  

NATO, üye devletlerin tam egemenlik ve bağımsızlıklarını korudukları uluslararası bir örgüttür. BM 
Anayasasının bireysel ya da toplu savunma hakkını tasdik eden maddesi çerçevesinde yaratılmış olan 
ittifak, güvenliklerini karşılıklı garantiler ve birbirleriyle istikrarlı ilişkiler yoluyla güvence altına almak 
kararlığında birleşmiş özgür devletlerin oluşturduğu bir topluluktur. 4 Nisan 1949’da imzalanan Kuzey 
Atlantik Anlaşması, ortak amacı barışı sürdürmek ve özgürlüklerini siyasi danışma yoluyla korumak olan 
ve kendilerine yönelik olan her çeşit saldırıyı caydırabilme ve gerekirse geri püskürtmeye yetecek askeri 
savunması olan bağımsız devletlerden oluşan bir ittifak olarak kurulmuştur. 

NATO Anlaşması tüm ülkeler için ortaklaşa savunma ilkesine dayanmıştır ve en önemli özelliği budur. 
Ayrıca NATO’nun bir savunma örgütü özelliği olduğu kadar önemli bir diğer özelliği de, üye ülkeler 
arasındaki askeri, siyasi, ekonomik ve sistem içi ilişkileri koruma, geliştirme ve düzenleme işlevlerini 
yerine getirmeyi amaçlamaktadır (Bilgili, 2008, s. 29). 

NATO’nun bir örgüt olarak kurulmasındaki en büyük hedeflerden birisi, Sovyet tehdidini Avrupa 
topraklarında yayılmasını önlemek ve bu tehdidi Batı Avrupa topraklarından mümkün olduğunca en hızlı 
şekilde uzak tutmaktı. NATO’nun, Soğuk Savaş Dönemi’nde uyguladığı stratejiler, bu ana hedef 
temelinde ve değişen uluslar arası konjonktür çerçevesinde değişim göstermiştir. Soğuk Savaş Dönemi 
içerisinde, NATO’nun ana stratejilerini etkileyen dört ana dönem olmuştur. Bu ana dönemler, 1949–1962 
yılları arasındaki Gerginlik Dönemi, 1962–1968 yılları arasındaki Yumuşama Dönemi, 1968– 1990 yılları 
arasındaki uzlaşma dönemidir (Tezcan, 2012, s. 49). 

ABD Başkanı Harry S. Truman, SSCB ve Komünizm yanlısı olan ülkelere karşı mücadele edilmesi 
gerektiğine inanıyordu ve bunun sonucu olarak Komünizm Çevreleme Politikasının çerçevesinde 
“Truman Doktrini” adı verilen bir doktrini yürürlüğe koymuştur. Bu doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri 
"komünizm tehdidi" altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını açıklamış ve Batı Avrupa 
ülkelerinin ekonomik durumunu düzeltmek amacıyla Marshall Planı denilen bir yardım paketi 
geliştirmiştir. Truman Doktrini, Amerikan dış politikasının temeli olmuş ve 1949'da hala yürürlükte olan 
bir askeri ittifak olan NATO'nun oluşumuna yol açmıştır.  

1950’li yıllarda ülkeler arasındaki Komünist ülkelerin tehdidinin artması ve bu dönemde meydana gelen 
Kore Savaşı ile birlikte örgüt askeri bir müdahale mantığına bürünmeye başlamıştır. Askeri müdahale 
çatısı altında SHAPE (Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı) kurulmuş ve bu komuta yapısı 1951 
yılının Ocak ayında yüksek rütbeli komutan olan NATO’nun ilk Başkomutanı olan ve sonrasında ABD’nin 
34. Başkanı olacak olan Dwight Eisenhower tarafından ilk çalışmalarına başlamıştır. 

Soğuk Savaşın sona ermesiyle NATO, gerek Avrupa içi ve dışı ilişkilerinde gerekse bu ilişkileri düzenleyen 
örgütsel yapılarında önemli bir değişim sürecine girdi. Bu değişimin en büyük sebebi Avrupa’nın stratejik 
ortamının köklü değişikliklere uğraması ve yeni ortamın farklı örgütsek yapılara ihtiyaç duymasıydı 
(Bilgili, 2008, s. 60). 
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2.7. Birleşmiş Milletler (BM) 
Birleşmiş Milletler, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan bir hükümetler arası örgüttür. Birinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasını önleyemeyerek 
uluslararası barış ve güvenliğin korunması görevinde başarısız olmuş ve bu yüzden önemini yitirmiştir 
(Baehr, 2001) 

Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı’nın sonucunda Almanya ve Japonya’nın yenilmesinin ardından, galip devletler 
kendi önceliklerine ve güvenliklerine karşı yeni rakiplerin ortaya çıkmasını önlemek ve uluslararası 
istikrarı sağlamak için çalışmalarını sürdürmüşlerdir (Vayrynen , 1998) 

Bu görevi üstlenecek yeni bir uluslararası örgüt kurmak için konferanslar düzenlenmiştir. Bunlardan biri 
olan San Francisco Konferansı’nda 50 devlet temsilcisinin imzaladığı Birleşmiş Milletler Şart’ı, 24 Ekim 
1945’te yürürlüğe girmiştir3. Birleşmiş Milletler Şartı 111 maddeden ve 19 bölümden oluşmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Şart’ına 70 maddelik Uluslararası Adalet Divanı Statüsü eklidir. Bu Statü BM Şartı’nın 
ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. 

Birleşmiş Milletler’in kurulması dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan galip çıkan devletler, Birleşmiş Milletleri oluşturarak, savaş öncesinde ve esnasında kurmuş 
oldukları birlik ve dayanışmayı, savaş sonrasında da uluslararası düzeyde kurumsallaştırarak devam 
ettirmeyi başarmışlardır. Ayrıca, BM Şartı ile “insan hakları”, uluslararası hukuk tarafından korunması 
gereken uluslararası bir mesele hüviyetine bürünmüştür(Gemalmaz, 2001) 

Birleşmiş Milletler, üye devletlerin toprak bütünlüğünün, siyasal bağımsızlığının ve milli egemenliğinin 
korunması ve bu çerçevede uluslararası barış ve güvenliğin devamı temelinde kurulmuş bir örgüttür6. 
Egemen devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu Birleşmiş Milletler  

Örgütü, bir “dünya hükümeti” olmamakla birlikte, uluslararası uyuşmazlıkların çözülmesine yardımcı 
olacak araçları sağlama ve insanlığı ilgilendiren sorunlarla ilgili politikalar üretme görevlerini yerine 
getirmektedir (Gülmez, 2004). 

Birleşmiş Milletleri kuran devletlerin en temel amacı, BM Şartı’nın 1. maddesinde de belirtildiği üzere 
“barışa yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ya da saldırı veya barışın bozulmasına neden olacak başka 
eylemleri bastırmak üzere etkin ortak önlemler almak”tır. BM Şartı’nda şu üç amaçtan da söz 
edilmektedir:30  

Temelinde halkların hak eşitliği ve kendi kaderlerini kendileri belirlemesi ilkelerine saygı olan, 
devletlerarasındaki dostça ilişkileri geliştirmek ve dünya barışını sağlamak;  

Sosyal, ekonomik, kültürel veya insancıl karakterdeki uluslararası problemlerin çözümünde ve insan 
haklarına saygının teşvik edilmesinde, geliştirilmesinde ve yükseltilmesinde uluslararası işbirliğini 
sağlamak;  

Bütün bu ortak amaçlara ulaşılması için, milletlerin eylemlerinin uyumlu hale getirilmesinde bir merkez 
yapı olmak.  

3. Uluslararası Kuruluşların ABD ile ilişkileri  
3.1. NAFTA ve ABD İlişkileri 

Bölgesinde ekonomik büyümeyi teşvik etmek isteyen ABD, NAFTA’nın kurulmasında öncü rol oynamıştır. 
NAFTA sayesinde üye ülkeler ABD, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret hızlı bir şekilde artmıştır. 10 yıl 
içinde üç ülke arasındaki ticaret hacmi, 306 milyar dolardan yaklaşık 621 milyar dolara ulaşmış, üç 
ülkedeki NAFTA üyelerinin doğrudan yatırımlarının toplamı 1993 yılında 136.9 milyar Dolarken, 2000 
yılında bu rakam 299.2 milyar Dolara yükselmiştir (Ari, 2007, s. 1-6). 

Esasen NAFTA’nın ABD ekonomisinden ziyade Kanada ve Meksika ekonomilerine daha büyük etki 
yapacağı önceden hesaplanmıştır. 1993 yılında ABD’nin en büyük ticari ortağı olan Meksika’yla NAFTA 
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sayesinde ticaret patlaması da yaşanmış, ABD’nin güney eyaletleri bu artıştan fayda sağlamıştır. İnsan 
gücünün ve doğal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanımı sağlanmış ve Amerikalı firmaların rekabet 
gücü artmıştır. (Arı 2017) Meksika’nın 1993 yılında ihracatının % 75’i ABD’yle yapılmaktaydı. NAFTA 
sayesinde Meksika’nın ABD piyasasına daha fazla, güvenli ve kesin girişi, ABD’nin ticari koruma 
duvarlarının yıkılması amaçlanmıştır. Örneğin Kanada ve ABD, güçlü tarifelerle korunan tarım ve tekstil 
sektörünü Meksika’yla rekabete açmıştır.  

NAFTA’nın kurulması ile birlikte, ABD’nin Kuzey Amerika’daki komuşularıyla yaptığı ticaret üçe katlanmış 
ve ABD’nin dünyanın diğer bölgeleriyle yaptığı ticaretten daha hızlı bir büyüme göstermiştir. Amerikan 
ihracatının en büyük iki lokasyonu olan Kanada ve Meksika ile geliştirdiği ticaret %0.5’in altında olmakla 
birlikte pozitif bir etki yaratmıştır. Ancak ABD iç pazarının büyüklüğü, Amerika’nın NAFTA’dan büyük bir 
kazanç elde etmesini önlemiştir. Esasen ABD için NAFTA’nın getirisi ekonomik olmaktan çok siyasi 
olmuştur. NAFTA ile ABD Meksika’da siyasi reformların devamı ve demokrasi geleneğinin sürdürülmesi 
hedefine odaklanmıştır. NAFTA, ABD’nin Latin Amerika’yla ticaretine ilişkin bir model teşkil etmiştir. 

3.2. IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası ABD İlişkileri 

19. yy’dan başlayan ve 2.Dünya Savaşı’na kadar süren altın merkezli ekonomik sistemin sona erişiyle 
birlikte ABD güçlü ekonomisinin de etkisiyle yeni bir küresel ekonomi inşasına öncülük etmiştir. IMF, 
Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü’nün kuruluşuna öncülük eden ABD, bu oluşumlar aracılığıyla 
dünya finans sistemini yakından takip etmiş ve şekillendirmiştir. 1945’te yeni bir uluslararası para 
sisteminin kurulması ve tüm para birimlerinin ayarlanabilir sabit kurla ABD dolarına endekslenmesi 
ABD'nin yeni kurulan ekonomik düzendeki oyun kurucu rolünü perçinlemiştir. Özellikle 1945 sonrası, Batı 
bloğu ülkeleri yeni parasal sisteme dahil olarak söz konusu sistemin yaygınlaşmasında önemli rol 
oynamışlardır. Yeni ekonomik sistemin yaygınlaşmasıyla ABD ekonomik hegemonyası güçlenerek 
yayılmaya devam etmiştir. (Ayaz, 2013) Dünya Bankası ve IMF’ye üye olan devletlerin reform ve 
ekonomik yapılanma gibi taleplerde bulunması, danışmanlık desteği alması ve büyük meblağlarda para 
yardımı almaları esasen ABD hem sözkonusu devletlerin bu oluşumlara olan bağımlılığını arttırmış hem 
de ABD öncülüğündeki bu kuruluşlar aracılığıyla Amerikan ekonomik hegemonyasının yardım talep eden 
devletlerde de oluşmasına zemin hazırlamıştır. Netice olarak ABD bu oluşumlar ile hem Avrupa’nın 
ekonomik anlamda yeniden yapılanmasına öncülük etmiş hem de yeni yayılma bölgeleri bularak 
nüfuzunu arttırmıştır. 

3.3. NATO ABD İlişkileri 

NATO’nun kuruluşundan günümüze, ittifak içerisinde en baskın güç durumunda olan ABD’nin dış 
politikaları ve güvenlik stratejileri, 11 Eylül 2001 sonrasında önemli değişikliklere uğramıştır. ABD, yeni 
yüzyılın güvenlik tehdidi olarak tanımladığı bölgesel ve küresel kaynaklı terörizmle mücadele kapsamında 
NATO’yu aktif bir vurucu güç haline getirmiş ve 1999 Kosova Operasyonu’nda özellikle ABD tarafından 
NATO’ya yüklenen yeni misyonun ve vizyonun geliştirilmesi kapsamında NATO’daki revizyonlara öncelik 
etmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden Soğuk Savaş’ın bitimine kadar olan süre içerisinde, ABD, NATO’yu 
Rusya’ya karşı bir dengeleme aracı, Avrupa’ya karşı ise bir kontrol aracı olarak kullanmıştır. NATO’nun 
gerek 1990’larda, gerekse 2000’lerde geçirdiği dönüşüm ise, tamamıyla ABD’nin stratejik dış politika 
kararları doğrultusunda ve ABD’nin inisiyatifinde gerçekleşmiştir. ABD, gerçekleşen genişleme 
politikasıyla birlikte, Avrupa’yı bir NATO alanına çevirmiş ve ittifaka katılan yeni üyelerin koşulsuz şartsız 
olarak kendisinin yanında olmasını sağlamıştır. ABD, bu politikası sayesinde, NATO’nun ağırlık merkezinin 
Avrupa’nın daha doğusuna kaymasını sağlayarak, önümüzdeki dönemde İttifak içerisinde Batı Avrupa 
merkezli oluşabilecek ABD ve NATO karşıtlığının da önüne geçmiştir. AB’nin Soğuk Savaş sonrasında 
NATO’ya yapılan harcamaları gereksiz görmesine karşın, ABD NATO’yu askeri ve ekonomik anlamda 
desteklemeye devam etmekte ve dış politikasına paralel küresel görevler almasını sağlamaktadır 
(Tezcan, 2012, s. 158-159).  

Aynı zamanda NATO, ABD karşıtı devletlerin büyük çaplı konvensiyonel savaşlar çıkarmasını da önleyici 
boyutta bir örgütlenme olarak var olmaktadır. Bu durum Soğuk Savaş’ın ardından süper güç olarak siyasi 
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arenada yerini alan ABD’nin elini fazlasıyla güçlendiren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada 
yaşanacak konvensiyonel bir savaşın ABD’ye maliyetinin yıllık 2.5 trilyon dolar olacağı belirtilmekte. 
Sadece bu detay bile hala bir süper güç olarak varlığını sürdürmekte olan ABD için NATO’nun önemini 
gözler önüne sermektedir. Ayrıca Amerika, NATO varlığı ile kendi demokrasi ve hukuk kültürünü Avrupa 
başta olmak üzere, yeni nüfuz bölgelerine yayma şansı bulmuştur. Bunların yanısıra ABD, NATO 
vasıtasıyla kendi başına ulaşabileceğinden çok daha büyük bir askeri araca ulaşma şansı elde etmiştir. 
Aynı zamanda Amerikan ekonomisi için önemli bir sacayağı olan Avrupa ekonomisinin desteklenmesi ve 
korunması anlamında NATO önemli bir rol oynamaktadır. (Werner, 2018). Ekonomik maliyeti yüksek olsa 
da bu ittifak sayesinde ABD, Avrupa’da güçlü bir yer tutarak Rusya’nın bölgedeki nüfuzuna engel 
olmaktadır. 

3.4. Birleşmiş Milletler – ABD İlişkileri 
ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından ortaya atılan “Birleşmiş Milletler” ifadesi, 1 Ocak 1942 
tarihinde yayınlanan ve 26 ülkenin Mihver Güçleri’ne karşı ortak mücadele etmeyi taahhüt ettiği 
bildirgede kullanılmıştır. Esasen bu oluşumun hem fikren hem de süreç olarak baş mimarı ABD olmuştur. 
2.Dünya Savaşı’nın bitiminde önemli bir rol oynayan ABD, savaş sonrası süreçte de kurulacak olan yeni 
düzende aktif bir rol oynamak üzere hareket etmiştir. Bu bağlamda da Roosevelt ile Churchill’in 
görüşmeleri ve girişimleri neticesinde 1945 yılında San Francisco Konferansı’nda toplanan 45 ABD 
müttefiki devletin imzasıyla BM kurulmuştur. 

Savaş sonrası kurulacak olan yeni düzende siyasal, ekonomik, diplomatik ve hukuki bir sistem kurmak 
isteyen ve kurduğu bu sisteme diğer devletleri de dahil ederek siyasal arenada lider konumuna 
yükselmek isteyen ABD için BM’nin kuruluşuna öncülük etmek bir dış politika başarısı olarak 
görülmüştür.  

Amerika açısından BM ruhsatı önemlidir. BM aracılığıyla bir politikanın uygulanması ABD’nin atmış 
olduğu ya da atacağı adımları meşrulaştırmak veya kamouyu desteği alabilmek adına önem teşkil 
etmektedir. Ayrıca ABD, iç işlerini düzenlemek istediği veya terörü engelleme,   demokratikleşme gibi 
hedefler doğrultusunda ilgilendiği devletlere Amerikalı uzmanları BM uzmanı olarak görevlendirmektedir 
(Shashi, 2003). 

4. Trump Yönetiminde Söz Konusu Örgütler ile İlişkiler 
4.1 NAFTA-ABD İlişkileri 

Amerika’nın NAFTA ile ilgili endişelerinden en önemlisi kuşkusuz, Amerikalı işçilerin düşük ücret talep 
eden Meksikalı işçilerle rekabet edemeyeceği ve Meksika’dan ithalatın artacağı yönünde olmuştur. 
Ayrıca, yatırımların ABD’den Meksika’ya kayacağı yönünde de endişeler hasıl olmuştur.  Bu endişeler 
doğrultusunda Donald Trump, seçim kampanyasının önemli argümanlarından biri olan NAFTA’yı birçok 
Amerikalı’nın işini kaybetmesi ve binlerce fabrikanın kapanmasının nedeni olarak görmekte, bu 
bağlamda da ABD’ye yıllardır zarar verdiğini savunduğu NAFTA’yı sonlandırmak istediğini 
vurgulamaktaydı. Meksika ve Kanada ile ayrı ayrı anlaşmalar imzalamak niyetinde olan Amerikan 
yönetimi, güney komşuları ile ABD-Meksika Ticaret Anlaşması şeklinde yeni bir sürecin ortaya çıkmakta 
olduğunu, Kanada’nın ise bu sürece dahil edilmesine gerek olmadığını açıkladı ancak takip eden 
görüşmeler neticesinde ABD ve Kanada anlaşma üzerinde değişiklikler yapılması hususunda anlaşmıştır. 
Varılan yeni anlaşma ile Trump, Kanada ve Meksika’yı daha bağlayıcı bir anlaşmaya zorlamış ve bu üçlüyü 
kapsayan anlaşmanın yıllık 1.2 trilyon dolarlık bir serbest ticaret hacmine sahip olması öngörülmüştür. 
USMCA adıyla Meksika, Kanada ve ABD arasında devam edecek olan yapı serbest ticaret sistemine son 
vermek isteyen Trump’ın son icraatlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomotiv sektörü, süt 
ürünleri ticareti, fikri mülkiyet hakları ve anlaşmanın geçerlilik süresine dair yeni detaylar içeren USMCA, 
çelik ve alüminyum ile ilgili herhangi bir iptal getirmemiştir. 

4.2 Dünya Ticaret Örgütü-IMF-Dünya Bankası ve ABD ile İlişkileri 

Donald Trump’ın çelik ithalatına %25 ve alüminyum ithalatına %10 ek vergi uygulaması Dünya Ticaret 
Örgütü’nü fazlasıyla meşgul etmekte ve ABD ile örgüt ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. ABD’nin 
aldığı kararların ticaret akışını aksattığını ve ekonomik iyileşmenin iyi gittiği bir dönemde küresel 
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ekonomiyi tehlike attığını belirten DTÖ, özellikle Çin ile ABD arasında başlayan ticaret savaşalarını 
ekonomik istikrar için önemli bir engel olarak görmektedir. Çin ve  DTÖ’nün bu tutumuna karşı Trump ise 
örgütün ülkesine adaletsiz davrandığını belirtmiş ve örgütün ABD’ye karşı mevcut tutumunu 
değiştirmemesi halinde DTÖ’den çekileceklerini belirtmiştir. Uluslararası camiada birçok tartışmaya da 
sebebiyet veren bu ek vergi uygulaması son olarak Dünya Ticaret Örgütü’nde Kanada, Meksika, Çin ve 
Avrupa Birliği’nin başvurusu ile uyuşmazlık paneline taşınmıştır. Böylece ABD’nin söz konusu ülkelerle ve 
Dünya Ticaret Örgütü ile olan gergin ilişkileri yeni bir boyut kazanmıştır. Küresel ekonomiyi tehdit eden 
bu adımlar uluslararası ekonominin canlandırılması ve küresel sistemin devamını sağlayan Dünya 
Bankası’nı da zor duruma düşürmektedir.  

Dünya Ticaret Örgütü ile olduğu gibi ABD-IMF ilişkileri de Trump’ın uygulamış olduğu ek gümrük 
vergisinden ötürü gergin durumdadır. IMF Direktörü Christine Lagarde Haziran 2018’de yaptığı 
açıklamada Trump’ın söz konusu uygulamar ile küresel ticareti tehlikeye attığını belirterek bir uyarıda 
bulunmuş ve bu duruma karşı duruşunu belli etmiştir.  Ayrıca IMF tarafından yayınlanan 2018 yıllık 
raporunda tırmanan ekonomik çatışmalara ve uluslararası ekonomik risklere atıfta bulunulmuş, açık ve 
kurallara dayalı, çok taraflı bir ticaret sisteminin teşvik edilmesinin altını çizmiştir. (IMF, 2018). 

Tüm bu endişelerin ışığında üç örgüt, bir araya gelerek uluslararası ticareti yeniden şekillendirmenin 
aciliyetini ortaya koyan bir rapor yayımlamıştır. Gelişmiş müzakere mekanizmalarına ve dünya ticaretinin 
şeffaflığının arttırılmasına odaklanan üç örgütün bu raporu, Trump’ın ABD’nin DTÖ ve benzeri 
kuruluşlara katılımını sert bir şekilde sorgulamasının ardından geldi. 

4.3 Transatlantik Ticaret Ve Yatirim Ortaklığı (TTIP) ve ABD İlişkileri 

Transpasifik Ortaklığı’nı sonlandıran Donal Trump, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na da 
şüpheyle yaklaşmıştır. Serbest ticareti tehdit eden adımlar atan Trump yönetimi, TTIP konusunda da AB 
ile tartışmalı bir pozisyonda olmuştur ve ortaklık rafa kaldırılmıştır. Avrupa Komisyonu’nun resmi olarak 
anlaşmanın ölü olmadığını ve ABD yönetiminin ilgi göstermesi durumunda müzakerelerin devam 
edebileceğini söylemesine rağmen, ABD’nin bu yönde bir adımı olmamıştır. (Keating, 2018). 

4.4 NATO-ABD İlişkileri 

NATO’nun ABD stratejilerinin uygulanması açısından önemli bir rolü olmasına karşın Donald Trump, 
Temmuz 2018’de Brüksel’de gerçekleşen NATO zirvesinde, Avrupa’yı sübvanse edebilmek adına 
milyarlarca harcama yaptıklarını belirtmiş ve tüm NATO üyesi ülkeleri 2024’e kadar GSYİH’lerinin en az 
%2 sini savunmaya harcamalarını ve bu oranın zaman içerisinde %4 çıkarılması gerekliliğini savunmuştur. 
NATO savunma giderlerinin büyük kısmını üstlendiklerini savunan Trump, Avrupa liderlerini bu konuda 
adeta bir uyarıda bulunmuş, gerekli katkıyı yapmamaları halinde de ABD’nin ittifaka olan desteğinin 
azalacağını belirtmiştir. 
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Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, Trump’ın yüklendiği Almanya ve Kanada, %2’lik dilimin 
aşağılarında seyretmektedir. Brüksel’deki NATO zirvesinde Almanya’yı Rusya’ya bağımlı bir ülke olarak 
nitelendiren Trump, Kuzey Akım 2 projesine atıfta bulunarak Almanların Ruslara milyarlarca yatırım 
yaptığını ancak güvenlikleri içinse kendilerinin para ödediğini söyleyerek bir tartışma başlatmıştır. 

4.5 Birleşmiş Milletiler-ABD İlişkileri 

ABD ile BM arasındaki ilişkiler Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması tasarısının BM tarafından 
redid ile gergin bir süreçten geçmiştir. Kuruluşunda önemli rol oynadığı BM ile anlaşmazlığa düşen 
Trump yönetimi, 73.BM Genel Kurulu’nda, BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilme kararı aldıklarını 
açıklamış, konseyin ABD’nin reform isteklerini yerine getirmesi halinde oluşuma geri dönebileceklerini 
belirtmiştir. Donald Trump’ın BM’de gerçekleştirdiği konuşma “America First” söyleminin bir kez daha 
ortaya konulduğu bir mecra olmuştur. Amerika ve Amerikan halkı için var oldukları söylemi üzerinden 
hareket eden Trump, esasen bu yönelim ile ABD egemenliğinin zaten raydan çıktığını düşündükleri bir 
kuruluş tarafından kullanılmaması yönünde ilerlemektedir. Trump Amerikan egemenliğini seçilmemiş ve 
karşı konulamaz küresel bürokrasiye teslim etmeme söylemi neticesinde BM İnsan Hakları Konseyi’nden 
çekilme kararı almıştır. 

4.6 Avrupa Birliği-ABD İlişkileri 

Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, NATO konusunda yaşanan gerginlikler üzerinden 
şekillenmektedir. Trump açıkça ellerini taşın altına koymasını istediği Avrupa ülkeleri nezdinde artık 
Amerika’nın AB’ye olan bakış açısının da eskisi gibi olmayacağının sinyalini vermiştir. “America First” 
söylemi ile hareket eden Trump’ın Putin ile Temmuz 2018’de Helsinki’de gerçekleştirdiği görüşmede 
AB’yi düşman olarak nitelemiştir. Trump’ın bu tutumu özellikle büyük eleştiriler almış ve AB cephesi ise 
Helsinki zirvesinde “Europe First” söylemi ile hareket etmiştir.   NATO sebebiyle yaşanan gerginliklerin 
yanısıra ABD’nin çelik ve alüminyuma ek vergi getirmesi hususu da AB-Amerika ilişkilerini germektedir. 
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AB ile ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesinde etki eden en önemli mevzulardan biri de Trump’ın İran ile 
imzaladıkları nükleer anlaşmadan Mayıs 2018’de tek taraflı olarak çekilmesi ancak AB’nin söz konusu 
anlaşmanın işe yaradığını vurgulayarak feshedilmemesi yönünde adım atması olmuştur. (Demir, 2018). 
ABD, nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran ekonomisini hedefe alan yaptırımlar uygulamış 
ancak hem enerji güvenliği hem de bölgesel güvenlik açısından AB için önemli bir konumda olan İran’a 
yaptırımlar Avrupa ülkeleri tarafından destek görmemiştir. Bu durum AB ile Washington’un arasını 
açmaya devam etmektedir. Son olarak, BM 73. Genel Kurul kapsamında İran nükleer anlaşmasının taraf 
devletleri olan İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve İran dışişleri bakanları bir araya gelerek İran ile doğal 
gaz da dahil olmak üzere ticareti kolaylaştırıcı özel ödeme kanallarının inşası üzerine bir karara 
varmışlardır. Kurulacak bu yapı ile enerji şirketlerinin dolara ve ABD’nin öncülüğündeki küresel finansal 
sisteme bağlı kalmadan İran ile petrol ticareti yapmasının önü açılmış olacak. Bu karar ile birlikte 
tarafların bölgesel ve uluslararası anlamda iş birliklerinin süreceği de anlaşılmış oldu. Ayrıca bu 
görüşmenin ardından Federica Mogherini’nin yeni inşa edilecek olan finansal ödeme sistemi ile nükleer 
anlaşmanın da korunmasının sağlanacağını belirtmesi bunun önemli bir göstergesi olmuştur. Ancak ABD 
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo alınan bu karardan rahatsızlık duyduklarını belirtmiş, ABD Ulusal Güvenlik 
Danışmanı John Bolton ise İran’a yönelik olarak rejim ve taraftarlarının davranışlarını değiştirmemesi 
halinde sonuçlarına katlanacaklarına yönelik bir açıklama yapmıştır. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Netice olarak ABD, ekonomik ve siyasi anlamda uluslararası camiada etkili olan örgüt ve kuruluşlarda yer 
almayı ve politikalarını bu doğrultuda belirlemeyi hem dünya siyasetinde hukuki anlamda söz sahibi 
olabilmek hem de kendi stratejilerini bu oluşumlar aracılığıyla meşrulaştırmak adına önemli bulmuştur. 
Bu anlamda tarih boyunca ABD yönetimleri, kendilerine hatırı sayılır bir katkı veya kazanım sağlamamış 
olsa da kağıt üzerinde birtakım anlaşmaların varlığını günümüze kadar korumayı tercih etmiştir. Bu 
tercihin altındaki sebepler çeşitli olmakla birlikte genel olarak uluslararası prestij ve kamuoyunu 
yönlendirme anlamında önem arz etmiştir. Örneğin, NAFTA anlaşmasının ABD ekonomisinden çok, 
özellikle Meksika ekonomisine katkı sağladığını ilk bölümde de tartıştığımız üzere, NAFTA, ABD’nin 
bölgesel entegrasyonu ve prestiji açısından kurulduğu günden bugüne nitelikli bir portre çizmiştir. Siyasi 
reformların devamı ve demokrasi geleneğinin sürdürülmesi hedefine odaklı ABD yönetimleri, NAFTA ile 
Amerika’nın Latin Amerika’yla ticaretine ilişkin bir model teşkil etmişlerdir. Ayrıca 2. Dünya Savaşı’nın 
ardından ABD öncülüğünde kurulan IMF ve Dünya Ticaret Örgütü ile Soğuk Savaş’ın ardından iyice hız 
kazanan Amerikan yönetimindeki küresel ekonomik sistemin devamı sağlanmıştır. Uluslararası ticareti ve 
parasal işbirliğini arttırma amacıyla kurulan bu oluşumların hedeflerinin aksine Trump yönetiminin 
izolasyonist politikalar güderek ekonomik anlamda “America First” söylemi ile hareket etmesi ve ticaret 
savaşlarını başlatan hamleleri, bu kuruluşlarla olan ilişkilerini zedelemektedir. Donald Trump’ın 
ekonomik anlamda attığı adımlar, ticaret savaşlarına sebep olduğu gibi uluslararası sistemde bir 
belirsizlik de yaratmaktadır. Yaratılan bu belirsizlikle Trump, 2. Dünya Savaşı’nın ardından, ABD’nin yıllar 
içerisinde kurmuş olduğu küresel ekonomik ve jeostratejik düzenin de adeta altını kazmaktadır. Trump’ın 
BM 73. Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşma da aslında Amerika’nın öncelikle kendi çıkarlarını ön 
planda tuttuğunun kamuoyu nezdinde bir göstergesi olmuştur. Trump, konuşması esnasında 
küreselleşme doktrinini reddettiklerini belirtmiş ve her ulusun tehditlere karşı kendi egemenliğini 
koruması gerektiğini belirtmiştir. Trump’ın başa geldiği günden bugüne çelik ve alüminyum ithalatına ek 
vergi vergi getirmesi, BM kararına rağmen Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, başta Çin ve AB 
ülkerine olmak üzere uyguladığı ticari yaptırımlar ile aslında küreselleşen dünyada ABD’nin artık 
çıkarlarını ön planda tutan, uluslararası hukuk ve kurallardan ziyade kendi politikalarını güden bir profil 
çizeceğini göstermiştir. Uluslararası camiada böyle bir portre çizen ABD, içeride ise özellikle ekonomik 
anlamda büyük bir ivme kazanmıştır. Trump’ın BM 73. Genel Kurulu’nda da belirttiği üzere ABD’deki 
işsizlik oranı %3.7 ’ye düşerek son 49 yılın en düşük oranı olmuştur. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), ise 
Ekonomik Analiz Bürosu tarafından yayımlanan “üçüncü” tahmine göre, 2018'in ikinci çeyreğinde yıllık 
yüzde 4,2 oranında artmıştır. “Make America Great Again” sloganıyla hareket eden Trump, özellikle 
Amerikan ekonomisini ön planda tutan hamlelerle bu verilere ulaşmayı başarmıştır. Yine Trump’ın seçim 
vaatlerinden biri olan ve birçok Amerikalı’nın işini kaybetmesine sebep olarak gördüğü NAFTA’yı 



 
412 

 

 
 

kaldırması hususu, NAFTA’nın Amerika lehine revize edilmesi şeklinde son bulmuştur. Ayrıca Trump, 
yabancı ve yerli şirketlere yönelik vergi cezaları ile üretimi ülke içerisine çekmek niyetindedir. Böylece 
ülke içerisinde daha fazla iş imkanı da yaratılacaktır. Bu bağlamda Ford, Meksika’ya yapmayı planladığı 
fabrikadan vazgeçtiğini açıklamış, Toyota ve General Motor gibi şirketler ise ABD içerisinde milyon 
dolarlık yatırımlar yapacaklarını belirtmişlerdir. Ayrıca Apple’ın üretimini de ülke içerisine çekme 
konusunda hayli istekli olan Trump, Apple ürünlerinin Çin’e uygulanan tarifelerden etkilenmemesi için 
Apple’ın ABD içerisinde üretime geçmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştur.  

Diğer yandan, NATO’nun içerisinde ABD’nin rolünün ne olacağı konusu belirsizliğini koruyan bir husus 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Trump, NATO savunma harcamalarının büyük kısmını üstlendiklerini 
belirterek Avrupalı devletlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etmiştir. Esasen Trump bu 
adımıyla da korumacı politikasını bir kez daha göstermiş, ekonomik külfetlerle Amerikan ekonomisinin 
zarar gördüğü tezini tekrar etmiştir. 

Trump yönetimi ile birlikte bahsi geçen tüm bu uluslararası örgütlere yaklaşım ve bakış açısının 
değiştiğini görmekteyiz. Burada şu soru akla gelmektedir: Donald Trump, yıllardır devam eden söz 
konusu anlaşmaların revize veya feshedilmesi fikrini neden ortaya atmaktadır? Kendisinden önceki 
başkanlar döneminde varlığını sürdüren, hatırı sayılır bir ekonomik veya siyasal katkısı olmasa da kağıt 
üzerinde bir prestij meselesi olarak varlığını koruyan birtakım anlaşmalar neden Trump yönetimi ile 
birlikte sorgulanmaya başlanmıştır? Burada şöyle bir sonuca varmaktayız, Trump öncesinde 
küreselleşme tezini daha yüksek sesle savunan, liberal bir profil çizen ABD, Donald Trump’ın başa 
gelmesi ile birlikte izolasyonist ve korumacı bir profile bürünmüştür. “America First” ve “Make America 
Great Again” söylemlerinden ve bu söylemlerin getirdiği neticelerden de anlaşılacağı üzere ABD, liberal 
bir çizgidense daha milliyetçi, Amerikan çıkarlarını öncelikli tutan bir yönelim göstermektedir. Dünya 
siyasetini belirleyen büyük aktör Amerika’daki bu dönüşüm ise haliyle uluslararası siyaseti etkilemekte, 
küresel ekonomiye farklı bir yön vermektedir. Ayrıca Donald Trump’ın seçim vaatlerini birer birer yerine 
getirdiği düşünüldüğünde, başkanlık koltuğundaki hakimiyetini sürdürmeye odaklanarak bu tarz bir 
pozisyon aldığını söylemek de mümkün olacaktır.  
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İşletmelerde Örgütsel Dışlanma Üzerine Teorik Bir Araştırma 
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Özet 

Günümüzde işletmeler performans ve karlılığa büyük önem vermektedirler. Örgütsel performansın 
yükseltilmesinde ve karlılığın arttırılmasında anahtar unsur ise insandır. İnsanı etkileyen birçok faktör, 
onun örgüte olan katkısını ve dolayısıyla örgütün performans ve karlılığını etkilemektedir. Bu yüzden 
örgütlerde çalışan bireyleri ilgilendiren bütün faktörler dikkate alınıp değerlendirilmelidir. Günümüz 
rekabet ortamında performansı arttırmak giderek zorlaşmaktadır.  Diğer bireyler tarafından kabul 
edilmek, bir gruba ait olmak, gruplarla arasında bağlar kurmak ve bu bağları korumak sosyal bir varlık 
olan insanoğlunun temel ihtiyaçlarındandır. Bu ihtiyacın karşılanamadığı durum olarak ifade edilen 
dışlanma, bireyin başka birey ya da grup tarafından yok sayılması, görmezden gelinmesi veya grup 
dışında tutulmasıdır. 

Sosyal bir varlık olması nedeniyle, birey aidiyet ihtiyacı duymaktadır. Bu durum, bireyin tüm hayatı 
boyunca farklı topluluk ve gruplara dahil olma ve kedini o topluluk ya da gruplara kabul ettirme çabası 
sergilemesine neden olur. Dolayısıyla, bireylerin çalışma hayatında ya da çalıştıkları işletmedeki sosyal 
ilişkileri, işletmenin içinde oluşan grup ve alt gruplar tarafından kabul edilmesi bireylerin hem özel 
hayatına hem de çalışma hayatındaki ilişkilerine yansıyacağı gibi, örgüt açısından; gruplar arası etkileşim 
ve iletişim, işgörenlerin bireysel performansları üzerinde etkili olabileceği gibi örgüt performansını 
etkileyecektir. Örgütsel dışlanma, bireyin örgütle olan ilişkilerinin engellenmesi sonucu bireyin çalışma 
arkadaşlarına, yöneticilerine ve örgüte olan tutum ve davranışlarındaki isteksizliğidir. Diğer bir ifadeyle, 
bireyi örgüt içi sosyal ilişkilerde yalnız bırakmaya yönelik potansiyel tutum ve davranışlardır. Bu tür 
davranışlar doğrudan bireyi hedef almaktadır. Bireyin sosyal ilişkilerinin, iletişiminin ve yöneticilerle olan 
ilişkilerinin engellenmesi, bireyin varlığının yok sayılması, saygı ve güveninin sarsılması, sosyal 
aktivitelerden yoksun bırakılmasına ilişkin davranışlar olarak kendini göstermektedir. Bu çalışmada 
örgütsel dışlanma kavramının teorik temellerine değinerek örgütsel dışlanma süreci ve boyutlarına 
değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel dışlanma, örgüt içi sosyal ilişki, örgütsel dışlanma boyutları.  

 

Giriş 

Günümüzde çalışma hayatının gelişmesine bağlı olarak sorunların da giderek çeşitlendiğini görmekteyiz. 
Farklı sektörlerdeki çalışanların üretkenlik davranışlarını, örgüt ve çalışan ilişkilerini etkileyen çok sayıda 
problem mevcuttur. Bunlardan birisi de çalışmamızın konusunu oluşturan, örgütsel soyutlamadır. 

Örgüt hayatında çalışanların etkinliliğini, verimliliğini ve sadakatlerini etkileyen unsurlar, öteden beri 
öncelik verilen araştırma konularını oluşturmaktadır. Söz konusu bu unsurlar, çalışanların sorumlusu 
oldukları işleri yaparken sergiledikleri bireysel performansı doğrudan etkilemekte ve dolayısıyla bu 
etkiler, örgütsel performans üzerinde de kendisini göstermektedir. Bu anlamda, örgüt içerisindeki 
olumsuz davranışlar da hem üzerinde araştırma yapmak hem de ilgili araştırma sonuçlarına göre çalışan 
ve yönetici davranışlarını şekillendirmek için öncelik verilmesi gereken konulardır.  

İlgili yazın incelendiğinde, örgüt hayatına etki etme potansiyeline sahip olması sebebiyle üzerinde 
araştırma yapılmış pek çok olumsuz örgütsel davranış konusu bulunmaktadır. Örneğin; mobbing, işyeri 
nezaketsizliği, sosyal kaytarma, sanal kaytarma, kronizm, nepotizm, presenteizm, bilgi uçurma 
(whistleblowing), yıkıcı politik davranışlar ve üretkenlik karşıtı iş davranışları gibi konular, bu kapsamda 
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ele alınmış araştırma konularından bazılarıdır (Latané, vd., 1979; Leymann, 1996; Arasli ve Tumer, 2008; 
Örücü ve Yıldız, 2014; Yıldız vd., 2017; Tani, 2018; Özkalp ve Yıldız, 2018; Yıldız ve Develi, 2018). 

Etkinlik ve verimlilik odaklı modern örgütlerde, bu hedeflerin başarılması için örgütü oluşturan tüm 
parçaların bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Parasal sermayenin yanında beşeri sermayenin 
de çok önemli olduğu günümüz yaklaşımında, örgütlerdeki davranış ve tutumları değerlendirilmesi ve 
örgüt atmosferindeki faktörlerin uyumlu hale getirilmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla, örgütlerde 
çalışanları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen unsurların araştırılması gerekmektedir. Bu 
unsurlardan birisi de işyerinde dışlanmadır. Literatürde dışlanmanın ortaya çıkmasıyla gelişen etkiler 
oldukça önemsenmiştir. Bu etkilerin çalışanlar ve örgütler üzerinde olumsuz psikolojik ve pragmatik 
sonuçlara neden olabileceği ifade edilmiştir (Robinson vd., 2013: 204). 

Literatür Taraması 

Örgütsel Dışlanma Kavramı 

Dışlanma, bir bireyin diğer bir birey ya da grup tarafından görmezden gelinmesidir. Dışlanma, doğal 
yapısından dolayı bireylerin dört temel ihtiyacını tehdit eder. Bu ihtiyaçlar; benlik saygısı ihtiyacı, ait 
olma ihtiyacı, kontrol ihtiyacı ve anlamlı bir varoluş duygusu ihtiyacıdır (Williams, 2007: 426). 

Dışlanma, çalışanların göz ardı edilmesi ve örgütün diğer üyeleri tarafından dışta tutulma sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. Bu durum, çalışanlarda bilgi paylaşımı yapmanın ve düşüncelerini ifade etmenin hiç 
bir anlamı olmadığı hissine neden olmakta ve bundan dolayı da dışlanan çalışanlar kendilerini örgüt 
içerisinde tam olarak ifade edememektedir (Fatima vd., 2017: 112). Dışlanma, göz ardı edilme ve dâhil 
edilmeme kavramlarının bileşiminden meydana gelen doğal bir oluşumdur (Williams & Gerber, 
2005:368). 

Meydana geldiği sosyal bağlamlar anlamında işyerlerinde oluşan dışlanmaya örgütsel dışlanma adı 
verilmektedir (Fox ve Stallworth, 2005: 439). Örgütsel dışlanma, örgüt içerisindeki bir birey ya da grubun 
yaptığı işin gereklerine de sahip olan ve sosyal anlamda kendi yapılarına uygun olan başka bir birey ya da 
grubu dışarıda bırakmaları anlamına gelmektedir (Robinson, vd., 2013: 204). Örgütsel dışlanmanın 
nedenleri şekil 1 ‘de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1: Örgütsel dışlanmanın nedenleri 

Kaynak: Williams, K., ve Sommer, K. (1997). Social Ostracism by Coworkers: Does Rejection Lead to 
Loafing or Conpensation? Personality and Social Psychology, 13(7), 693-706. 

Örgütsel dışlanma, bireyin çalıştığı ortamda kendisini örgüte ait hissetmemesi, özsaygısını kaybettiği 
hissine kapılması, kendini kontrol edemediği ya da yetersiz olduğunu düşünmesine neden olmaktadır 
(Köse, vd., 2018: 249). bir kişi iletişim kurmak istediğinde diğer kişinin sessiz kalması, bireyin boş 
verilmesi, örgüt içi faaliyetlerden soyutlanması ve benzeri davranışlara maruz kalması olarak 
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tanımlamıştır (Mahfooz vd., 2017: 399). Örgütsel dışlanma, doğrudan göze çarpmadığı için pasif bir 
saldırganlık şeklidir (Zhao vd., 2013:220).  

Estevez ve Serlin (2013) daha önce dışlanma ile ilgili yapılan çalışmalarda üç aşamada ele alınan süreci 
(Eisenberger, vd. 2003: 90) geliştirerek; yenileme, yansıtıcı ve istifa, kaçış veya patlama aşamasına ek 
sürpriz ya da garip olarak adlandırdığı yeni bir aşama daha eklemiştir.  

a) Sürpriz ya da gariplik/acayiplik aşaması: Dışlanma maruz kalan bireyi izolasyon ve görünmezlik 
durumun farkında varmaya başlar. Farkındalık hızı bireylere göre farklılaşır. Bireyin başkalarıyla olan 
ilişkisinde fark edilen anormallikler veya ona verilen "normalden düşük" tepkilere şaşkınlıktır.  

b) Yenileme aşaması: Birey bu aşamada izolasyon nedeniyle, acı ya da çaresizlik hissi yaşamaktadır. Bu 
aşama bireyin öz saygı, aidiyet duygusu, kontrol ve varoluş duygusu üzerinde olumsuz etkiler 
yaratmaktadır.  

c) Yansıtıcı aşaması: Birey bu aşamada, izolasyon veya sosyal reddedilme durumuna karşı bir strateji 
geliştirmektedir. Bu aşamada birçok tepki mümkün olabileceği gibi alternatifler temelde iki şekilde 
gerçekleşmektedir. İlk alternatif, bireyin eski durumuna geri dönmek için savaşması/ mücadele etmesi 
veya uysallık göstermesidir.  

d) İstifa, kaçış veya patlama aşaması: Son aşamada birey egemen grupla yeniden bütünleşir ya da 
mücadele ettikten sonra çatışma stratejisinde başarısız olduğunu kabullenerek, istifa veya kabul gibi 
çeşitli alternatifleri benimseyebilir. Bu aşama dışlanmanın sürecinin sonucu olup, birey izolasyonla ilgili 
olumsuzlukları değiştirilemez olarak kabul eder. Bir diğer seçenek ise kaçış ya da terk etmektir. Bireyin 
örgütten  ayrılması, yerleşim yerini değiştirmesi (göç veya taşınma) ya da yüksek şiddet içerikli nihai bir 
çatışma yoluyla toplumsal reddine itiraz etmesine karar vermesi ile duruma son vermeye çalışır (intihar, 
eşlerine veya aile üyelerine fiziksel saldırılar, faillere karşı intikam vb.)  

Örgütsel dışlanma da çözüm yolu olarak; örgütsel soyutlamanın hem bireysel hem de örgütsel 
maliyetinin yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle örgütsel soyutlamanın en aza indirilmesi için 
gerekli önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Bu önlemlerden birisi de örgütsel soyutlamaya maruz 
kalan bireylere sosyal desteğin sağlanmasıdır. Sosyal destek, sosyal ve psikolojik problemlerin 
çözümünde bireylere gerekli katkıların sağlanmasıdır. Sosyal desteğin sağlanmasında, çalışma 
arkadaşları, yöneticiler, aile bireyleri veya birey için özel olan bireyler önemli rol üstlenmektedirler (Halis 
ve Demirel, 2016: 319). 

Sonuç 

Olumsuz tutumsal etkisinden dolayı işyerinde dışlanma, örgütsel etkinlik açısından zararlı olabilmekte, 
dışlanmış çalışanlar örgütün veya diğer bireylerin yararlanabileceği vatandaşlık davranışlarını 
azaltabilmektedir (Wu vd., 2015: 363). 

Dışlanmaya maruz kalan bireyler kendilerinde başkalarına itici gelen birtakım özellikler olduğunu 
algılamaya başladıkları için benlik saygılarında azalmalar olabilir. İlişki kurmak istedikleri bireylerden ya 
da gruplardan dışlandıklarında ait olma ihtiyaçları zarar görür. Bireyin kontrol gücü azalır çünkü 
dışlanma, bireylere hem başkalarının eylemlerine karşı duyarlı olunmaması gerektiğini hissettirir, hem de 
söz konusu dışlanmaya karşı bir önlem alınamayacağını düşündürür. Son olarak, dışlanan bireyde anlamlı 
bir varoluş duygusu ihtiyacı eksik kalır (Chung ve Kim, 2017: 1237). 

Örgütsel dışlanmanın çalışanların örgütsel bağlılıkları, örgütsel özdeşleşmeleri ve örgütsel vatandaşlık 
davranışları ile arasındaki ilişkileri inceleyen başka çalışmalarda ise örgütsel dışlanmanın; örgütsel 
bağlılığı, örgütsel özdeşleşmeyi ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını olumsuz olarak etkilediği 
belirlenmiştir (Gkorezis, vd., 2016: 2382). Bunun yanında örgütsel dışlanmanın endişeye, strese, 
depresyona, işe bağlı gerginliklere, duygusal olarak tükenmeye, iş konusunda tatminsizliklere, işi 
bırakmaya, işteki performansın düşmesine ve iş yerinde sapkın davranışlara neden olduğu da 
belirtilmektedir (Zhao vd., 2013: 179). 
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Mirasçılık Belgesinin Tanınma - Tenfizine İlişkin Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararının31 Değerlendirilmesi 

  

Arş. Gör. Şule ARSLAN  

Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,  

Milletlerarası Özel Hukuk ABD. 

Özet 

Dava konusu olayda davacı Alman Asliye Mahkemesinden miras bırakanın mirasçısı olduğuna ilişkin 
veraset ilamının almış ve ilamın Türkiye’de icra edilebilmesi için tenfiz talebinde bulunmuştur. Ancak 
yerel mahkeme mirasçılık belgesinin kesin hüküm özelliği taşımadığı gerekçesiyle tenfiz talebinin reddine 
karar vermiştir. Dava sonucu davacı tarafından temyiz edilmiş olup Yargıtay Hukuk Dairesi yerel 
mahkemenin kararını tanıma tenfiz kararı verilmesi için yabancı mahkeme kararının kesin hüküm 
oluşturmasına ilişkin bir şartın bulunmadığını değinerek kararı bozmuştur. 

Esasen İnceleme konusu karara ilişkin olayda temel hukuki sorun yabancı mahkeme tarafından verilen 
ihtilafsız kaza kararlarının tanınması- tenfizinde, yabancı mahkeme kararının kesinleşmesi şartından 
mahkemelerin ne anlaması gerektiğidir. Bu bildirinin amacı çekişmesiz yargı kararlarının tanınması ve 
tenfizine ilişkin olarak genel bir bilgi vererek mirasçılık belgesinin tanınması tenfizine ilişkin söz konusu 
kararı değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Mirasçılık belgesi, tanıma - tenfiz, yabancı mahkeme kararı, çekişmesiz yargı.  

Evaluation of The Decision of The Seventh Civil Division of The Court of Appeal32 Dated 23.02.2012 
Which Established That Enforcement of Certificate Inheritance 

Abstract 

The facts of the case the plaintiff has received certificate of inheritance for heir and requested 
enforcement to be enforced in Turkey. However, court of first instance has dismissed the action on the 
grounds that it did not have a finality. Plaintiff appealed for reversal to supreme court. Supreme court 
has reversed the decision because of that there is no legal requirements that a foreign court decision 
has finality for enforcement. 

Essentially, the main legal problem in the case related to the decision is what means finality for 
enforcement of foreign non-contentious judgement. The objective of this paper is to provide general 
information on the recognition and enforcement of foreign judgement and to evaluate the decision on 
the recognition of the certificate of inheritance. 

Keywords: Certificate of inheritance, recognition-enforcement, foreign judgment, non-contentious 
judgement. 

 

 1.İnceleme Konusu Karar33 

Özet: Dava, yabancı mahkemece verilmiş mirasçılık belgesinin tanınması ve tenfizi istemine ilişkindir. 
Davacı tarafından vasiyetnameye dayanılarak Nürnberg Asliye Mahkemesi’nden atanmış mirasçılık 
belgesi istendiği, mahkemece davacının miras bırakanın tek başına mirasçısı olduğuna karar verildiği, 
karar aslı ve onaylı tercümesinin de dosya içinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 5718 sayılı MÖHUK’ta 
hukuk mahkemesi kararlarının ve ihtilafsız yargı kararlarının tanınabileceğinin belirtildiği, tanıma ve 

                                                           
31

  E. 2011/6691 K. 2012/1100 T. 23.02.2012. 
32

  C. 2011/6691 D. 2012/1100 D. 23.02.2012. 
* Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 
33

  Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin, 23.02.2012 tarihli, 2011/6691 Esas ve 2012/1100 Karar sayılı Kararı  
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tenfiz kararı verilmesi için yabancı mahkeme kararının kesin hüküm oluşturması şartının bulunmadığı, 
sadece mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizinin yapılabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca tanıma ve 
tenfizine karar verilecek yabancı mahkeme kararlarının mirasçılar açısından kesin hüküm 
oluşturmayacağı, Türk Mahkemelerinden verilmiş mirasçılık belgeleri gibi ilgililer tarafından her zaman 
iptalinin istenebileceği de kuşkusuzdur. Mahkemece davanın kabulü gerekir. 

Dava: Hasımsız olarak görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı M. K. 
tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği düşünüldü. 

Karar: Dava, yabancı mahkemece verilmiş mirasçılık belgesinin tanınması ve tenfizi istemine ilişkindir. 

Mahkemece mirasçılık belgesinin kesin hüküm özelliği taşımadığı gerekçesiyle tenfiz edilemeyeceğinden, 
davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç yasal düzenlemeye uygun düşmemiştir. 

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hakkında Kanunun tenfize ilişkin 50. maddesinde, yabancı 
mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş 
bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı 
verilmesine bağlı olduğu belirtilmiştir. Aynı kanunun tanımaya ilişkin 58. maddesinde ise yabancı 
mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilamın tenfiz şartlarını 
taşıdığının mahkemece tespitine bağlı olduğu, tanımada 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde 
belirtilen Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma 
yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün 
veya fiili uygulamanın bulunması şartı uygulanmayacağı, çekişmesiz yargı kararlarının tanınmasının da 
aynı hükme tabi olduğu açıklanmaktadır. 

Somut olaya gelince; davacı M. K. Tarafından vasiyetnameye dayanılarak Nürnberg Asliye 
Mahkemesi’nden atanmış mirasçılık belgesi istendiği, mahkemece 21.10.2009 tarih, VI 2081/09 esas 
sayılı kararı ile davacının miras bırakanı A. Y.’ın tek başına mirasçısı olduğuna karar verildiği, karar aslı ve 
onaylı tercümesinin de dosya içinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

5718 sayılı MÖHUK’da hukuk mahkemesi kararlarının ve ihtilafsız yargı kararlarının tanınabileceği 
belirtildiği, tanıma ve tenfiz kararı verilmesi için yabancı mahkeme kararının kesin hüküm oluşturması 
şartının bulunmadığı, sadece mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizinin yapılabileceği vurgulanmıştır. 
Ayrıca tanıma ve tenfizine karar verilecek yabancı mahkeme kararlarının mirasçılar açısından kesin 
hüküm oluşturmayacağı, Türk Mahkemelerinden verilmiş mirasçılık belgeleri gibi ilgililer tarafından her 
zaman iptalinin istenebileceği de kuşkusuzdur. 

Sonuç: Hal böyle olunca; mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm 
kurulması isabetsiz davacı M. K. ’in temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile 
hükmün bozulmasına, peşinen alınan harcın istek halinde ilgilisine iadesine, 23.02.2012 gününde oybirliği 
ile karar verildi.  

2.Olayın Özeti 

Dava konusu olayda davacı Alman Asliye Mahkemesinden miras bırakanın mirasçısı olduğuna ilişkin 
veraset ilamı almış ve ilamın Türkiye’de icra edilebilmesi için tenfiz talebinde bulunmuştur. Ancak yerel 
mahkeme mirasçılık belgesinin kesin hüküm özelliği taşımadığı gerekçesiyle tenfiz talebinin reddine karar 
vermiştir. Dava sonucu davacı tarafından temyiz edilmiştir.  

3.Merci Kararları 

3.1. Yerel Mahkeme Kararı 

Yerel mahkeme yabancı mahkeme ilamının tenfiz edilebilmesi için yabancı mahkeme kararının kesin 
hüküm özelliği taşıması gerektiğini belirtmiş, dava konusu mirasçılık belgesi bakımından bu şartın 
yokluğunu tespit ederek tenfiz talebinin reddine karar vermiştir. 
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3.2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı 

Yargıtay kararında öncelikle yabancı mahkeme kararlarının tanıma tenfizine ilişkin kanuni şartlara 
değinmiştir. Buna göre, tenfiz kararı başlıklı MÖHUK’un 50. maddesi uyarınca, “yabancı hukuk davalarına 
ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra 
olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır”. Tanımaya ilişkin 5718 
sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hakkında Kanunun 58. maddesinde ise, “yabancı mahkeme 
ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının 
tespitine bağlıdır. Tanımada 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz”. Tenfiz şartlarının 
düzenlendiği 54. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinin ise karşılıklılık esasını düzenlediği tespit edilmiş ve 
çekişmesiz yargı kararlarının tanınmasının da aynı hükme tâbi olduğu açıklanmıştır. 

Yargıtay daha sonra değinmiş olduğu Kanun hükümleri çerçevesinde somut olay incelemesine geçmiştir. 
Buna göre, Kanunda çekişmesiz yargı kararlarının tanınabileceğine ilişkin düzenleme bulunduğunun 
ancak tanıma-tenfiz kararı verilmesi için yabancı mahkeme kararının kesin hüküm oluşturmasına ilişkin 
bir şartın bulunmadığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra tanıma-tenfizine karar verilecek yabancı mahkeme 
kararının mirasçılar açısından kesin hüküm oluşturmayacağı ve ilgililer tarafından her zaman iptalinin 
istenebileceği vurgulanmıştır.  

Yargıtay dava konusuna ilişkin Kanun hükümlerinin tespiti ve somut olayın değerlendirilmesi sonucunda 
yabancı mahkeme tarafından verilen mirasçılık belgesinin tanıma-tenfizine ilişkin talebi ve temyiz 
itirazını haklı görerek davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle yerel mahkeme hükmünün 
bozulmasına oybirliği ile karar vermiştir. 

4.Hukuki Sorun 

Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların Türkiye’de kesin hüküm ve kesin delil vasfının kabulü 
ile bu kararların icra olunabilmesi söz konusu kararların Türk mahkemelerince tanıma-tenfizine bağlıdır. 
Tanıma tenfize ilişkin şartlar 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hakkında Kanun’un (MÖHUK- 
RG: 12.12.2007- 26728)  İkinci Bölümünde 50 ilâ 59. maddelerinde düzenlenmektedir.  

Çekişmesiz yargı kararlarının tanınması da yabancı mahkemeler tarafından verilen ilamların tanımasına 
ilişkin 58. maddede düzenlenmiş olup yabancı mahkeme ilamlarının tanınması için aranacak şartlar 
bakımından yabancı mahkeme kararlarının tenfiz şartlarına göndermede bulunulmuştur.  

İnceleme konusu karara ilişkin olayda temel hukuki sorun yabancı mahkeme tarafından verilen kararların 
tanıma tenfizinde kesin hüküm oluşturma şartının aranıp aranmayacağı bu bağlamda MÖHUK’ta yer alan 
“yabancı mahkeme kararının kesinleşmesi” şartının nasıl yorumlanması gerektiğidir. 

Hukuki sorunun cevaplanması için öncelikle nitelikleri bakımından mahkeme kararlarının çeşitleri ve 
sonuçlarına değinilecek daha sonra çekişmesiz yargı kararlarının hukuki niteliğine değinilerek tanıma 
tenfiz kararı verilebilmesi için MÖHUK’ta aranan kesinleşmiş olma şartı incelenecek ve değerlendirme 
yapılacaktır. 

5.Hukuki İnceleme 

5.1. Nitelikleri Bakımından Mahkeme Kararları Çeşitleri 

Mahkeme kararları nitelikleri bakımından eda, tespit ve inşai kararlar olmak üzere üç grupta 
incelenmektedir. Eda kararlarında, mahkeme birine bir şey verme, yapma veya vermeme konusunda bir 
karar vermektedir. Tespit kararları, bir hukuki ilişkinin varlığı veya yokluğunun tespitine yönelik kararlar 
iken; inşai kararlar bir hukuki durumun kurulması, değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması için hak 
sahibinin iradesinin yeterli olmaması ve durumun ancak bir mahkeme kararı ile doğmasının gerekli 
olduğu hallerde açılan dava sonucu verilen boşanma, evlat edinmeye izin gibi kararlardır (Çelikel, Erdem, 
2016: 652, Doğan, 2015: 104).  
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5.2. Mahkeme Kararlarının Sonuçları 

Mahkeme kararlarının kesin hüküm ve icra kabiliyeti olmak üzere iki sonucu bulunmaktadır. Kesin 
hüküm mahkemede görülmekte olan uyuşmazlığın nihai olarak çözümlenmesi ve mahkemelerde 
yeniden görülmesine engel olan kanuni hakikat vasfıdır (Şanlı, Esen, Ataman Figanmeşe, 2015: 476).  

Kesin hüküm, şekli ve maddi kesin hüküm olmak üzere iki anlam taşımaktadır. Şekli anlamda kesin 
hüküm mahkemenin verdiği karara karşı kanun yollarının kapanmasıdır (Nomer, 2017: 498).  

Maddi anlamda kesin hüküm ise mahkeme tarafından verilen kararın daha sonra değiştirilememesidir. 
Maddi anlamda kesin hükmün söz konusu olduğu durumda kararın içeriği bağlayıcı bir etkiye sahip 
olmaktadır. Bunun sonucunda daha sonra maddi anlamda kesin hüküm ifade eden ilamdan farklı bir 
hükme varılması yasağı,  bir başka deyişle,  aynı konuda ve aynı taraflar arasında açılan bir davada aynı 
kararın dikkate alınması zorunluluğunu söz konusudur (Şanlı, Esen, Ataman Figanmeşe, 2015: 476, 
Erten, 2005: 198). Bu sayede hukuki istikrar sağlanmış olmaktadır. 

Mevzuatımızda kesin hükmün şartları Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK- RG: 04.02.2011-27836) 
303. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, “bir davaya ait şekli anlamda kesinleşmiş olan hükmün, 
diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava 
sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir”. 
Görüldüğü üzere, mahkeme kararı maddi kesin hüküm niteliğinde ise, kararın bu niteliği kazanmasından 
sonra aynı konuda, aynı taraflar arasında, aynı sebeple tekrar dava açılamaz. Böyle bir davanın açılması 
halinde ise davacı kesin hüküm itirazı ile karşı karşıya kalacaktır (Şanlı, Esen, Ataman Figanmeşe, 2015: 
476, Çelikel, Erdem, 2016: 650, Doğan, 2015: 101). 

Kural olarak Türk usul hukukunda mahkeme kararlarının şekli ve maddi kesinliği birlikte taşıdığı, şekli 
kesinlik taşıyan mahkeme kararlarının aynı zamanda maddi kesinliği de beraberinde taşıdıkları ve şekli 
anlamda kesinliğin maddi kesinlik için zorunlu bir şart olduğu kabul edilmektedir. Maddi anlamda kesin 
hüküm şekli anlamda kesin hüküm ile bağlantılı şekilde açıklanmaktadır. Buna göre, maddi anlamda 
kesin hüküm, şekli anlamda kesinleşmiş olan hükmün kanuni hakikat vasfının kabul edilmesi olarak ifade 
edilmektedir (Doğan, 2015: 102). 

5.3. Çekişmesiz Yargı Kararlarının Hukuki Niteliği 

Medeni yargı çekişmeli ve çekişmesiz olmak üzere iki kola ayrılmaktadır (Pekcanıtez, Atalay, Özekes, 
2017: 32). Çekişmesiz yargının, çekişmeli yargıdan farklarına değinmekte fayda vardır.  

Çekişmesiz yargıyı, çekişmeli yargıdan ayrışan ilk ölçüt ihtilaf yokluğudur.  Çekişmeli yargı bir ihtilaf, 
anlaşmazlık, iddia ve mukabil iddia hakkında karar vermek talebini ihtiva eden davalarla meşgul olur. 
Buna mukabil çekişmesiz yargıya tabi işlerde ilgililer arasında bir ihtilaf yoktur; yani burada mahkeme, 
kararını ilgililer arasında mevcut herhangi bir ihtilaf hakkında vermez (Kuru, 1961: 16’den naklen). İhtilaf 
yokluğu tek başına bu çekişmesiz yargı kararını tanımlamak için yeterli değildir. Örneğin, boşanma 
davasında davalının davacının iddiasına karşı koymaksızın ona iştirak etmesi durumunda bir ihtilaf 
olmadığı halde Çekişmeli yargı söz konusudur. Bu konuda kullanılan ikinci ölçüt hasım yokluğudur. 
Çekişmeli yargıda birbirine karşı talep öne süren davacı ve davalı olmak üzere iki taraf vardır. Çekişmesiz 
yargıda ise bir hasım karşı taraf bulunmamaktadır (Kuru, 1961: 20). İhtiyari olma incelenmesi gereken 
diğer bir husustur. Burada ihtilaflı olan bir konunun çözümü için mahkemeye başvurulmamakta olup 
hukuki bir netice elde etmek için başvuruda bulunulmaktadır (Kuru, 1961: 27). Çekişmesiz yargıda ayırt 
edici bir diğer ölçüt sübjektif hakkın yokluğudur. Buna göre, takibi talebe bağlı işlerinde de talepte 
bulunanın, diğer ilgililere veya bunlardan birine karşı hiçbir sübjektif hakkı yoktur (Kuru, 1961: 33). Son 
olarak hâkimin re’sen harekete geçeceği bütün işler çekişmesiz yargıdandır (Pekcanıtez, Atalay, Özekes, 
2017: 32-36).  

Çekişmesiz yargı kararları, tarafların bir kişiye karşı ileri süreceği sübjektif haklarının olmadığı, tarafların 
huzuruna gerek olmadan mahkemenin re’sen harekete geçeceği ve hakkı korumak için verdiği ismin 
değiştirilmesi, vasi tayini ve mirasçıların ve bu sıfata bağlı miras haklarını tespit eden mirasçılık belgesi 
verilmesi gibi kararlardır (Şanlı, 1990: 291, Kuru, 1961: 39). Bu tür kararlar maddi kesinlik taşımayıp 



 
424 

 

 
 

yalnız şekli kesinlik taşıyan yeni deliller ortaya çıktığında yeniden inceleme konusu yapılabilen kararlardır 
(Çelikel, Erdem, 2016: 651). 

Çekişmesiz yargı HMK’nın Dokuzuncu Kısmında 382 ilâ 388. maddeleri arasında düzenlenmektedir. 
HMK’nın 382. maddesinde mahkemelerin çekişmesiz yargının uygulanacağı işler bakımından kullanacağı 
ölçütler kaleme alınmıştır. Buna göre, “ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan hâller, ilgililerin, ileri 
sürülebileceği herhangi bir hakkının bulunmadığı hâller, hâkimin resen harekete geçtiği hâllerde” 
çekişmesiz yargı uygulama alanı bulacaktır.  

Aynı maddede mahkemeye yol gösterecek ölçütlerin yanı sıra çekişmesiz yargı işleri sayılmıştır. Buna 
göre; ergin kılınma, ad ve soyadın değiştirilmesi, ölüm karinesi sebebiyle (ilgili yerin mülkî amirinin 
emriyle) nüfus kütüğüne ölü kaydı düşülen kişinin sağ olduğunun tespiti, gaiplik kararı ve kişisel durum 
sicilindeki kaydın düzeltilmesi kişi hukukundaki,  henüz evlenme yaşında olmayanların evlenmesine izin 
verme, gaiplik nedeniyle evliliğin feshi, evlendirme memurunun, evlenme başvurusunu ret kararına karşı 
yapılan itiraz, yeniden evlenmede bekleme süresinin hâkim tarafından kaldırılması, terk eden eşin ortak 
konuta davet edilmesi, eşlerden birinin, evlilik birliğini tek başına temsil etmek konusunda yetkili 
kılınması, aile konutu ile ilgili işlemler için diğer eşin rızasının sağlanamadığı hâllerde hâkimin 
müdahalesinin istenmesi, mevcut mal rejiminin eşlerden birinin veya alacaklıların talebiyle mal ayrılığına 
dönüştürülmesi ve sebeplerin ortadan kalkması hâlinde mal ayrılığından eski rejime geri dönülmesi, 
paylaşmalı mal ayrılığında boşanma veya evliliğin iptali hâlinde, aile konutu ve ev eşyasını hangi eşin 
kullanmaya devam edeceği hakkında karar verilmesi, sağ kalan eşe aile konutu üzerinde ve ev eşyası 
üzerinde mülkiyet veya intifa hakkı tanınması, mal ortaklığında eşlerden birinin mirası reddine izin 
verilmesi, ana babaya çocuğun mallarından bir kısmını çocuğun bakım ve eğitimi için sarf etme izninin 
verilmesi, velayetin kaldırılması, velayetin eşlerden birinden alınarak diğerine verilmesi ve kaldırılan 
velayetin geri verilmesi, hâkimin çocuğun mallarının yönetimine müdahale etmesi ve çocuğun mallarının 
yönetiminin kayyıma devri, evlilik sona erince velayet kendisinde kalan eşin, hâkime çocuğun malları 
hakkında defter sunması, aile yurdunun kurulmasına izin verilmesi, kuruluşun tebliğ ve ilanı, kapatılması 
hâlinde tapu sicilindeki şerhin silinmesine izin verilmesi, taşınmazın bizzat malik veya ailesi tarafından 
kullanılması şartına geçici olarak istisna tanınması,  14.01.1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına 
Dair Kanuna göre aile mahkemesi hâkimi tarafından karar verilecek tedbirler, çocuk hâkimi tarafından, 
çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya resen çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici 
tedbir kararı alınması, vesayet işleri aile hukukundaki, sulh hâkimi tarafından resmî vasiyetname 
düzenlenmesi; el yazısı ile vasiyetnamenin sulh hâkimi tarafından saklanması; sözlü vasiyetname 
tutanağının sulh veya asliye mahkemesine tevdii, vasiyeti yerine getirme görevlisine görevinin 
bildirilmesi, vasiyeti yerine getirme görevlisinin tereke malları üzerinde tasarruf etmesine izin verilmesi, 
gaibin mirasçılarına, gaibe düşen miras payının teslim edilmesi, tereke mallarının korunması ve hak 
sahiplerine ulaşmasını sağlamak için önlem alınması, mirasçılık belgesi verilmesi, terekenin yazımı 
işleminin sona erdiğinin mirasçılara bildirilmesi, mirasın reddi beyanının tespiti ve tescili; mirasın 
reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen mirasçılara bildirilmesi; mirasın reddi süresinin uzatılması, 
terekenin resmî defterinin tutulması, sulh hâkiminin özellikleri olan eşyanın mirasçılardan birine tahsis 
edilmesi veya satılmasına karar vermesi miras hukukundaki, taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve 
hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması, taşınmaz rehininde alacaklı için kayyım tayini 
eşya hukukundaki, yetkisi sona eren temsilcinin temsil belgesini mahkemeye teslimi, borçluya ifa veya 
teminat göstermesi için süre verilmesi, tevdi mahalli belirlenmesi veya tevdi edilemeyecek eşyanın 
satılması, alacaklısı ihtilaflı olan borcun mahkemeye tevdii, ayıplı hayvanın bilirkişi tarafından muayenesi, 
mesafeli satımlarda ayıbın tespiti veya ayıplı malın satılmasına izin verilmesi, işçiye kârdan hisse 
verilmesini öngören iş sözleşmesinde, mahkemenin işverenin hesaplarını inceleyecek bir kişi tayin etmesi, 
eser sözleşmesinde eserin ayıplı olup olmadığının bilirkişiye tespit ettirilmesi, satılmak için komisyoncuya 
gönderilen eşyanın hasarının tespiti,  komisyoncu elindeki malın açık artırma ile satışına izin verilmesi 
borçlar hukukundaki, ticari defterlerin zıyaı hâlinde belge verilmesi, acentenin müvekkili hesabına teslim 
aldığı malın Borçlar Kanununa göre satılması, kollektif şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru tayini, 
komanditer ortağın talebiyle şirket hesaplarını incelemek için eksper tayini, anonim şirkette ayni sermaye 
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konulması, tescilden itibaren iki yıl içinde sermayenin onda birini aşan tutarda işletme devralınması ve 
sermaye azaltılmasında bilirkişi raporu alınması ve mahkemenin izni, kıymetli evrakın iptali, eşya 
taşımada eşyanın hasar ve eksiğinin tespit edilmesi; teslim edilememesi hâlinde Borçlar Kanunu 
hükümlerine göre satılmasına karar verilmesi; gönderilen eşyanın mahkeme marifetiyle muayenesi, gemi 
ipoteğinde, malikin bulunamadığı hâllerde kayyım tayini, deniz raporu tanzimi, kırkambar sözleşmesinde 
geminin hareket gününün mahkeme tarafından tayini, navlun sözleşmesinde, boşaltma limanında 
malların hâl ve vaziyetinin, ölçü, sayı ve tartısının ekspere tespit ettirilmesi, müşterek avaryalarda 
dispeççi tayini ve dispecin mahkemece tasdiki, denizcilik rizikolarına karşı sigortalarda zararın ve 
kapsamının belirlenmesi için bilirkişi tayini, kooperatiflerde ayni sermayeye değer biçilmesi için bilirkişi 
tayini ticaret hukukundaki, ipotekli alacakta alacaklının gaipliği veya alacağı almaktan kaçınması 
hâlinde, borç tutarının icra dairesine tevdi edilmesi üzerine icra mahkemesi tarafından ipoteğin fekkine 
karar verilmesi, doğrudan doğruya iflas, iflasın kaldırılması, iflasın kapanmasına karar verilmesi, 
reddolunmuş mirasın tasfiyesinin, mirasçılardan birinin mirası kabul talebi üzerine mahkeme tarafından 
durdurulması, konkordato mühleti verilmesi ve komiserin atanması, konkordatonun tasdiki, sermaye 
şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında projenin ilanı ve ara dönem 
denetçisinin atanması, fevkalade hâllerde, kusuru olmaksızın borçlarını yerine getiremeyen borçluya 
mühlet verilmesi icra ve iflas hukukundaki çekişmesiz yargı işleridir. Bunun yanı sıra nüfus kütüklerinin 
sayfa birleşim yerlerinin asliye hukuk mahkemesince mühürlenmesi, noterlerin göreve başlarken 
mahkemede yemin ettirilmeleri, noter evrak ve defterlerinden alınarak başka yere gönderilecek 
örneklerin mahkeme tarafından tasdiki, kamu görevlilerinin mahkeme huzurunda kanunen yemin etme 
zorunluluğunun öngörüldüğü diğer durumlar çeşitli kanunlardaki çekişmesiz yargı işleridir.  

Görüldüğü üzere, HMK’da çekişmesiz yargıya ilişkin işlerin tespiti bakımından ölçütler tespit edilmiş, 
bunun yanı sıra çekişmesiz yargıya ilişkin işler sayılmıştır. Ancak bu sayma sınırlı değildir. Burada 
sayılmayan ancak Kanunda belirlenen ölçütleri sağlayan işler de çekişmez yargı işi sayılacaktır 
(Pekcanıtez, Atalay, Özekes, 2017: 33, Tütüncübaşı, 2014: 39-67) 

5.4. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi  

5.4.1. Genel Olarak  

Mahkeme kararları kural olarak verildikleri ülkenin sınırları içinde etki doğurur. Yabancı bir ülkede verilen 
kararın Türkiye’de etki doğurması için kural olarak, Türk mahkemelerinde tanıma veya tenfiz edilmesi 
gerekmektedir (Çelikel, Erdem, 2016: 649, Tarman, 2017: 799). Yabancı mahkemelerin tanıması-tenfizi 
MÖHUK’un İkinci Kısım İkinci Bölümünde 50 ilâ 63. maddeleri arasında düzenlenmektedir.  

Tanıma bir mahkeme kararının maddi anlamda kesin hüküm kuvvetinin yabancı bir ülkede kabul 
edilmesidir. Bir başka deyişle tanımanın konusu, şekli kesin hüküm özelliğine sahip yabancı mahkeme 
kararının maddi kesin hüküm kuvvetidir (Nomer, 2017:  497; Doğan, 2015: 102, Ansay, 2002: 34, Erten, 
2005: 197-198, Tütüncübaşı, 2015: 1526). Tanıma talebi tespit ve inşai kararların kesin delil niteliği için 
yapılmaktadır (Önal, 2017: 597, Tütüncübaşı, 2015: 1526). 

Tenfiz bir mahkeme kararının sahip olduğu kesin hüküm kuvvetinin bir sonucu olarak maddi icra 
muamelelerini gerekli kılan kamu gücünü harekete geçiren vasıf mahkeme kararına tanınmasıdır 
(Çelikel, Erdem, 2016: 651; Nomer, 2017: 500, Pekcanıtez, Atalay, Özekes, 2017: 12-13). Eda 
kararlarının icrası için tenfiz talebinde bulunulması gerekmektedir. 

Tenfiz davaları bakımından istenen hukuki himayenin niteliği itibariyle farklı görüşler bulunmaktadır. Bir 
görüşe göre, tenfiz kararı ile ilamların Kanundaki şartlara uygunluğu tespit edilmekte ve bu şartlara 
uygun ilamın icrasına karar verilmektedir (Sakmar, 1990: 144-145, Aygül, 2011: 87). Diğer bir görüşe 
göre, tenfiz kararı, yenilik doğurucu bir hükümdür (Nomer, 2017: 482). Bir diğer görüşe göre, tenfiz 
kararları eda, tespit ve inşai kararlarından farklı kendine özgü bir karar çeşididir (Tiryakioğlu, 1996: 89-
90).  
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5.4.2. Ön Şartlar 

Yabancı mahkeme kararlarının tenfiz edilebilmesi için Kanunda ön şartlar ve asli şartlar 
düzenlenmektedir. Tenfize konu yabancı mahkeme kararının “hukuk davalarına ait bir karar olması” ve 
“mahkeme tarafından verilmiş olması” ve inceleme konumuz bakımından önem taşıyan tanıma-tenfize 
konu “yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş olması” Kanunda aranan ön şartlardandır (Şit, 2011: 61). 

Yabancı mahkeme kararının verildiği mahkemenin ceza veya hukuk mahkemesi olmasının bir önemi 
olmayıp verilen kararın özel hukuk ilişkisinden doğan bir uyuşmazlığın çözümüne ilişkin olması yeterlidir 
(Çelikel, Erdem, 2016: 654). 

Kararın bir yargı organı tarafından verilmesi gereklidir (Çelikel, Erdem, 2016: 654). Mahkemeden 
bahsedebilmek için devletin egemenlikten kaynaklanan yetkilerinden olan yargılama yetkisinin bağımsız 
devlet organları veya yetkili uluslararası organlarca kullanılması gereklidir (Doğan, 2015: 107-108). 
Yabancı idari makamlar tarafından verilen mirasçılık belgeleri de mahkeme kararı niteliğinde olmadığı 
için tanınmayacaktır (Demir Gökyayla, 2006: 565). 

Kanunda düzenlenen yabancı mahkeme kararının kesinleşmesi ifadesinden ne anlaşılması 
gerekmektedir? MÖHUK’un ilgili hükümlerinde ve Kanun gerekçesinde konuya ilişkin bir açıklama 
bulunmamaktadır.  

HMK’nın yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun (RG: 
04.07.1927- 622, 623, 624) “Ecnebi Mahkemelerinden Verilen İlamların Sureti Tenfizi” başlıklı 537. 
maddesi “yabancı ilamın kesin hüküm teşkil etmiş bulunması ve nihai olması” şartını aramaktaydı. Söz 
konusu düzenleme Mülga 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hakkında Kanun (RG: 22.05.1982- 
17701) ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ne 2675 sayılı Mülga Kanun ne de 5718 sayılı MÖHUK’ta kesinleşme 
şartının yanı sıra nihai olma şartı kabul edilmemiştir. 

Doktrinde bir görüşe göre, kesinleşme ifadesinden anlaşılması gereken şekli kesinliktir (Ertaş, 1987: 391, 
Sakmar, 1990: 75). Diğer bir görüşe göre ise şekli anlamda kesinleşme yeterli olmayıp kararın maddi 
anlamda da kesinleşmesi gereklidir. Zira maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyen mahkeme 
kararlarının tanınması ve tenfizi hukukî güvenlik açısından doğru bulunmamıştır (Nomer, 2010: 911).  

5.4.3 Çekişmesiz Yargı Kararlarının Tanıma - Tenfizi 

Usul hukuku sistemimize baktığımızda kural olarak hükümler şekli ve maddi kesinliği birlikte taşır. Bu 
kuralın istisnasını maddi kesinlik taşımayan çekişmesiz yargı kararları oluşturur (Çelikel, Erdem, 2016: 
656; Ekşi, 2013: 129 vd., Nomer, 2010: 911).  

Çekişmesiz yargı kararları nitelikleri itibariyle kendi içinde de farklılık göstermektedir. Bu nedenle inşai ve 
tespit niteliğindeki çekişmesiz yargı kararlarının kesinleşmesini ayrı ayrı incelenmelidir. Adın 
değiştirilmesi gibi bir hakkın kurulması, değiştirilmesi veya kaldırılması şeklinde hukuki sonuç belirleyen 
yargı kararları ile mirasçılığın tespitine ilişkin mirasçılık belgesi farklılık arz etmektedir. Çekişmesiz yargı 
kararlarının tanıma tenfizinde bu farklılık göz önüne alınmalıdır. 

Çekişmesiz yargı kararlarının tanınma-tenfizi bakımından doktrinde görüş birliği bulunmamaktadır. 

Bir görüşe göre verildikleri yer hukukuna göre maddi anlamda kesinleşmemiş fakat şekli anlamda 
kesinleşen her kararın tanıma-tenfizinin mümkün olduğu, keza çekişmesiz yargı kararlarının da tanınıp-
tenfiz edilebileceği belirtilmektedir (Çelikel, 2010: 13). Bir diğer görüşe göre, maddi anlamda 
kesinleşmenin dikkate alınmasının hukuk güvenliği bakımından gerekli olduğu, bu nedenle kesinleşme 
ifadesinin hem maddi hem de şekli anlamda kesinleşme olarak yorumlanması gerektiğini belirtmektedir 
(Şanlı, 1990: 296-297). Çekişmesiz yargı kararları bakımından da hem şekli hem de maddi kesinliğin 
aranması gerektiği vurgulandıktan sonra bir hakkın kurulması, değiştirilmesi veya kaldırılması şeklinde 
hukuki sonuç belirleyen mahkeme kararlarının tanınmasının mümkün olduğu (Nomer, 2010: 911; Şanlı, 
Esen, Ataman Figanmeşe, 2015: 478) ancak yabancı mahkeme tarafından hasımsız olarak alınan bir 
mirasçılık belgesinin kesin hüküm teşkil etmemesi nedeniyle tanınmasının mümkün olmadığı 
belirtilmiştir (Nomer, 2017: 538, Doğan, 2015: 132, Şanlı, Esen, Ataman Figanmeşe, 2015: 475, dn. 282, 
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477). Niteliği itibariyle kesin hüküm teşkil etmeyen ve aksi her zaman ispatlanabilen mirasçılık belgesinin 
ise tanınmasının mümkün olmadığı belirtilmektedir (Çelikel, 1982: 13).  

Özellikle yukarıda değindiğimiz tespit niteliğindeki çekişmesiz yargı kararlarının maddi kesin hüküm 
kuvvetinin bulunmaması hukuki güvensizlik ve istikrarsızlık yaratacaktır. Ne bis in idem –bir defa karara 
bağlanmış olan bir işe yeniden bakılması yasağı kuralı burada uygulama alanı bulacaktır. Tespit ettikleri 
konuyu nihai olarak belirlemeyen tespit edici nitelikteki çekişmesiz yargı kararlarının tanınması mümkün 
değildir (Nomer, 2010: 918’den naklen). Örneğin mirasçılık belgeleri aksi ispat edilene kadar mirasçılık 
durumunu tespit etmektedir. Bu nedenle bir mirasçılık belgesinin içerdiği tespitlerinin doğru olmadığı 
herhangi bir davada ileri sürülebileceği gibi mirasçılık belgesinin iptali veya tashihi bunu veren 
mahkemeden talep edilebilmektedir. Mirasçılık belgelerinin Türk hukukundaki bu niteliği sebebiyle, 
yabancı bir mahkemeden alınmış mirasçılık belgesine Türk hukukunun tanıdığı ve kabul ettiğinde daha 
farklı bir nitelik ve etki verilemez. Bu bakımdan çekişmesiz yargı usulünde verilmiş yabancı mirasçılık 
belgelerinin maddi kesin hüküm niteliğinde etkileri bulunmadığı için tanınması mümkün değildir.  

MÖHUK’ta çekişmesiz yargı kararlarının tanınabileceğine ilişkin hüküm çekişmesiz yargı kararlarının kesin 
hüküm kuvvetine sahip olabileceği anlayışından hareketle kabul edilmiştir (Nomer, 2010: 913’den 
naklen). Nitekim MÖHUK’un tanımaya ilişkin hükmünde yabancı ilamların tanınmasının onun kesin delil 
ve kesin hüküm olarak kabul edilmesi anlamını taşımaktadır. 

6.Kararın Değerlendirilmesi 

Yukarıda yaptığımız açıklamalar neticesinde Yargıtay Hukuk Dairesinin bozma kararının yerinde olmadığı 
ve yerel mahkemenin mirasçılık belgesinin kesin hüküm niteliğini taşımaması gerekçesi ile davanın 
reddine ilişkin kararının doğru olduğunu kanısındayız.  

Yargıtay’ın gerekçesinde kullandığı her zaman ilgililerce iptalinin istenebilmesi ölçütü mirasçılık 
belgesinin tanınması için değil ancak tanıma talebinin reddi için bir gerekçe oluşturabilir. Nitekim 
tanıma-tenfizde öngörülen kesinleşme şartının aranmasındaki amaç hukuk güvenliğinin sağlanmasıdır.  

7.Sonuç 

Kural olarak mirasçılık belgesi bir çekişmesiz yargı kararıdır ve bu karar diğer çekişmesiz yargı 
kararlarından farklı olarak tespit niteliğindedir. Kararın verildiği ülkede tanınan kanun yollarının başvuru 
ile tüketilmesi veya başvurulmaması neticesinde şekli anlamda kesinleşen mirasçılık belgesinin maddi 
anlamda kesin hüküm vasfı bulunmamaktadır. Zira mirasçılık belgesinin tespitlerinin doğru olmadığı 
herhangi bir davada ileri sürülebileceği gibi mirasçılık belgesinin iptali veya tashihinin talebi hallerinde 
yeniden mirasçılık belgesi düzenlenmesi mümkündür. 

Tanıma-tenfiz kararı verilmesindeki amaç yabancı bir ülkede verilen kararın diğer ülkelerde hukuki bir 
anlam ifade etmesinin sağlanması, bir ülkede sağlanan hukuki imkânın hukuk güvenliği bakımından diğer 
ülkede de sağlanması ve aynı konuda aynı kişiler bakımından farklı kararlar verilmesinin önlenmesidir. 
Tanıma-tenfizin ön şartlarından yabancı mahkemenin kararının kesinleşmesi şartının kesin hüküm olarak 
yorumlanmasının ratio legisi hukuk güvenliğinin sağlanması,  çelişkili kararların verilmesine engel 
olunarak hukuki istikrarın sağlanmasıdır. Bu bakımdan şekli anlamda kesinleşmekle beraber maddi 
anlamda kesin hüküm ifade etmeyen mirasçılık belgesinin tanıma-tenfizinin mümkün olmadığı 
kanısındayız. 
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Doğan, V. (2015). Milletlerarası Özel Hukuk. Savaş Yayınevi, 3. Bası, Ankara. 

Ekşi, N. (2013). Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi. Beta Yayıncılık, İstanbul.  

Köle, M. (2016). Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul. Dicle Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, 21 (24), 39-97. 

Kuru, B. (1961). Nizasız Kaza. Ajans Türk Matbaası, Ankara.  

Nomer, E. (2017). Devletler Hususi Hukuku. Beta Yayıncılık, 22. Bası, İstanbul.  

Nomer, E. (2010). Yabancı Çekişmesiz Yargı Kararlarının Tanınmasında Kesinleşme Şartı. Erdoğan 
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Effects of Flexible Knowledge Inflow Structures and Environmental Analysis on Strategic Planning 
Performance 
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Abstract 

Recently uncertainty and risk along aside with the close competition that has been increasing are what 
limits the companies operations, their strategic planning, and their performance. This motivates firms to 
look for sustainable solutions to fight the shortening in their life expectancy. The correct decision is the 
distinguishing criteria for each company among its close competitors. Right decisions regarding the 
suitable strategy at a certain time are taken by accumulating adequate information on environmental 
changes and terms of competition. Strategic planning’s main goal is to find the best strategy available by 
integrating as many relevant factors as possible to have the best robust results. These decisions are 
highly significant especially for young companies. The aim of this study is to construct a model that 
demonstrate the relevance of the mediator impact of environmental analysis on the relationship 
between the information inflow structure of companies and the scope of strategic planning. The results 
accumulated shows that companies, which include the information from their sub-units along with 
accurate analysis of surrounding circumstances, are able to prepare better comprehensive strategic 
plans. In order to apply broad internal information inclusive structure, firms need first to implement 
flexible and open operational system. 

Key Words: Strategic decision making, strategic planning, environmental analysis, knowledge inflow 
structure, flexible organizations. 

 

INTRODUCTION 
When operating under uncertainty and risk requires pursuing correct action packages as that remarks 
the difference between success and failure for businesses. Correct actions mean adopting the most 
suitable strategy among the available alternatives at the right time. Especially for the Perceived 
Environmental Uncertainty (PEU), Miller’s contribution is critical. Miller characterized it at three 
different levels: the general environmental uncertainty, industry uncertainty and firm uncertainty. 
Moreover, the general environmental uncertainty includes the macro-environmental variables, political, 
economic, socio-cultural, natural uncertainty. The industry uncertainty includes the competition degree 
of both markets input and output markets. However, the firm uncertainty indicates the uncertainty 
related to the firm such as, credibility, liability, operations, R&D, and behavioral features. Contrary to 
Miller, Miliken definition of PEU was in three different methods, state, effect, and reactive uncertainty, 
where state uncertainty is the external environment’s uncertainty. Effect uncertainty is the impact of 
external on internal environment, reactive uncertainty is the effect of both internal and external 
environment’s uncertainties on strategies adopted by organizations (Tapinos , 2011). 

Accurate strategies adopted are highly affected by fast changing environmental conditions, how the 
competition and environment are shaped in the future. For accurate projections various techniques 
based on historical data could be applied like qualitative techniques, time series and causal models can 
be used to help the administration make the correct decision. 

All above stated are valid under the presumption of individual act rationally but stay unable to form 
expectations on some cases like the 2008 crisis. Which means that individuals do not act under 
rationality concept. But rather they are bounded by available information when making decisions. 
Which indicates that imperfect information flow is what cause the uncertainty. Also, it rises complicated 
human nature as emptions controls most of individuals’’ actions which causes the bias from the 
rationality concept. However, according to Simon individuals make decision with bounded rationality, 
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they make sufficient decisions but still not the best decision, as they are not aware of all alternatives, as 
they choose from the available alternatives.  

This study examines the decision making behavior of firms operating in Turkey, and what are the 
elements that are integrated in the decision making process. In that scope, the knowledge inflow 
between sub-organizational units and the environmental analysis level, which construct the source of 
change, are assessed. 

1. DECISION MAKING IN ORGANIZATIONS AND STRATEGIC PLANNING 
Decision made by the any organization’s administration is the major factor that defines an 
organization’s success. Running and managing an organization started to become more complicated 
during the 21st century, where the administration is responsible for the organization and the employees’ 
future. Thus well detection of factors that shapes the future is critical (Khakheli and Morchiladze 2015, 
p. 425). 

Decision making directly affect the operations and activities of the firm, decisions are made on all level 
in the life of an organization to achieve defined goals (Yılmaz and Talas 2010, p. 197). 

Efficient allocation of resources is also related to decisions taken by the administration where decision-
making constructs the base for management in modern business models (Yeşil and Erşahan 2011, p. 
319). 

On all levels and in all departments of a firm time is spent on decision-making, in that regard 
understanding the approaches used of decision making of firms is required. Moreover, well definition of 
the faced problems, presenting both controllable and non-controllable factors, the interaction between 
these variable and developing the rules to decision making is required (Eren 2010, p. 35). 

One of the major roles of administration in any company/ organization is decision making, in targets set 
and their achievements. Thus ensuring the actualization of operation is an outcome of decision- making 
(Yılmaz and Talas 2010, p. 198). 

Furthermore, decision-making can be seen as a managerial and an organizational process as it is related 
to topics policies set, goals set, and planning. As stated by Can, Doğan and Doğan (2001, p. 207); 
decision-making is a managerial process, which means that the administration’s main duty is making 
decisions. A manager title does not differentiate the manager but the decision-making responsibility 
does. Decision-making is an organizational process, as in modern business models the decision making is 
a process that includes teams work that generates computer product. Thus, the decisions made by 
managers shape the organizational behavior.   

Another major burden of decision making is that firms operates under uncertainty and decisions must 
be taken accordingly, as uncertainty is the major factor that drives the managers from acting under 
rationality. As individuals takes shortcuts rather than inclusive decision-making (Busenitz and Barney 
1997, p. 15). 

When considering the concept of environment two types evolve, the general environment and task 
environment. Where task environment is formed by factors that directly impact the daily operations, 
competitiveness, like competitors, clients, and legal authorities, in other words, the microenvironment 
according to strategic management theory. Whereas the general environment consists of factors that 
indirectly affect the organization such as political, economic, technological, social, ecological 
environments which all surrounds the microenvironment and being called as macro-environment 
(Vecchiato and Roveda 2010, p. 1529). 

Environmental uncertainty is based on a main assumption that it occurs under imperfect or incomplete 
information on all levels, sectors, macro and microenvironments, events and firms. Which constructs 
the inability of consistent forecasting of the events, incapability on comprehending events and change 
drivers or assigning accurate probabilities to expected outcomes (Vecchiato and Roveda 2010, p. 1529). 
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Decision making under uncertainty and risk, when collected information is well risk identification implies 
solutions of the faced problems. This includes reducing technological, social, and political uncertainties 
to minimize losses (Çınar 2016, p. 19). According to risk appetite of investors they are classified to three 
types of investors, investors taking risk, investors avoiding risk, and indifferent investors. Risk taking 
investors are willing to take risk even though the risk exceeds the future expected revenue.  The 
indifferent investors are much more interested in expected future income rather than in the risk change. 
Investors avoiding risk, are investors who prefers alternatives with the lowest risk possible ( Sezer 
2013, p.  11).  

Which motivated economists to develop model for decision-making process under risk and uncertainty 
such as expected utility theory, the theory of probability and heuristic decision-making model.  

2. SOURSES OF CHANGE AND SCOPE OF ENVIRONMENTAL ANALYSIS 
There are many factors that influence rational decision-making process within firms, which may relate to 
decision makers, inner organization and environment (Papadakis, Lioukas and Chambers 1998: 116). 
Therefore, organizations are considered as social systems that interact with their own surrounding 
environment in which previously stated macro variables impact managers’ decision making (Onaran 
1975: 110). As a conclusion, decision-making process determines goal and strategies of organizations in 
where social, economic, technological factors as well as historical data are analyzed to improve the 
quality of this process. Nonetheless, the variables, which affect the closer environment of organizations 
such as customers, competitors, suppliers, also included the analysis to form the goals and strategies 
(Yılmaz and Talas 2010: 203).  

It is useful to take into account the natural internal environment in modeling an environmental 
overview of a particular organization (Harrison, 1995). Moreover, Thompson (1967) defines 
organizations as an integral part of the general environment, with the contribution and feedback of each 
unit, as well as the sum of many parts that make up an entity.  

Organizations develop leadership on the basis of full data collection by chasing many intended methods 
to deal with managing the environmental problems. (Khanna and Kumar, 2011). As indicated previously, 
Harrison (1995) defines four environmental forces that affect organizational decisions, namely the 
economical, political, social and technological. 

Under similar circumstances, it is essential to raise the flow of information from the environment to 
develop other effective methods to achieve an administrative good idea (Lenz and Engledow, 1984; 
Klein, 1979; Miller and Friesen, 1983). Companies that can effectively identify environmental changes 
have the highest chance of survival (Hedberg, Nystrom and Starbuck, 1976; Bourgeois, 1978). 
 
3. KNOWLEDGE INFLOW STRUCTURES 
As mentioned earlier, organizations are social systems that linked to their environment and 
environmental factors affect the rational decision-making processes of organizations. (Rojot 2008, p. 
140). In this context, the economic, social, political, cultural and physical environment of the 
organization affects the decision-making behaviour of managers (Onaran, 1975, p. 110).  

Peker (1995, p. 46) states that organizations should present the input received from their environment 
as output to the environment in the life cycle. In this context, organizations are connected to their 
environment through these inputs and outputs. Therefore, the environment controls organization. As a 
result, the interaction of the organization with its environment can affect the quality of the 
organizational structure in many ways. 

Ackoff and Emory (1972), defines learning as 'competence and the adequacy of the awareness of 
various activities', while Nonaka (1994) defines it as a process that is not only derived from data, but 
also perceptual, deliberate and organized data and information flow. Moreover, it is important to notice 
that organizations increase to  quality of decision making process by enhancing information flow 
structures both from top to bottom and from bottom to top (Hart, !992).  
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4. HYPOTHESIS DEVELOPMENT 

Burns & stalker (1961) says that organic type structures are more suitable for relatively dynamic 
environments with lower centralization and formalization. Therefore, it can be said that the organic 
structure is characterized by more participation and upward information flow that function well in 
organizations that are operating in dynamic environments. In such environments, using "open systems" 
approaches concludes greater involvement of lower organizational levels, more flow of information and 
more public knowledge (Lindsay & Rue, 1980). Moreover, it is claimed that the bottom and horizontal 
knowledge of a manager is positively associated with the exploration activities of that manager (Raisch 
et al, 2009; Hambrick and Mason, 1984).  

H1: There is positive relationship between knowledge inflow structures and scope of environmental 
analysis 

Woodward (1965) argues that there is a relationship between "the element of uncertainty" and 
production planning. Organizational success requires consistent differentiation and integration with the 
demands of the environment, according to Lawrence and Lorsch (1967). Accordingly, the integrity of the 
long-term planning process can be seen as a reflection of the degree of structuring the decision-making 
tasks of the internal environment of the organization and an attempt to meet the uncertainty in the 
external environment. Therefore, the structure of the organization and the compliance of the 
organization with the environment affect each other. Organizations are engaged in activities such as 
using formal planning systems, taking advantage of external consultants and using forecasting models to 
deal with uncertainty. 

H2: There is positive relationship between scope of environmental analysis and scope of strategic plans. 

H3a: There is positive relationship between knowledge inflow structures and scope of strategic plans. 

H3b: Scope of environmental analysis mediates the relationship between the knowledge inflow 
structures and the scope of strategic plans. 

 

 

Figure 1: Model of the study 

 
5. RESEARCH METHODOLOGY 
In this study, the survey method was chosen as the data collection method and it was created as an 
online survey, especially due to its low cost and time saving. The survey was completed in four phases. 
In the first stage, the survey was developed within the framework of the literature. It was then 
distributed to three different academics to study and evaluate the relevance and design of the 
questionnaires. As a result of feedback from academics, the survey was finalized and the preliminary 
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testing stages were completed. Preliminary testing results revealed that items were reduced from 108 
to 52. The scale for Knowledge Inflow Structures (KIS) was reduced from 8 to 4 from the first set, and 
the environmental analysis coverage (Sea) was initially reduced from 46 to 36 for the developed scale. 
Participants were asked to evaluate their participation grades within the scope of the 5-scale method 
(1=”Definitely disagree” and 5= “ definitely agree”) . 

The questionnaire was applied to the managers of the companies operating in the Marmara region and 
12.000 e-mails were sent accordingly. Only one person from each company responded to this survey. As 
a result of the submissions, a total of 227 responses were obtained. In the online survey application, 
there was no response that was eliminated, because all of the questions were forced to be replied. 

In order to analyze the results of the study, a PATH analysis was performed between variables using the 
Structural Equation Modeling (SEM) analysis. Reason for using SEM analysis in this SEM analysis can 
define relationships between complex theoretical concepts and can also explain the effects of various 
variables, moderator effect, mediator effect and control variables in detail, thus allowing it to work on 
multiple levels of complex problems (Bauer 2003; Rabe-Hesketh, Skrondal, and Pickles 2004).  

Main Constructs 

Knowledge Inflow Structures (KIS): For knowledge inflow structures items are generated for extent 
various studies (Mom, Bosch and Volberda, 2006; Lindsay and Rue, 1980; Rantapuska and Ihanainen, 
2008). In this part of the study, a scale of eight items was used to analyze the knowledge inflow 
structures of companies. Generally, the items measure the firms’ knowledge Top-Down, Bottom-Up and 
Horizontal knowledge inflow structures. 

Scope of Strategic Plans (SSP): The measures were generated from the study of Lindsay and Rue (1980) 
and Thompson (1967). The scope of strategic plans are measured in three dimensions: 

4- Range of strategic plans  
5- Usage of mathematical models or computer programs 
6- Including the budgets or schemes of sub-units 
Scope of environmental analysis: Information collected from the general environment has been 
examined in five dimensions.  According to the studies from Eren, aren and Alpkan (2000), Bekiroğlu, 
Erdil and Alpkan (2011), Vecchiato and Roveda (2009); Brouthers, Andresen and Nicolas (1998), and 
Alpkan (2000), factors that affect long-term decisions are economic, technological, socio-cultural, 
natural and political and legal factors. By the light of these studies a scale, which includes 46 items to 
measure these environmental factors. 

6. FINDINGS AND RESULTS 

Reliability and the Validity of the Measures 

In accordance with the studies of Anderson and Gerbing (1988), the number of scales that shaped the 
data entry structures (GIS) was reduced from 8 to 4 and the number of scales that shaped the 
environmental analysis coverage was reduced from 46 to 28. The scales that caused high correlation 
were not included in the analysis. The following table shows the results and the compatibility data of the 
study within the limits of the generally accepted compliance indexes. According to this [CMIN/ d.f. 
1.361, CFI = 0.99, GFI = 0.96, AGFI = 0.93, IFI = 0.99, TLI = 0.98, RMR = 0.05, RMSEA = 0.04 complying 
with acceptable standards. In addition, the values of CFI, TLI and IFI are highly satisfactory. The fact that 
these values are close to 1.0 indicates that the model is in perfect harmony. Similarly, the AGFI Index is 
between 0.90 and 0.95 and is within acceptable limits. The RMSEA value was between 0.05 and 0.10 at 
the beginning of the nineties and was perfectly compatible with these values 0.5 and below (MacCallum 
et al., 1996). In this study, the RMSEA value is approximately 0.5, indicating that the model is 
compatible. In addition, as shown in Table 2, all scales used in the survey were consistent (p <0.01) and 
the factor loads of each scale are above 0.57. 
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Table 1: Descriptive Statistical Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The values of Cronbach's Alpha (CA) and Composite Reliability (CR) are shown in Table 2 in the 
evaluation performed to kill the internal consistency of the scales used in the study. As all values 
indicate in Bagozzi and Yi (1988), reliability items are satisfactory as it is above 0.75. The standard 
regression weights of variables are shown in Table 3. In this respect, the composite validity of the scale 
is acceptable (Anderson and Gerbing, 1988). 

 

  

Definitions   Number % 

Sector               

Industry 114 50% 

Service 107 47% 

Agriculture 6 3% 

Number of 
Employees 

Less than 50 65 29% 

50-99 19 8% 

100-249 26 11% 

250-499 22 10% 

500-999 28 12% 

1000-1999 29 13% 

2000-5000 17 8% 

More than 5000 21 9% 

Year of Operation 

Less than 5 years 20 9% 

5 to 10 years 24 11% 

11 to 20 years 42 19% 

21 to 40 years 74 32% 

More than 40 years 67 29% 

Ownership 

Domestic capital 176 78% 

Foreign capital 14 6% 

Domestic- Foreign joint venture 37 16% 

Competition 
Level 

Low competition 6 3% 

Medium competition 59 26% 

Intense competition 162 71% 
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Table 2: Confirmatory Factor Analysis Findings 

Constructs Items 
Standardized 
Loadingsb 

CAd CRe 

Knowledge Inflow Structures KIS   0,80 0,81 

Information gathering from peer teams in other 
organizational units within own division  

HR2 0,81     

Information gathering from peer teams in other divisions HR3 0,78     

Information gathering from direct assistants BT1 0,75     

Information gathering from one more hierarchical level 
down than direct assistants 

BT2 0,83     

Scope of Environmental Analysis SEA   0,77 0,79 

Ekonomic factors ECO 0,72     

Technological factors TEC 0,76     

Socio-cultural factors SCF 0,84     

Politic and legal Factors PLF 0,62     

Natural factors NTF 0,71     

Scope of Strategic Planning SSP   0,91 0,91 

Range of Strategic Plans SP1 0,87     

Usage of mathematical models and computer programs SP2 0,86     

Scope of Strategic Plans SP3 0,91     

Notes:  aCMIN/df = 1.361, CFI= 0.99, AGFI=0.93, IFI= 0.99, TLI= 0.98, RMR=0.05, RMSEA= 0.04 
bSL  = Standardized Loadings 
cCA = Cronbach’s alpha 
dCR = Composite reliability 

As a result of the confirmatory factor analysis, it was determined that the scales developed for each 
variable have internal consistency. In addition, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) sampling adequacy measure) 
values for each scale have shown that the sample size is sufficient for factor analysis. 

Table 3: Regression Weights 

      Estimate S.E. C.R. P 

STRPS01 <--- SSP .968 .052 18.553 *** 

STRPS02 <--- SSP .984 .054 18.081 *** 

STRPS03 <--- SSP 1.000       

HR2 <--- KIS .746 .196 3.801 *** 

HR3 <--- KIS .745 .200 3.729 *** 

BT1 <--- KIS .751 .089 8.426 *** 

BT2 <--- KIS 1.000       

SCF <--- SEA 1.000       

PLF <--- SEA .635 .104 6.139 *** 

TEC <--- SEA .926 .091 10.132 *** 

NTF <--- SEA .895 .111 8.037 *** 

ECO <--- SEA .841 .096 8.788 *** 
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As mentioned before, the scope of environmental analysis scale consisting of forty-five questions has 
been removed from the scope of the analysis of the item loaded at different dimensions or showing high 
correlation with other dimensions. The remaining thirty-four questions were evaluated in five different 
dimensions. The five-dimensional questions are consistent with each other and with their dimensions. 
The following table shows factor predicates for each specified dimension. 

Table 4: Scope of Environmental Analysis Scale Conponent Matrix 

  Factor 

Economic Socio-Cultural Technological Natural Politic And Legal 

Economic 06 0,812         

Economic 07 0,802         

Economic 09 0,793         

Economic 08 0,774         

Economic 05 0,705         

Economic 03 0,691         

Economic 10 0,68         

Economic 02 0,672         

Economic 04 0,642         

Economic 13 0,565         

Economic 12 0,503         

Economic 11 0,485         

Socio-Cultural 06   0,762       

Socio-Cultural 05   0,733       

Socio-Cultural 07   0,715       

Socio-Cultural 04   0,701       

Socio-Cultural 10   0,693       

Socio-Cultural 11   0,644       

Socio-Cultural 01   0,641       

Socio-Cultural 08   0,587       

Socio-Cultural 03   0,556       

Socio-Cultural 09   0,536       

Technological 03     0,81     

Technological 04     0,767     

Technological 02     0,673     

Technological 05     0,637     

Technological 01     0,629     

Natural 01       0,851   
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Natural 05       0,796   

Natural 02       0,747   

Natural 04       0,674   

Natural 03       0,513   

Political 06         0,905 

Political 04         0,779 

Political 05         0,707 

Political 01         0,642 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

Hypothesis Testing 

The results of PATH analysis are shown in Figure 5, which calculates the relationships between variables 
regardless of the impact of the mediator variable. The relationship between independent variables (KIS 
and SEA) and dependent variable (SSP) was analyzed using Amos and path analysis. 

Table 5: Estimated Results of the Model 

      Estimate S.E. C.R. P 

SEA <--- KIS .371 .103 3.592 *** 

SSP <--- SEA 1.202 .150 8.036 *** 

SSP <--- KIS -.078 .119 -.653 .514 
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Figure 2: Estimated Results of the Model 

 

According to these results hypothesis of H1 and H2 are accepted and H3a is rejected. 

 

H1: There is a significant relationship between the knowledge inflow structures and the scope of 
environmental analysis. (ACCEPTED) 

H2: There is a significant relationship between the scope of environmental analysis and scope of 
strategic planning. (ACCEPTED) 

On the other hand, it was found that the relationship between KIS and SSP was significant when we 
tested the relationship between KIS and SSP alone except for Model. The results of the analysis of this 
relationship are shown in Table 6 and Figure 3.  

 

Table 6: Estimated Results of SHP & SSP Relationship 

      Estimate S.E. C.R. P 

SSP <--- KIS .386 .160 2.410 .016 
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Figure 3: Estimated Results of SHP & SSP Relationship 

 

As a result of the analysis made in this direction: 

H3a: There is positive relationship between knowledge inflow structures and scope of strategic plans. 
(ACCEPTED) 

Mediation analysis is used to explain how and why the relationship between dependent variable and 
independent variable exists (Hair et al. 2014). In general, a mediator has a connector between a 
dependent variable and an independent variable. The relationship between the independent variable 
and the mediator variable must be significant, according to Baron and Kenny (1986). If these 
relationships are meaningful, the relationship between dependent and independent variables is 
eliminated. However, even if these relationships are meaningful to accept the mediator effect, the 
relationship between dependent and independent variables must be meaningful when the mediator is 
removed from the model. In this study, there is a significant relationship between Knowledge Inflow 
Structures (KIS) and Scope of Environmental Analysis (SEA) and Scope of Environmental Analysis (SEA) 
and Scope of Strategic Planning (SSP). In addition, when examined alone there is a significant 
relationship between Knowledge Inflow Structures (KIS) and Scope of Strategic Planning (SSP). In this 
context, the Scope of Environmental Analysis (SEA) has a mediating effect on the relationship between 
Knowledge Inflow Structures  (KIS) and Scope of Strategic Palnning (SSP).  Results of the analysis are 
shown in table 7 and figure 4. 

 

Table 7: Mediating effect of SEA 

      Estimate S.E. C.R. P 

SEA <--- KIS .363 .102 3.562 *** 

SSP <--- SEA 1.157 .131 8.862 *** 
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Figure 4: Mediating effect of SEA 

 

At this stage: 

H3b: The scope of the environmental analysis has a mediating effect on the relationship between the 
knowledge inflow structures and the scope of strategic planning. (ACCEPTED) 

7. CONCLUSION 

In this study, it was observed that the size of the company, the level of competition and the level of 
internationalization of the company affect the environmental analysis and decision making structures of 
the companies operating in Turkey. In particular, when we look at variables such as capital structure and 
intensive competition, some differences were found between firms. In this study, especially in the 
intensive competition environment, businesses need more environmental information and 
environmental analysis in this direction while it is observed that the low competition levels of this need 
is less. 

Similarly, when looking at the levels of internationalization, although the degree of internationalization 
of companies affects the way the company makes decisions, it is unfortunately not possible to 
determine whether this result originated in different decision-making cultures of foreign investors in 
Turkey. In order to illustrate this distinction, it is necessary to carry out a wider international study. In 
particular, a more comprehensive study can be carried out in the future, depending on the level of 
development of the countries or on the requirements of the conjuncture conditions in which they are 
located. 

In the light of all these results, it was determined that the strategic planning carried out by the 
companies operating in Turkey covers between one and three years. This result shows that companies 
operating in Turkey actually make short-term plans and are not foresighted as a result of the conditions 
in which they need to survive. These enterprises need to make more comprehensive environmental 
analysis in order to be more predictable. 

When the results of the study were analyzed, all hypotheses were accepted and a model that they could 
follow in order to configure decision-making mechanisms for companies operating in Turkey was 
introduced. This study is an original study that revealed that institutions that creates bottom-up and 
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horizontal knowledge inflow structures are more likely to be research oriented and that more 
comprehensive strategic plans can be made in this direction. These results support the studies of Sidhu 
et al. (2004) and Harrison & John (1980) about the environmental interactions of institutions. In 
addition, the study revealed that firms that makes more comprehensive environmental analysis, 
prepares long-term and comprehensive strategic plans including sub-unit budgets using mathematical 
models, or with the help of a computer program. 

The results clearly show that companies that create flexible knowledge flow structures will produce very 
comprehensive and accurate strategic plans that result in a higher performance. Moreover, in this way 
they perform better environmental analysis. In this respect, organizations that aim to increase their 
chances of survival should transform themselves into more flexible and open systems. 
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Pozitivist ve Liberal Sosyoloji Görüşleri: Ahmet Rıza ve Sabahattin Bey’in Görüşlerinin Karşılaştırmalı 
Analizi 
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Özet 

Pozitivizm, 19. yüzyılda Auguste Comte tarafından sistemleştirilmiş bir felsefi görüştür. Pozitivizm hem 
bir felsefi akım hem de sosyal bilimler için bir metodoloji olarak kullanılmıştır. Pozitivizm, doğal 
gerçeklikle sosyal gerçeklik arasında bir ayrım yapmaz. Comte’un pozitivizm görüşünü onun 
öğrencilerinden P. Latiffe’ten öğrenen Ahmet Rıza, Osmanlı pozitivistlerinden biridir. Ahmet Rıza 
pozitivizmi kullanarak Osmanlı toplumunu dönüştürmeyi amaçlamıştır. Ahmet Rıza’nın düşünceleri 
İttihat ve Terakki Partisi üyeleri üzerinde de derin bir etki bırakmıştır. Ahmet Rıza toplumu 
dönüştürülmesi gerekli olan bir kütle olarak görmüştür. Merkeziyetçi ve homojenleştirme yanlısı Ahmet 
Rıza’nın görüşleri ile Sabahattin Bey’in görüşleri çatışmıştır. Sabahattin Bey, Le Play’ın öğrencilerinden E. 
Demolins’ten etkilenmiştir. Liberal görüşleri ile tanınan Sabahattin Bey için toplumsal yapıda önemli 
değişiklikler olmadan istenen sonuçlara ulaşmak olanaksızdır. Onun görüşleri federatif ve bireyci 
olmuştur. Onun görüşleri Osmanlı ve Türk liberalleri üzerinde etkili olmuştur. Bu iki sosyolojik görüş Türk 
toplumunda uzun süredir rekabet halinde olan merkeziyetçi ve homojenlik yanlısı muhafazakâr görüş ile 
bireyci, özgürlükçü ve ademi merkeziyetçi liberal görüşlerin dayanağı olmuştur. Bu makalede Osmanlı 
aydınlarından Ahmet Rıza ve Sabahattin Bey’in sosyolojik görüşlerinin analizi hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ahmet Rıza, Sabahattin Bey, Türk sosyolojisi, pozitivizm 

Pozitivist and Liberal Sociological Opinions: A Comparative Analysis of Ahmet Rıza and Sabahattin 
Bey's Thoughts 

Abstract  

Positivism is a philosophical view systemized by Auguste Comte in the 19th century. Positivism has been 
used both as a philosophical trend and as a methodology for the social sciences. Positivism does not 
distinguish between natural reality and social reality. Ahmet Rıza, who learned Comte's view of 
positivism from his student P. Latiffe, is one of the Ottoman positivists. Ahmet Rıza aimed to transform 
the Ottoman society by using positivism. Ahmet Rıza's thoughts had a profound effect on the members 
of the Committee of Union and Progress. Ahmet Rıza thought the society as a mass that needed to be 
transformed. The thoughts of Sabahattin Bey and as a pro-centralist and as a homogenizers Ahmet Rıza 
were in conflict. Sabahattin Bey was influenced by E. Demolins, one of the students of Le Play. 
Sabahattin Bey, who is known by his liberal views, beleives that is impossible to achieve the desired 
results without significant changes in the social structure. His thoughts were federative and individualist. 
His opinions influenced Ottoman and Turkish liberals. These two sociological views have been the basis 
of the centralist and homogeneous conservative view with liberalist and decentralized liberal views 
which has been competing in Turkish society for a long time. In this article, it is aimed to analyze the 
sociological views of the Ottoman intellectuals Ahmet Rıza and Sabahattin Bey. 

Key Words: Ahmet Rıza, Sabahattin Bey, Turkish sociology, positivism 

1. GİRİŞ 

19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin içine düşmüş olduğu ağır sorunları çözmek amacıyla arayışlarının hız 
kazandığı bir çağdır. Tanzimat Fermanı ile başlayan modernleşme çabasına öncülük eden kuşak Tercüme 
Odası’ndan yetişmiştir. Bu odaya Yunan İsyanı (1821) sonrasında sadece Türk ve Müslüman çocukları 
alınmaya başlanmıştır (Ortaylı, 2003: 145). Daha önce devlet idaresinde görev alan kozmopolit Osmanlı 
bürokrasisi yerine göreve getirilen ve çoğunlukla alt sınıflardan gelen Türk çocukları devletin kurtuluşu 
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için çareler arayışına girmiştir. Tercüme Odası’nda Türk çocukları hem yabancı dil öğrenmiş hem de 
Batı’yı tanıma olanağı bulmuştur. Batı’nın üstünlüğünün nereden geldiği hakkında düşünceler 
geliştirmiştir.  

19. yüzyılda ilk özerk aydın sınıfı da doğmuştur. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi isimlerin öncülüğünü 
yaptıkları Genç Osmanlılar hareketi bir dönem Fransa’dan sürdürdüğü muhalefet görevi ile dönemin 
yönetimini eleştirmiştir. Sarayın artan harcamaları, dış müdahale, kötü yönetim gibi konular en başta 
gelen eleştirilerdir. Gazetecilik sayesinde geniş bir kitleye ulaşma olanağına kavuşan bu yeni Osmanlı 
aydın sınıfının çözüm önerisi ise meşrutiyet, anayasal yönetim, güçler ayrılığı ve özgürlüklerdi. Halkı 
aydınlatma görevini üstlenmiş olan bu Osmanlı aydınları büyük ölçüde Fransız filozofları Rousseau ve 
Montesquieu’nün düşüncelerinin etkisi altındaydı (Mardin, 1996: 30). Bütün sorunların kaynağında 
özgürlük eksikliğini görüyor, keyfiliğin önüne geçmek için padişahın yetkilerinin azaltılması ve bir meclis 
açılmasını gerekli buluyorlardı.  

Genç Osmanlılar hareketi Tanzimat dönemi Batılılaşmasına yönelik bir tepkiydi. Tanzimatçılar ülkeyi 
Batı’nın bir kuklası haline getirmişlerdi. Osmanlı ekonomisi ağır baskılar altındaydı. Diğer yandan 
Tanzimat reformlarının köksüz, halka uzak, taklitçi bir modernlik üzerinden gelişmesi bir kültür ayrılığı 
meydana getirmişti. Onlara göre İslam’da demokrasi, meşrutiyet, parlamento gibi temel kavramların 
kaynağı bulunabilirdi. Genç Osmanlılar döneminde din eski kisvesini kaybederek, ideolojik bir eksen 
kazanmıştır (Mardin, 2009a: 296). Çünkü bu dönemde artık imparatorluk çoğunluğunu Müslümanların 
oluşturduğu bir yapıya evrilmiştir. Yeni bir merkezileşme ve homojenleştirme çabasında din temel faktör 
olmuştur. Bu II. Abdülhamit’in politikaları ile de uyumludur. 

Genç Osmanlılar, Osmanlı bürokrasi sınıfına karşı yeni bir aydın tipinin öncülüğünü yapıyordu. Yukarıdan 
aşağıya modernleşme fikrine karşı tabandan gelen gücü temsil ediyorlardı. Teokratik bir yapıya sahip, 
dini birleştirici bir unsur olarak, Batılılaşmayı zorunluluk olarak gören ve imparatorluğun çeşitli 
unsurlarını bir arada tutmanın yollarını arayan bir aydın sınıfıydı. Saray karşısında basını, yayıncılığı, 
edebiyatı, tiyatroyu kullanan ve halka seslenen bu Genç Osmanlılar devlet dışından bir muhalefet fikrini 
de başlatıyorlardı. Zayıf tarafları aralarında bir birlik yoktu. Kişisel ihtirasları bazen düşüncelerinin önüne 
geçebiliyordu.  

Genç Osmanlılar hareketinin iki önemli isminden biri İbrahim Şinasi’ydi. Gazeteci kimliği ile tanınan 
Şinasi, halka ulaşmaya çalışan ilk özerk Osmanlı aydınıydı. Gazetecilikle etkili bir kamuoyu oluşturmaya 
çalışmıştı. Gazetecilik aynı zamanda dil üzerinden millet inşası için de önemli bir işlev üstlenmiştir. 
1860’ta Agâh Efendi ile beraber “Tercüman-ı Ahval” gazetesini çıkarttı.34 Gazetede kültürel bir 
radikalizmi takip etti. Bazen siyasal konulara da değinerek, gerekli olduğunu düşündüğü reform ihtiyacını 
yazdı. Gazete, Şinasi tarafından, Avrupa’nın entelektüel gelişmeleri konusunda Türk aydınlarına 
ulaştırmak gibi bir hedef de taşıyordu. Şinasi yurtdışına kaçınca gazetenin başına Namık Kemal geçti. 
Daha açık sözlü ve politik üslubuyla iç ve dış sorunlar üzerinde yazılar kaleme aldı. 

Namık Kemal’in fikirlerinin temelinde iki kavram vardı: “hürriyet”35 ve “vatan”. Namık Kemal için hürriyet 
ve vatan fikirleri bütün Osmanlı tebaasının bir arada tutacak kavramlardı. Böylece anayasal bir devlet 
çatısı altında bütün Osmanlı unsurları eşit yurttaşlık elde edecek ve ayrılıkçı fikirlere itibar 
etmeyeceklerdi (Ülken, 1994: 101). Bunun için de seküler bir vatan kavramı ve seküler bir hukuk sistemi 
inşa edilmeliydi. Fakat bunu Müslümanların kabul edebilmesi için bunların İslami kökenden gelmesi ve 
İslami meşruluk düzeylerine uygun olması gerekiyordu. Bunun içinde İslami terminolojiyi kullandı. 

Genç Osmanlılar hareketi Namık Kemal’in ölümü (1888) ve yeni Osmanlı muhalefet hareketinin liderliğini 
üstlenecek olan Ahmet Rıza’nın Paris’e gitmesi üzerine sona ermiş oldu. Ahmet Rıza, Paris’te kaldığı süre 
boyunca A. Comte’un öğrencilerinden P. Latiffe’den pozitivizm dersleri aldı. Ona göre Osmanlı toplumu 
gibi geri kalmış toplumları kurtaracak olan tek çare pozitivizmdi. Jön Türk hareketi içerisinde fikirleri ile 

                                                           
34

 Şinasi “Tercüman-ı Ahval” gazetesinin niçin çıkarıldığını açıklarken şunları söyler: “İmdi işbu gazete ahvâl-i dâhiliye ve 
hâriciyyeden müntehap bazı havâdisi ve maârif-i mütenevvia ile sâir mevâdd-ı nâfiaya dâir mebâhisi neşr ü beyâna vâsıta 
olacağından nâşî, Tercemân-ı Ahvâl unvânı ile tesmiye olunmak münasip görüldü.” (Akt. Parlatır, 2005: 166).   
35

 “İnsan hürdür, o daima hürriyet talep eder. Beşeri ondan mahrum etmek, gıdadan mahrum etmek gibidir.” (Kemal, 1868). 
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etkili olan diğer bir isim saray kökenli Sabahattin Bey’di. Sabahattin Bey, Fransa’da kaldığı süre boyunca 
Le Play’ın öğrencilerinden E. Demolins’ten etkilenmişti. Demolins’ten ilhamla Osmanlı toplumunun 
kurtuluşu için çareler geliştirmişti. Onun düşüncelerinde liberal tonlar ağır basıyordu. Bireysel girişim, 
özerk birey, federatif yönetim, eğitim ve aile yapısının bireyci biçimde yeniden düzenlenmesi, 
özgürlüklerin arttırılması temaları öne çıkıyordu.  

İki ayrı Fransız sosyolojisinden ilham alan A. Rıza ve Sabahattin Bey, iki ayrı toplum tasavvuruna 
ulaşmıştı. A. Rıza toplumu işlenmeye hazır bir kütle olarak görüyordu. Doğa yasaları gibi kesin toplum 
yasaları ile bütün sorunlar çözülebilirdi. Bunun için doğru bir reçete ve bunu uygulayacak olan toplum 
mühendislerine ihtiyaç vardı. Sabahattin Bey’e göre ise toplumsal bünye değişmeden reformların 
uygulanması mümkün olamazdı. Bunun için özerk, girişimci bireylere ihtiyaç vardı. Eğitim sistemi yeniden 
düzenlenmeli, bireylerin yeteneklerini açığa çıkarmalıydı.  

Bu çalışmada Jön Türk hareketinin iki önemli ismi olan Ahmet Rıza ve Sabahattin Bey sosyolojik görüşleri 
inceleme konusu yapılmıştır. Bunun için tarihsel analiz yöntemi uygulanmış, arşiv ve kaynak taraması 
yapılmıştır. Eleştirel söylem analizi ile her iki sosyolojik görüşün temelleri ve karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.  

2. JÖN TÜRK MUHALEFET HAREKETİ 

Jön Türk hareketi kendilerinden önceki Genç Osmanlılar hareketinden ayıran temel özelliklerinden biri 
saray ve hükümetle ilişkilerini kesmiş olmalarıydı. Ahmet Rıza kendisine sunulan hiçbir teklifi kabul 
etmemiştir. Ayrıca bu hareket büyük ölçüde yabancı sosyolojik görüşlerin Türkiye’de mümessilliğini 
yapıyordu. Aralarında biyolojik materyalistler, hümanistler, pozitivist ve liberaller yer alıyordu. 
Abdülhamit idaresini devirmek dışında ortak tarafları neredeyse yoktu. Abdülhamit devrildikten sonra 
hangi siyasi programın takip edileceği belli değildi ve hatta Abdülhamit’in nasıl devrileceği konusunda 
bile bir ittifak sağlamış değillerdi. (Hanioğlu, 1981: 274). Abdullah Cevdet, Ahmet Rıza, Hoca Kadri Efendi, 
Halil Ganem, İsmail Kemal, Derviş Hima, Tunalı Hilmi, Sabahattin Bey, Bahriyeli Rıza gibi isimler Jön 
Türkleri oluşturuyordu. 

Tanzimat’ın telifçi Batılılaşmasının işe yaramaması Jön Türklerde Batılılaşmanın bir bütün olduğu ve 
parçalanamayacağı fikrini doğurmuştu. Batı model alınacaksa tümüyle model alınmalıydı. Batı’yı 
kültüralist bir yaklaşımla değerlendirmeyen ve onun evrensel bir model olduğunu düşünen Jön Türkler 
bu modelin Batıyla aynı geçmişi paylaşmayan, aynı kültürel geleneklerden gelmeyen, aynı “ethos”a sahip 
olmayan toplumların da Batı’dakine benzer bir sosyal ve siyasal düzen kurabileceği iddiasını taşıyordu 
(Tekin, Toker, 2009: 82-83). Batı modernliği doğadaki düzene benzer bir biçimde akıl üzerine kurulu, 
evrensel ve bilimsel bir gerçeğin taklit edilmesi şeklindeydi. Bir yandan geleneksel meşruiyetin kaynağı 
olan gelenek dışlanıyor, geleneğe karşı akıl ve bir kopuş düşüncesi öne çıkarılıyor; diğer taraftan akıl 
kavramı pozitivist bir temelde yorumlanarak, modern Batı düşüncesinde ortaya çıkan aklın özgürleştirici, 
eleştiri ve yargı gücü dışlanarak dogmatik bir akıl kavramı işlerlik kazandırılıyordu. 

Bu pozitivist anlayış toplumsal olguların doğal olgular gibi işlediğini ve belirli yasalara bağlı olarak 
değiştiğini ve ilerlediğini savunuyordu. Toplum ve doğa hakkında bilgilerimiz insansal dünyanın da 
kontrol edilebilir ve denetlenebilir bir hale gelmesi anlamını taşıyordu. Bunu gerçekleştirmenin en iyi 
yolu da “pozitivist bir otoriteryanizm”e dayanıyordu (Toker, Tekin, 2009: 84-86). Burada siyaset bir 
“sosyal teknik” haline geliyordu. Sosyal bir teknik olarak siyaset toplumsal ilişkileri yani sosyal olguları 
“üretme” ve “denetleme” işlevi görüyordu. Böylece devlet toplumu denetleyecek ve devletin bekası da 
bu yolla sağlanacaktı. Toplum “imal edilebilir” bir nesne gibi görülüyordu. Bu düşünce siyasal ve 
toplumsal organizasyonun, doğa veya Tanrı tarafından verilmiş olmadığı, aksine insanlar tarafından tesis 
edilen “yapma” bir şey (artifact) olduğu düşüncesiydi. Bu ise bir meşruiyet krizini haber veriyordu. 
Modern siyasi düşüncede bu meşruiyet krizine karşı iki yanıt geliştirilmişti. Liberal felsefe “doğal haklar” 
kavramından yola çıkarak bir insan hakları teorisi inşa ediyordu. Cumhuriyetçi felsefe ise “halk 
egemenliği” düşüncesine dayalı olarak temellendiriliyordu. Her iki düşüncede modernliğin özgürleştirici 
boyutlarını kuruyordu. Liberal felsefe bireye devlet karşısında moral bir dokunulmazlık sağlamıştı. 
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Cumhuriyetçi siyaset felsefesi ise siyasal katılımı merkeze alarak bir kamusal alan teorisi geliştirmiş ve 
böylece yurttaş özgürlüğünü sağlamıştı.  

Jön Türkler, toplumsal sorunların tabiat kanunları ile açıklanabileceğine inanıyorlardı. Modern bilim 
bütün bu sorunlara çözümler bulabilecekti. Toplumsal sorunları bir fizik bilimi gibi kesin, kurallara bağlı 
biçimde halledebileceklerini söylüyorlardı. Bu görüşleri daha çok Comte sosyolojisinin temsilcisi sayılan 
Ahmet Rıza temsil ediyordu. Toplumsal olgular doğal olgular gibi ele alınıyordu. Toplumun doğal evrim 
sürecine kendiliğinden geleceğine inanılıyordu. Halk sadece yönlendirilmesi gereken bir kitleydi 
(Kahraman, 2010: 38-39). Özellikle Gustave Le Bon’dan etkilenen bu düşünce Jön Türklerin hızla seçkinci 
ve yönlendirici fikirlere kapılmışlardır.  

Kahraman’a göre Jön Türkler dört önemli toplumsal ve kültürel değişime dayanan bir hareketti. Birincisi 
düşüncede sekülerleşme ve olayları rasyonel değerlendirmeye başlama. İkincisi günlük gazete ve 
romanın yayınlanmaya ve geniş bir kitleye ulaşması ile bir kamuoyu ve okuyucunun doğması. Üçüncüsü 
ise geleneksel ulema sınıfından farklı yeni bir entelektüel sınıfın doğmasıdır. Bu yeni sınıf yeni fikirlere 
açık ve yeni sosyal sınıflara dayanıyordu.  Dördüncüsü ise vatan (the country) ve millet (notion) 
kavramlarının doğuşuydu. Bunun kaynağında ise özellikle Fransız romantiklerinden (Victor Hugo) 
etkilenen Namık Kemal’in etkisi yer alıyordu (Kahraman, 2007: 51). 

Mardin’e göre Jön Türkler için kullanılacak tanımlama “bürokratik muhafazakarlık”tır. Onlar K. 
Mannheim’in dile getirdiği “ideoloji” ve “ütopya” ayrımında ideolojik alt yapıyı sağlamaya çalışırken 
önlerine yeni bir ütopya koyamadılar (Mardin, 1996: 221). Bu yönüyle var olan ideallerin muhafaza 
edilmesini hedeflediler. Hala önemli ölçüde Osmanlıcıydılar. Bunu da bürokratik bir kadro ve elit bir 
sınıfa dayanarak yapmayı deneyeceklerdi. 

Avrupa’da geleneksel olarak “Jeune Turc” adıyla tanınan grup içinde, üç önder sivrilmişti. Bunların 
birincisi Ahmet Rıza (1859–1930), ikincisi Mehmet Murat (1853–1912), üçüncüsü Prens Sabahattin’dir 
(1877–1948). Ahmet Rıza grubu açıkça Pan-Ottomanist, Mehmet Murat açıkça Panislâmist’ti. Prens 
Sabahattin’e göre ise iki reformun başarılı olamayışının nedeni ne Mithat Paşa ne de II. Abdülhamit’tir. 
Osmanlı toplumunun yapısının niteliğindedir. Asıl dava, II. Abdülhamit’i devirmek değil, Doğulu toplum 
tipinden Batılı toplum tipine geçmektir. Bunların görüşleri etkili olmakla birlikte, 1908 sonrasında kişi 
olarak hiçbiri önemli bir rol oynamamıştır (Berkes, 1973: 393).  

2.1. Ahmet Rıza Bey’in Sosyolojik Görüşleri ve Pozitivizm 
Ahmet Rıza Bey Jön Türk hareketinin en önemli ismiydi. Fransız pozitivizminden ilham alan Ahmet Rıza, 
toplumun nasıl dönüştürülebileceği ile ilgili bir reform programı hazırlamıştı. Onun pozitivist görüşleri 
sadece Osmanlı aydınları üzerinde değil Türk aydınları ve devlet adamları üzerinde de etkili olmuştur.  

Ahmet Rıza’nın annesi Müslüman olmuş bir Avusturyalıydı. Babası ise İngiliz Kemal olarak bilinirdi. 
Ahmet Rıza, Galatasaray Lisesinde okudu. Tarım öğrenimi için Fransa’ya gönderildi. Paris’te liberal bir 
eğitim aldı. Fransızca bir Fransız kadar iyi konuşan bir Türk’tü (Ramsaur, 2004: 38). Döndüğünde Bursa 
Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Daha sonra burada çözüm önerilerini gerçekleştiremeyeceğini anlayınca 
Paris’e gitti.  Paris’te kaldığı sıralarda Auguste Comte’un öğrencisi Pierre Lafitte’den36 pozitivizmi37 
                                                           
36

 Ahmet Rıza Bey Pozitivist Pierre Laffitte ile olan ilişkisini şöyle izah eder: “1889'a kadar Türkiye’de Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
meşgul oldum. Bu tarihten itibaren Paris'e gelerek çağdaş fikir hareketlerini bol bol etüd etmek için görevimi bıraktım. Zaten 
daha önceden pozitivist doktrine tamamen bağlanmıştım. Kendisine çok şey borçlu olduğum M. Pierre Laffîtte'in kıymetli 
yardımı sayesinde bilgi alanımı genişletebildim. Böylece yavaş yavaş memleketimizde uygulanan öğretime tatbik edilebilir bir 
takım reform projelerini kavramaya başladım.” (Korlaelçi, 2000: 47). 
37

 Pozitivizm, Hegelci Spekülatif Felsefe’nin etkisinin çözülmesi ile birlikte, yani 19. yüzyılın ortalarından itibaren Fransa (Auguste 
Comte’un Pozitivizmi), İngiltere (John Stuart Mill’in İngiliz Ampirizmi) ve Almanya’da (kaba – materyalizm olarak) yayılmaya 
başlamıştır. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 461. Pozitivizm doğa bilimlerine uygulanan yöntemlerin toplum bilimlerine de 
uygulanabileceğini savunur. Pozitivizmin etkisini hissettirdiği dönem Avrupa’da devrimci hareketlerin güç kaybettiği ve düzen 
yanlısı fikirlerin baskın olduğu III. Napolyon dönemidir. Pozitivizm, kendisini, tarihsel gelişmeyi kırılmalar ve sınıfsal çatışma 
üzerine kuran Marksizm’e taban tabana zıt bir biçimde toplumsal düzeni tehdit etmeyen “toplumsal bir bilim” olarak tarif 
ediyordu. Pozitivizm’de, ilerleme, sadece toplumsal düzenin sağlanmasından sonra gündeme gelmeliydi. Burada, toplumsal 
yapı, bir organizma olarak ele alınıyor; toplumu meydana getiren unsurlar arasında uyumlu bir birliğin var olduğu öne 
sürülüyordu. (Narski, 2006: 65).  
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öğrendi. 1895 yılında Paris’te diğer sürgünlerle birlikte “Meşveret”i yayınlamaya başladı. Derginin 
sloganı “İntizam ve terakki” idi. Dergi kaçak olarak İstanbul’da dağıtılıyordu. Bu fikirler bilhassa 
öğrenciler arasında ilgi gördü.  

Ahmet Rıza Bey, Paris’te Türkçe ve Fransızca çıkarmış olduğu Meşveret (Danışma) dergisinde pozitivizme 
bağlı kalarak amaçlarının Osmanlı milletini bilimsel yöntemlere göre ilerletmek olduğunu dile getirmişti. 
“Medeniyet yolunda ilerleme” isteği belirtiliyor fakat bunun “Osmanlı unsurunu” zayıflatacak şekilde 
yapılmaması gerektiği vurgulanıyordu. Program Osmanlıların “Doğu medeniyet”lerinin “orjinalite”sini 
korumaları gerektiğini ve “Batı’dan ancak bilimsel eğitimin genel sonuçlarını, ancak tam anlamıyla 
kaynaştırabilecekleri ve bir milletin hürriyete doğru yolunu aydınlatabilecek olanları” almakla 
yetineceklerini anlatıyordu. (Mardin, 1996: 75-76).  

Ahmet Rıza 1895 yılından 1897 yılına kadar düzenli olarak İttihat ve Terakki’nin yayın organı olarak 
“Meşveret” dergisini çıkarmıştır. Derginin 1. sayısında Ahmet Rıza Bey Osmanlı İttihat ve Terakki 
Komitesinin amaçlarını şöyle anlatır:  

“Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti din ve millet ayırmayarak bütün Osmanlıları ittihat ve ittifaka 
davet ediyor. Birleşmek ve menafi-i umumiyenin muhafazasına elbirliği ile çalışmak için evvela 
ahalide vatanın nefii ve ziyanı ve selamet-ü tehlikesi hakkında bir fikri umumi olmalıdır. Cemiyetin 
maksadı Meşveret vasıtasıyla ahaliye hükümet-i hazıranın seyyiatı yüzünden giriftar olduğu halin 
vahametini ve memleketin ihtiyacını ve inkılabın lüzümuna tefhim ederek ittihadın eshabını 
hazırlamak ve ahval-ı idare-i devletin ıslahı yolunu müzakere etmektir.” (Rıza, 1895: 1). 

Osmanlı isimli bir dergide ise Ahmet Rıza Bey, bütün amaçlarının ilerlemek olduğu tekrar dile getirmişti. 
Bu ilerleme düşüncesinin sadece Türkler için değil, bütün Osmanlı unsurları için bir kurtuluş çaresi 
olduğunu dile getirmişti:  “Medeniyet yolunda ilerlemek dileğindeyiz, ancak amacımızın Osmanlı 
unsurlarını güçlendirmek ve kendi varoluş koşullarına saygı beslemek şartıyla ilerlemek olduğunu 
kesinlikle bildiririz.” (Rıza, 1898: 5-6).  Osmanlılık fikri imparatorluğun bütün unsurlarının eşit kabul 
edilmesi ilkesine dayanıyordu. Hiçbir Osmanlı vatandaşının diline, milliyetine, dinine dokunulmayacaktı. 
Buna karşılık onların da devlete olan bağlılık ve sadakatlerini devam ettirmeleri gerekiyordu.  

Ahmet Rıza Bey’in düşüncelerinin temelinde pozitivizm vardı. Comte’a göre pozitivizm sosyal olguların 
da doğal olgular gibi bilimsel yöntemlerle incelenebilmesini sağlıyordu. Yerçekimi yasaları gibi sabit 
sosyal yasalara ulaşmamızı sağlayacaktı. Benzer görüşleri Ahmet Rıza Bey’de savunmuştu. Ahmet Rıza’ya 
göre maddi varlıklar birbirlerine belirli kanunlarla bağlıydı ve hiçbir şeyin bunu değiştirmesi mümkün 
değildi. “Cihanın kudret ve serveti vatanımızda toplansa kavanii tabiyenin hükmünü değiştirmez. Küre-i 
Arzın üzerindeki dağlar, nehirler nasıl bir kanuna tabi ise, hayatı o Kürre’ye merbut olan insanlar da her 
şeyde kavanin-i tabiyeye itaat ve inkıyat etmeye mecburdurlar.” (Akt. Mardin, 1996: 134).  

Ahmet Rıza’nın pozitivist fikirlerinde din de işlevsel olarak değerliydi. Onun için din, toplumu kaynaştıran 
bir çimento işlevi görüyordu.  Ahmet Rıza’nın pozitivizme kaymasında pozitivistlerin dinin sosyal rolü 
konusunda daha müsamahakâr olmasının da etkisi vardı. “Hakikat şudur ki din cemiyette temel bir rol 
oynar. Din milletin mukadderatı üzerinde fevkalade büyük bir tesir icra eder. Birçok çatışma ve derin 
düşünceye sebebiyet verir. Bunun içindir ki her hükümet (dine) büyük bir ehemmiyet vermek 
mecburiyetindedir.” (Akt. Mardin, 1996: 152). Ona göre din toplumsal uyumu ve barışı sağlayacak en 
önemli etkenlerden biriydi. Bu yönüyle Ahmet Rıza bir pozitivistti fakat materyalist değildi. İşlevselci 
sosyologların savunmuş olduğu görüşleri sürdürmüş, sosyal kurumların toplumda oynadığı rollere vurgu 
yapmıştır. Din de toplumsal yaşamda bütünleştirici bir etki sağladığı için Ahmet Rıza için önemini 
korumuştur.  

Ahmet Rıza’nın savunmuş olduğu pozitivizm bir yönüyle de aydın elitizmidir. Toplumsal sorunların 
kaynağını tespit eden aydın bir sınıfın öncü (avantgard) rolüne ihtiyaç vardır. Aydınlar ve siyasal 
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seçkinlerin desteğinde başlatılacak reform programları ile halkın teolojik aşamadan pozitif aşamaya 
geçirilmesi gerekir.  

Ahmet Rıza’nın önem verdiği konulardan biri de Osmanlı azınlıklarının hürriyetiydi. Fakat bu 
özgürlüklerin bir dış müdahale ile düzenlenmesi fikrine kesin olarak karşı çıkmıştı.  “Osmanlı otoritesi 
yerine yabancı güçlerin dolaysız olarak müdahale etmeleri teklifini karşıyız. Bu, bir çeşit bağnazlık olarak 
nitelenmemelidir, zira bizler dinin kişisel bir sorun olduğu kanısındayız, bizleri böyle düşünmeye yönelten 
medeni ve milli gururumuzun doğurduğu kanuni hakkımız olan bir duygudur.” (Akt. Ramsaur, 2004: 40-
41).  

1900’de Parlamentolar arası Kongre’ye gözlemci olarak katılan Ahmet Rıza’nın kongre izlenimleri hayal 
kırıcı olmuştu. Kongrede delegelerin genel fikrinin Osmanlı Devleti’nin kendi iç imkânlarına bırakıldığı 
takdirde hiçbir zaman samimi bir reform gerçekleştirmeyeceği fikrinin egemen olduğunu görmüştü. Ona 
göre Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ndeki reformlar konusunda samimi değillerdi ve sadece kendi 
çıkarlarını düşünüyorlardı Onların Osmanlı Devleti’nin iç işlerine sürekli müdahale ederek kendi 
emperyalist çıkarlarını kolladıklarını düşünüyordu. “Ecnebilerin mülkümüzde icra-yı hükümet değil 
işimize hariçten müdahale etmelerini bile namus ve haysiyet-i milliyeye bir ar sayarız.” (Rıza, 1896a) 

Ahmet Rıza için azınlık sorunlarının çözümü Osmanlılık kimliği altında birleşmekti. Osmanlı 
vatandaşlarının tümünü ortak bir potada eriterek onlara temsil edilme hakkı tanıyarak devletin devam 
edebileceğine inanıyordu. “.. Biz umum Osmanlıların hukuk ve menafini daima kanun dairesinde 
müdafaaya çalıştık. Türk’ü Ermeni’den, Rum’dan asla ayırmadık. Para için, can yakan, istiklal fikriyle 
ayaklanan, bizden ayrılanları- hangi din ve milletten olursa olsun- Osmanlı menafine düşman sayarız…” 
(Rıza, 1896b: 1).  

2.2. Sabahattin Bey’in Liberal Sosyoloji Görüşleri 
Sabahattin Bey 1879 yılından İstanbul’da doğmuştur. Babası, Osmanlı Adliye nazırlarından Mahmut Paşa, 
annesi sultan Abdülhamit in kız kardeşi Seniha Sultan’dır. Babasının konağında özel eğitim görmüş; 
Arapça, Farsça ve Fransızcayı küçük yaşta öğrenmiştir. İç politik mücadeleler, demir yolları imtiyazları gibi 
nedenlerden çıkan tartışmalar dolayısıyla 1899 yılında Avrupa'ya kaçan babasına kardeşiyle birlikte eşlik 
etmiştir. Yurt dışında bulunduğu süre zarfında çeşitli beyannameler yayınlamıştır. Kardeşiyle birlikte bir 
ara Mısır Hıdivi’nin yanında bulunmuş ancak; daha sonra Avrupa'ya geri dönmek zorunda kalmıştır. 

Sabahattin Bey, Ahmet Rıza’dan farklı olarak Le Play ve onun öğrencilerinden E. Demolins’ten ilhamını 
almıştı. Edmond Demolins “Anglo-Saksonların Üstünlüğü Neden İleri Geliyor” isimli kitabından etkilenmiş 
olan Sabahattin Bey, Osmanlı toplumunun gelişmesi için gerekli reçeteyi burada bulmuştu (Ramsaur, 
20044: 102).  

Demolins’e göre toplumlar ikili bir sınıflamaya tabi tutuluyordu. Birincisi “communautaire” (Cemaatçi) 
diğeri ise “particulariste” (Bireyci) idi. Birinci toplumda birey yerine aile, kabile, klan veya devlet 
geçiyordu. Bu tip Doğuya özgü, cemaatçi toplumlardı. Burada birey gelişmemişti. İkinci tip toplum 
tipinde ise birey öne çıkıyordu. Buna örnek ise özellikle Anglo-Sakson toplum yapısıydı. Doğu’da birey 
öne çık-a-madığı için bu toplumlar ilerlemeye kapalı, statik, baskı ve despotizm altında yaşayan, halkın 
sürü sayıldığı toplumlardı (Berkes, 1973: 397-399). Sabahattin Bey’e göre Tanzimat’tan beri yapılan 
bütün reformların başarısız olmasının en önemli nedeni toplumsal yapımızda herhangi bir değişmenin 
olmamasıydı. Birinci tipten ikinci tipe geçmeyi başarmadan, siyasal alanda bir değişimin gerçekleşmesi 
mümkün değildi. Toplumsal yapıyı değiştirmenin yolu ise yeni bir hükümet ve yeni bir eğitim sistemi 
geliştirmekti. Merkeziyetçi olmayan bir yönetim (Âdem-i Merkeziyet) ile, bireyci bir eğitim sistemi 
(Teşebbüs-ü Şahsi) yeni toplumun ortaya çıkabilmesini sağlayacaktı. 

Her şeyin devlete bağlı ve devletin izni ile yapıldığı bir ülkede kişilerin yeteneklerini göstermesi mümkün 
değildi. Hatta ülkedeki çeşitli unsurların birbirine bağlanması da mümkün değildi. Çözüm Türkleri 
memuriyet tutkusundan kurtararak ve imparatorluğun içindeki alt din ve kültür guruplarına kendi 
kimliklerini geliştirme imkânları sağlamaktı (Mardin, 2009a: 99-100). Osmanlı memur zümresinin 
tahakkümü altındaydı.  
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Sabahattin Bey’e göre toplumsal zaafımız, eğitim sistemimizde bireysel teşebbüse yer verilmemiş 
olmasındaydı. Alt tabakalar hem bilgisiz ve hem de fakir oldukları için durumlarını düzeltememekte, orta 
sınıflar ise devlet memuriyeti ve askerlik gibi mesleklere yönelmektedir. İş bilen devlet memurları 
yozlaşma ve anarşi yüzünden saf dışı bırakılmaktadır (Ramsaur, 2004: 104).  Bu yozlaşmadan 
kurtulmanın yolu ise Batı uygarlığından bir şeyler öğrenmiş “aydın” bir gençlikti. Bu aydın gençler 
“bağımsız ve üretken mesleklere” yönelerek halka örnek olmalıydı. 

Sabahattin Bey 4 maddelik bir eylem plan hazırlamıştı: 

1. Türk halkları arasında özel teşebbüse yönelmiş ve idari ademi merkeziyetçilik için savaşmak amacıyla 
toplumsal bilimlere karşı bir ilgi uyandırmak. 

2. Osmanlı İmparatorluğunu meydana getiren çeşitli ırklar arasında bir uzlaşma sağlamanın yollarını 
aramak. 

3. Daha çağdaş uygarlık düzeyindeki ülkelerde Osmanlıların haklarını savunmak ve lehte bir fikir akımı 
yaratmak. 

4. Ülke içinde bu programı gerçekleştirmekle uğraşacak ve bu akımın karşısında uygulanacak baskılar 
karşısında direnmek üzere topluluklar ve komiteler kurmak (Ramsaur, 2004: 104). 

Prens Sabahattin toplumsal “tabu”lara dokunmuş biridir (Mardin, 1996: 210). O, toplumsal kurtuluşun 
temellerine inmeye çalışmış ve çözümün ancak yeni bir insan ideali ile mümkün olabileceğini 
düşünmüştür. Onun fikirleri; toplumu çözümlemeye yarayacak yeni bir sosyal teori ve buna uygun bir 
insan tasavvuruna dayanır. Bu belirlenen ideal bireyi şekillendirecek bir eğitim sistemidir.  

Sabahattin Bey, açıkça otoriter bir modernlik projesi yerine, toplumsal yapıda liberal bir değişme 
taraftarlığı yapıyordu. Liberal Batı düşüncesinin temeli olan bireyi öne çıkarmayı teklif ediyor, bunun için 
toplumsal yapıda bir reform önerisi yapıyordu. Onun bu görüşleri Osmanlı toplumu için kısa vadede 
çözüm üretilecek bir sosyal program değildi. Türklerin ağırlıklı olarak memurluk yaptığı bir siyasal yapıda 
memuriyet sistemini eleştirmek ve devletin toplumsal hayattan el çekmesini beklemek hayalci bir 
yaklaşımdı. Onun görüşleri bu nedenle tehlikeli bulunmuştu.  

Buna rağmen Sebahattin Bey’in üstün hitabet yeteneği, sosyal sorunların temellerini inebilmesi etrafında 
belirli sayıda bir muhalefet üyesinin toplanmasını sağlamıştı. Onun çağrısı ile 1902 yılında “I. Jön Türk 
Kongresi/Osmanlı Liberalleri Kongresi” Paris’te toplandı. Sabahattin Bey bu kongrenin toplanma sebebini 
şöyle açıklıyordu:  

“Maksadımız menfaatten müttehit olduğu halde meslekten müteferrik olan ve o tefrika yüzünden 
telafisi gayr-ı kabil bir felakete maruz bulunan Türk, Arap, Arnavut, Ermeni, Makedonyalı, Rum, 
Kürt, Musevi, ilh... vatandaşlarımızın kuvvetini bir noktaya cem eylemek ve bu suretle hem bugünkü 
seyyiata hitam vermeğe ve hem de yarın ki hükûmet-i adilenin temel taşlarını ârâ-yı umumiyye-i 
Osmaniyye’nin inzimamiyle vaz’a çalışmaktır.” (Akt. Fesch, 1999: 52).  

Kongre sonrasında Damat Mahmut Paşa etrafında toplanan çoğunluk “Osmanlı Hürriyetperveran 
Cemiyeti” adı altında örgütlenmeye karar vermişti. Kongrede alınan kararlara eklenen bir madde büyük 
tartışma yaratmıştı. Bu, Batılı devletleri, düşünülen reformlar ve Osmanlı Devleti’nin azınlıklar sorununu 
barışçıl yollardan gidermek için yardıma çağırıyordu. Ahmet Rıza ve Halil Ganem ikilisi bu maddeye 
kesinlikle karşı çıktılar fakat engel olamadılar.  

Dış müdahale konusu Sabahattin Bey ve Ahmet Rıza grupları arasında bir ayrılık yaratmıştır. Dış 
müdahaleye onay veren Sabahattin Bey’e karşı Ahmet Rıza dış müdahaleyi reddetmiştir. Bu iki grup 
arasındaki bir diğer ayrılık noktası ise federatif yönetim konusunda yaşanmıştır. Sabahattin Bey, 
azınlıklara özerklik verilebileceğini belirtmiş, gevşek bir konfederasyonla Osmanlı Devleti’nin yönetilmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Ahmet Rıza ise üniter devletten ödün vermemiş, federasyona karşı çıkmıştır. Bu 
kongre sonunda iki grup iyice ayrışmıştır.  

3. SONUÇ 
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Tercüme odasının kurulması özerk bir aydın sınıfının doğuşunu da sağlamıştır. Odaya alınan 
Türk/Müslüman çocukları zaman içerisinde hem sarayda önemli görevler üstlenmiş hem de Osmanlı 
aydınları olarak ülkenin kurtuluşu için çareler aramıştır. İlk Osmanlı muhalefet hareketi olan Genç 
Osmanlılar yaşanan sorunların kaynağında kötü yönetim, kaynakların yanlış kullanılması, baskı ve 
keyfiliği görmüştür. Bunun için de Rousseau ve Montesquiue’den ilham alarak anayasal yönetim, 
meşrutiyet ve güçler ayrılığını önermiştir. Gazetecilikle geniş bir kitleye ulaşma olanağına kavuşmuştur. 

Jön Türk hareketi içerisinde iki isim öne çıkmıştır. Bunlar, pozitivist görüşleri ile tanınan Ahmet Rıza ve 
liberal görüşleri savunan Sabahattin Bey’dir. Ahmet Rıza sosyolojik olarak P. Latiffe’ten beslenmiş, 
yerçekimi kanunları gibi sabit toplumsal yasalar aramıştır. Ahmet Rıza için pozitivizm bütünlüklü bir 
toplum projesidir. Otoriter bir modernleşme taraftarı olan Ahmet Rıza’ya göre toplum bilimsel bir 
yöntemle, aydın/bürokrat bir sınıf öncülüğünde modernleştirilmelidir.  

Sabahattin Bey ise sosyolojik olarak E. Demolins’ten ilham almıştır. Ona göre yaşadığımız sorunların 
temelinde merkeziyetçi yapı ve cemaat anlayışı vardır. Liberal bir toplum teorisine dayanan Sabahattin 
Bey’in görüşleri toplumsal yapıda bir dönüşüme dayanmıştır. Onun için özerk ve girişimci bir birey 
yaratılmadan sorunların çözülmesi olanaksızdır.  

Ahmet Rıza ile Sabahattin Bey arasındaki temel çatışmalar dış müdahale ve federatif yönetim konusunda 
yaşanmıştır. Azınlıkların haklarını kabul eden iki isim de bu hakların federatif bir yönetimle mi yoksa 
üniter bir devlet içerisinde mi olanaklı olduğu konusunda fikir ayrılığı yaşamıştır. Ahmet Rıza hem 
federasyona hem de dış müdahaleye karşı çıkmıştır.  

Bu iki farklı sosyoloji görüşü Osmanlı sonrasında merkeziyetçi ve liberal olmak üzere iki farklı siyasi 
eğilimin oluşmasını da sağlamıştır. İttihat Terakki ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası arasında yaşanan çatışma, 
zaman içinde farklı siyasi partilerin benzer bağlamlarda ayrışması ve farklı siyasi kimliklerinin oluşmasını 
sağlamıştır.  
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Özet  

Kamu hizmetlerinin kamu ilkeleri ölçüsünde, doğrudan kamu kuruluş ve kurumları tarafından yerine 
getirilmesi alışılagelmiş bir durumdur. Günümüzde kamu hizmetlerinin yerine getirilişinde özel 
girişimciliğin de etkinliğinin arttığı görülebilmektedir. Bu etkinliğe rağmen kamu kurum ve kuruluşlarının 
yerine getirdiği hizmet yoğunluğu devam etmektedir. Kamu hizmetleriyle birlikte kamu kurum ve 
kuruluşlarının idari ve örgütlenmeyle ilgili birtakım sorumlulukları da bulunmaktadır. Hizmetlerin ve 
sorumlulukların değişen toplum, nitelik, ekonomik ve sosyal davranışlar nedeniyle tek bir merkezden 
yerine getirilmesini zorlaşabilmektedir. Merkezi yönetimlerin bu iş ve sorumluluk yükünün altından 
kalkabilmesi için bazı hizmetlerin mahalli idareler tarafından gördürülmesi kaçınılmaz hale 
gelebilmektedir. Demokratik ilkelerin uygulanabilirliliği açısından da önem arz eden mahalli idarelerin 
etkinliği, vatandaşın tercihlerinin ve isteklerinin daha kolay ilgili idari yönetimlere ulaşmasını 
sağlayabilmektedir. Belediyelerin idari ve karar organlarının halk tarafından seçilmesi, vatandaşlara en 
yakın yönetimlerden biri olması kurulurlarken iyi bir hukuki zemine dayandırılmalarını gerekli kılar.  Bu 
çalışma ile amaçlanan Türkiye’de yerel yönetimlerin en önemli idarelerinden biri olan belediye 
idarelerinin Osmanlı’dan günümüze hukuksal altyapısını ortaya koyabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: Belediye, Hukuk, Yerel Yönetim, Hizmet, Demokrasi 

An Evaluation on the Legal Status of Municipal Administrations in Turkey 

Abstract 

It is customary for public institutionst of fulfill public institutions and organizations in accordance with 
public principles. Nowadays, it can be seen that the efficiency of private entrepreneurship has increased 
in the performance of public services. Despite this activity, the service density of public institutions and 
organizations continues. Public institutions as well as public institutions and organizations have some 
responsibilities related to administration and organization. Services and responsibilities can be difficult 
to fulfill from a single center due to changing society, quality, economic and social behaviors. In order to 
overcome the burden of work and responsibility of the central administrations, it may be inevitable that 
some services will be seen by the local administrations. The effectiveness of local administrations, which 
are important in terms of the applicability of democratic principles, can enable the citizen's preferences 
and wishes to reach the administrative administrations more easily. The selection of the administrative 
and decision-making bodies of the municipalities by the public makes it necessary for them to be based 
on a good legal ground when they are to be one of the closest administrations to the citizens. This study 
aimed at Turkey from the Ottoman Empire to the present day, one of the most important authorities of 
the municipal administration of local authorities to reveal the legal infrastructure. 

Keywords: Municipality, Law, Local Government, Service, Democracy.                            . 
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GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte merkezi yönetimlerin güçleri törpülenerek dünyanın tek düze birleşik bir yapıya 
dönüştürülmesi amaç edinilebilmektedir. Böylece fikirlerin, kişilerin, eşyaların ve sermayenin serbest 
dolaşımı daha rahat bir duruma gelebilecektir. Bu bağlamda küreselleşme ile merkezi gücü 
zayıflatabilmek için yerel ve bölgesel düzeyde yönetimlerin güçlenmesini sağlamak ön plana 
çıkabilmektedir. Küreselleşmenin bu etkisi ile merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında güç 
paylaşımı konusunda sorunlar oluşabilmektedir.  Güç paylaşımı bazı ülkelerde merkezi yönetimlerin 
lehine gelişirken bazı ülkelerde yerel yönetimlerin lehine gelişebilmektedir. Karşılaşılan sorunlar ve 
hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılan ölçütler, kaynakların kullanımı ülke sınırlarını aşıp herkesi 
ilgilendiren bir hale geldiği için ulus devlet kavramının zemininin aşındırıldığı görülebilmektedir. Oluşan 
bu etkiler sonucu merkezi yönetimler daha fazla yerel yönetimler üzerinde denetim güçlerini arttırmak 
isteyebilmektedirler. Yerel yönetimler pozitif hukuk çerçevesinde merkezi yönetimlerin kontrol ve 
denetimlerinin etkisini daha az hissedebilirler. Mahalli idarelerin hukuki statüsü hizmet kalitesini, serbest 
karar alma derecesini önemli ölçüde etkileyebilecektir. Bu yönetimlere ilişkin hukuksal düzenlemelere 
genel olarak bakıldığında yerel yönetimleri güçlendirici bir çizgide geliştiği söylenebilir. Ülkelerin mevcut 
siyasal, ekonomik, toplumsal, gelişim durumlarına göre yerel yönetimlere ilişkin farklılık gösterebilen 
hukuksal düzenlemeler, yerel yönetimlerin mevcut statüsünü belirleyebilmektedir. 

Yerel düzeyde karşılaşılan kamu hizmetlerinin çoğunun sorumluluğu vatandaşlar tarafından yerel 
yönetimlere yüklenebilmektedir. Mahalli idareler kamu hizmetlerini mevcut yerel yönetimlere ilişkin 
çıkarılan hukuksal düzenlemeler çerçevesinde yerine getirebilmekte ve ancak hukuksal olarak 
belirlenmiş sınırlarla görevler çerçevesinde varlığını devam ettirebilmektedirler. Yerel yönetimler içinde 
sahip olunan mevcut hizmet alanı ve nüfus yoğunluğu bakımından belediye idareleri en önemli duruma 
gelebilmişlerdir. Yerel ve ortak ihtiyaçların karşılanması için görevli bir idare olarak konumlandırılan 
belediyelerin karar organları da yerel halk tarafından seçilmektedir. Belediyelerin görev ve hizmetlerini 
yerine getirirken kimseden etkilenmeden sadece yerel istek ve görüşleri dikkate alması esas olmalıdır. 
Merkezi yönetimlerin belediyelere müdahaleleri pozitif hukuk çerçevesinde kalabilmelidir. Osmanlı 
Devleti’nden miras alınan Türkiye’nin belediyecilik geleneğinin merkezi idareyi güçlü tutabilmek için 
merkeze bağlı şekilde geliştirilmeye çalışıldığı görülebilmektedir. Belediye idarelerinin gelişim seyrinin 
anlaşılabilmesi için hukuksal statülerinin mevcut hukuk kaynakları içinde nasıl yer aldığının 
anlaşılabilmesi önem arz edebilmektedir. 

Bu çalışma ile birlikte Osmanlı’nın belediyecilik geleneği ve belediye idarelerinin mevcut hukuksal 
durumundan başlayarak günümüze kadar geçen süreçte belediyelere ilişkin gelişmeler ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. 

1- Osmanlı Devleti’nde Belediyelerin Hukuksal Durumu 

Osmanlı’da belediyelerin hukuksal durumunu açıklayabilmek için Batılı tarzda yapılan düzenlemelerin 
yapıldığı Tanzimat Dönemi ve beledi hizmetlerin geleneksel tarzda verildiği Tanzimat Dönemi öncesini 
ayırarak değerlendirmek yerinde olabilecektir. 

1-1- Tanzimat Dönemi Öncesi Gelişmeler 

Tarihimizde il yönetimi Osmanlı Devleti’nden gelen 150 yıllık bir geçmişe sahiptir. İl yönetiminin hukuksal 
statüsü Batılı tarzda örnek alınarak gelişmiştir. 1864 yılında Fransa’dan alınan,  Napolyon Dönemi 
uygulanan il yönetimi sistemine geçilmiştir. Eyalet sisteminden il yönetimine geçen Osmanlı’da ülke 
yönetimi il adı verilen yönetim birimlerine ayrılmıştır. Bakanlıkların il düzeyinde örgütlenişi il yönetiminin 
merkezi bir yönetimin uzantısı olarak görülmesine neden olmuştur(Eryılmaz, 2013: 160-161). Merkezi 
idarenin üstlendiği kamu hizmetlerinin tüm ülke düzeyinde yürütülebilmesi için taşrada uygun 
yönetimlerin oluşturulması gerekmiştir. Bu yönetimlerin ilk örneği olarak il yönetimi Osmanlı idaresinde 
kurulmaya çalışılmıştır( Gözler ve Kaplan, 2016: 72). İl yönetimleri Osmanlı’da kentlerin işlevsel yapısı en 
iyi şekilde anlatan taşra örgütlenmesidir. Siyasi ve idari sistemin bir parçası olan il yönetimleri ekonomik, 
sosyal, dini ve kültürel işlevlerin merkezi haline gelmiştir. Osmanlı’da Batı’nın aksine kırsal alandaki 
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güçler şehirlere hakim olamayıp şehirli yönetimler kırsal alandan güçlüdür. Bu yüzden köylerdeki büyük 
mülk ya da mukataa sahipleri şehirlerde yaşamaktadırlar(Parlak ve Ökmen, 2015: 141). 

Vilayet yönetimi uygulanmadan önce Osmanlı mülki idari bakımından sırasıyla eyaletlere, sancaklara, 
kazalara, karyelere ayrılmaktaydı. Eyaletler vergi, askerlik, toprak düzeni ve güvenlik unsurlarına göre 
belirlenmiştir. Eyaletlerin başında eyalet beyi, beylerbeyi daha sonra da valiler yönetici olarak yer 
almışlardır. Bu yöneticiler ile halk arasında aracılık yapan, halkı temsil eden ayanlar yer almıştır. Genel 
güvenlik ve askerlik işleri valilerin; kent içi kolluk, beledi hizmetler ve yargı işleri kadıların sorumluluğuna 
bırakılmıştır. Kadılar belediye hizmetlerini yerine getirirlerken doğrudan merkeze bağlı hareket 
etmişlerdir. Kanuni Sultan Süleyman Devri’nde otuzun üstünde olan eyalet sayısı III. Selim Dönemi’nde 
yirmi sekiz ‘ kadar düşmüştür. Bugünkü anlamda bakanlıklar ise II. Mahmut Dönemi’nde 
kurulmuştur(Eryılmaz, 2013: 161-162). 

Kadılara yerel hizmetlerini yerine getirirken muhtesip denen bugünkü anlamda zabıtaya denk gelen bir 
tür kolluk yardımcı olmuştur. Esnafın denetimi, narh (fiyat) saptanması, temizliğin denetlenmesi, ve 
yaptırımların uygulanması muhtesibin görev alanında yer almıştır. İhtisap ağaları da verilen hizmet 
karşılığında vergilerin toplanmasında yerel görevli olarak bulunmaktaydı(Erkul, 2013:49). II. Mahmut 
Dönemi’nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından sonra kadının denetleme görevinin azaltılması, daha 
güçlü bir denetim mekanizması oluşturulması ve vergilerin düzenli toplanabilmesi için 1826 yılında 
İstanbul’da ihtisap nazırlığı, eyaletlerde ise ihtisap müdürlükleri oluşturulmuştur. Böylece kentlerde 
kolluk işleri ve vergi tahsilatı kadıların görevi olmaktan çıkarılmıştır. 1829’da imamların denetiminin 
yetersiz kalması nedeniyle mahalle yönetici olarak muhtarlar atanmaya başlamıştır( Gül vd., 2014: 131). 
Osmanlı’da Tanzimat Dönemi öncesi yerel hizmetlerin sunumunda muhtesip ve kadıların yanında 
vakıfların da görev üstlendiği anlaşılabilmektedir. Osmanlı kentlerinde mahalle kültürünün önemli bir 
şekilde yer tutması mahallede yaşayanların hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından sorumlu olduğu 
görülebilmiştir (Şahin, 2014: 25-26). 

Kent yönetiminde başlangıçta yer alan hisbenin İslam Medeniyetine özgü bir kurumsal birim olarak 
geliştiği anlaşılabilmiştir. İslam kentlerinde haram olanın önüne geçilmesi ve iyi hareketlerin teşviki için 
kullanılan bu birim daha sonra muhtesip adını almıştır. Muhtesiplerin denetlediği esnafların,  kurdukları 
lonca örgütleri ile hem kentlerin ekonomik ve sosyal örgütlenmesi hem de yerel hizmetlerin sunulması 
açısından etkinlikleri görülebilmiştir. Batı Avrupa örgütlenmelerinden farklı olan lonca örgütleri Selçuklu 
mirası olarak gelişmişlerdir. Mesleki gruplaşmalardan doğan loncalar bir nevi sivil toplum örgütleridir. 
Merkezi yönetim ve temsilcileri ile halk arasında ara bulucu olan loncalar bir nevi yerel yönetimlerin 
temeli olmuşlardır (Parlak ve Ökmen 2015: 143-146).  

Katılımcılık ve paylaşımın en iyi örneklerinden biri de Osmanlı’da vakıflar olmuşlardır. Vakıf kişisel 
kazançla elde edilen özel kazançların toplum yararına vazgeçilmek üzere sonsuza kadar mal topluluğu 
şeklinde kurulan bir ekonomik sisteme devredilmesidir. Vakıflar böylece kazancı yüksek bireylerin 
sağladığı imkanlarla kurulan toplumun tamamına hizmet vererek toplumsal refahı attıran bir 
uygulamadır. Genel hizmetler açısından eğitim, sağlık ve sosyal yardım tesisleri hizmetlerini vakıflar; çarşı 
ve pazarların düzeni, temizlik ve aydınlatma hizmetlerini loncalar; mahalle hizmetlerini mahalle halkı 
kendi yürütmüştür(Erkul, 2013: 49). Osmanlı yönetim geleneği yerinden yönetimle ilgili olarak eski Türk 
geleneğinden lonca(ahilik), ocak, dergah, çarşı ve köy yapılarını; İslam kültüründen vakıf, hisbe ve kadılık 
gibi kurumsal yapıları almış ve uygulamıştır(Karakılçık, 2016: 125). 

1-2- Tanzimat Dönemi Sonrası Gelişmeler 

Tanzimat Dönemi öncesi günümüzde belediyelerin sorumlu olduğu hizmetlerin başka örgütler ve 
birimlerce yerine getirilmesi, Osmanlı Devleti’nin merkeziyetçi yapısı belediyelere ilişkin hukuksal 
düzenlemelerin yapılmasını engellediği söylenebilir. Tanzimat Dönemi sonrası Batılı tarza yönetim 
yapısının değiştirilmesi belediyelere ilişkin hukuksal düzenlemelerin oluşturulmasına neden olabilmiştir. 

Tanzimat dönemi 3 Kasım 1839 tarihli Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilanı sivil yönetimde önemli 
değişikliklerin yapılacağı mesajını vermiştir(Eryılmaz, 2013: 62). Yapılan reformların hakim özelliği, 
genellikle dönemin yöneticilerinin etkilendiği ülkelerden bir kurum veya bir düzenlemenin olduğu gibi 
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alınması ve Osmanlı Devlet sistemine eklemlenmeye çalışılmasıdır. Yukarıdan aşağıya doğru bir 
modernleşme çabası olduğu görülmüştür(Şahin, 2014: 26). Batı’dan dönen Osmanlı aydınlarının orada 
gördükleri belediye modelinin İstanbul’da kurulmasını isteme arzuları belediye örgütünün kurulmasını 
tetiklemiştir. Kırım Savaşı’nın etkisiyle ihtisap müdürlerinin görevlerini yerine getirememesi ve sadece 
vergi tahsil etmeleri azınlıkların yönetime katılması açısından belediyelerin kurulması bir zarurete 
dönüşmüştür (Gül ve diğerleri, 2014: 131). Tanzimat ile başlayan yasaların üstünlüğü, eşitlik, can ve mal 
güvenliği belediyelere ilişkin hukuksal düzenlemelerin de önünü açmıştır. 

Osmanlı’da devletin vergileri toplamak amacıyla gelirlerin bir kısmının kişilere devredilerek bu kişiler 
aracılığıyla vergilerin toplanma usulü olan İltizam sistemi zamanla bozulmaya başlamıştır. Bu yüzden vali 
derecesinde vergi memurları olarak muhasıllar taşraya gönderilmişlerdir. Bu memurlara yardımcı olması 
için muhassıllık meclisleri oluşturulmuştur. Muhasıllık meclisleri yeterli temsiliyeti halk içinde 
sağlayamadığı için yeniden yapılandırılması bağlamında memleket meclislerine dönüştürülmüşlerdir 
(Parlak ve Ökmen, 2015: 148). Muhasıllık meclislerin başkanı muhassıl ve validir. Meclis üyeleri halkın 
seçtiği dört üyeden, kadı, müftü, zaptiye memuru ve gayri Müslimlerin bulunduğu yerlerde 
metropolitten oluşmaktaydı (Eryılmaz, 2013: 163). Muhassıllık meclisleri böylece yerel temsilcilerin 
sisteme katıldığı bu yönüyle yerel yönetim geleneğinin başladığı yapılar olarak değerlendirilebilir 
(Karakılçık, 2016: 128). 

Yerel yönetimlerin Osmanlı’da kurulan muhassıllık meclislerinin ardından, Kırım Savaşı’nın getirdiği 
ekonomik sorunlar, İstanbul’un yaşadığı kentsel sorunlarla beraber Fransa’dan örnek alınarak 1854 
tarihinde beledi görevleri yerine getirebilecek bir belediye idaresi olan İstanbul Şehremaneti İdaresinin 
kurulmasına yol açmıştır (Nadaroğlu, 2001: 198-199). İstanbul Şehremaneti İdaresinin kurulmasında 
Avrupalı devletlerin baskısının olduğu anlaşabilmektedir. İstanbul Şehremaneti İstanbul Belediyesinin 
genel adı olarak ortaya konulmuştur. İstanbul Şehremaneti’nin temel kuruluş amacı büyüyen şehrin 
temizlik, aydınlatma, kaldırım ve kanalizasyon gibi temel altyapı ihtiyaçları ile gayrimüslim Osmanlı 
vatandaşlarını yönetime katma ve Müslümanlara eşit siyasi haklara sahip olma yönündeki taleplerini 
belirli ölçüde karşılamıştır(Parlak ve Ökmen, 2015: 164). Şehremaneti teşkilatının başında Bab-ı Ali’nin 
seçimi ve padişahın iradesiyle tayin olan şehremini adında bir yönetici bulunmaktaydı. İstanbul 
Şehremaneti’nin 12 üyeden oluşan bir şehir meclisi bulunmaktaydı. Bu üyeler İstanbul’da oturan 
Osmanlı’nın tüm tebaasını ve esnafı temsil eden kişiler arasından seçilmekteydi. Şehremininin iki 
yardımcı da meclis üyesi olmaktaydı. Şehir meclisinin her yıl üçte ikisinin yenilenmesi de öngörülmüştür. 
14 maddelik bir nizamname ile şehremanetinin bu yapısı ve işlevi oluşturulmuştur(Keleş, 2012: 158). 
Şehremanetinin yöneticilerinin ve üyelerinin atama yoluyla görevlendirilmesi alınacak tüm idari ve mali 
kararların merkeze ait olması, hizmetlerin verimliliği ve etkinliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 
söylenebilir. Böylece günümüzde de yerel ihtiyaçlara cevap verecek bir belediye teşkilatının önüne geçen 
bir belediye yönetiminin temelini oluşturmuştur (Alada, 1988:137). 

Şehremanetinin gücünün ve personelinin yetersiz oluşu nedeniyle İstanbul’da yeni bir model belediye 
geliştirilmeye çalışılmıştır. İstanbul aslında temel olarak dört bölgeye ayrılarak yönetilmekteydi. Bu 
bölgeler Dersaadet, Bilad-ı Selase denilen Üsküdar, Galata ve Eyüp olarak ayrılmıştır. Dersaadet 
İstanbul’un sur içinde olan üst düzey yetkililerinin olduğu bölgesidir. Bu bakımdan İstanbul’un 
yönetiminde uzun bir dönemdir yetki genişliğine dayanan yerinden yönetimin varlığı anlaşılabilmektedir. 
İstanbul’un tüm semtlerinde belediye örgütü kurulmasının zor olması nedeniyle belediye teşkilatının bir 
bölgede kurulup, uygulanıp daha sonra diğer bölgelere yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir. Örnek 
seçilen ilk bölge yabancıların yoğun olarak yaşadıkları Beyoğlu- Galata semti olmuştur. Bu bölgeye 
Tanzimat’ın mimarları olan Mustafa Reşit Paşa ile li Paşa’nın kısa süre oturdukları Pariste’ki 
‘’SixiemeArrondissement’’ (Altıncı Daire) semtinden esinlenerek Altıncı Belediye Dairesi ismi verilmiştir. 
Altıncı Belediye Dairesi büyükşehir belediye statüsündeki şehremanetinin bir dairesi olarak kurulsa da 
doğrudan Bab-ı Ali’ye bağlanmıştır(Eryılmaz, 2013: 234-235). 28 Aralık 1857’de yayımlanan nizamname 
ile İstanbul 14 belediyeye ayrılmıştır. Bu belediyelerin içinden sadece Altıncı Daire-i Belediye faaliyete 
geçmiş, bu belediye bir müdür ve onun başkanlığında olduğu bir meclis tarafından idare edilmiştir. 
İstanbul Şehremaneti’nin bir parçası olarak kurulan Altıncı Daire-i Belediye şehremanetinden ayrı bir 
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yapıya kavuşunca bu iki idare arasındaki koordinasyonu sağlamak için Cemiyet-i Umumiye-i Belediye 
görevli hale getirilmiştir. Yapısal anlamda bugünkü büyükşehir belediye meclisine benzeyen Cemiyet-i 
Umumiye-i Belediye Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin 1920’de feshine karar verene kadar varlığını 
korumuştur(Özkan, 2014: 244,245). Galata ve Beyoğlu’nun numune bir belediye olarak ele alınması 
sırasında görüleceği gibi büyük ve kozmopolit yapıdaki şehirlerde, yönetimi daha küçük birimlere ayırma 
fikri bu dönemde hem beledi hem zabıta işleri için gerekli görülmüş, merkezden atansalar bile 
yöneticilerin o yer halkından olmasına önem verilmiştir. Böylece büyükşehir yönetimine dair ilk 
uygulama düşüncelerinin filizlendiği söylenebilir (Alada, 1988:138). 1868 yılında çıkarılan Dersaadet 
İdare-i Belediye Nizamnamesi ile şehremaneti yeniden düzenlenerek daha önce kurulan 14 belediye 
işlerlik kazandırılarak belediyecilik İstanbul geneline yaygınlaştırılmıştır(Erkul, 2013: 50). Her dairenin 
üyelerinin yarısı her yıl değişen daire meclisi ve bu yeler arasından atanan bir daire başkanı olmuştur. Bu 
nizamname değişikliklere uğrayarak 1930 tarihli Cumhuriyet Döneminin 1580 sayılı ilk belediye 
kanununa kadar yürürlükte kalabilmiştir(Oktay, 2008: 139). 1871 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi 
ile belediyeler vilayet yönetimi içinde bir varlık kazanabilmiştir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye 
kurulmasına karar verilmiştir. Böylece illerin ve ilçelerin kurulmasıyla birlikte belediyelerin kurulması bir 
zorunluluk haline gelmiştir (Erkul, 2013: 50). Bu durum taşrada belediye kurulmasının ilk yasal dayanağı 
oluşturulmuştur. 

İki meclisli bir yapı öngören ve I. Meşrutiyet Meclisi tarafından kabul edilen 1876 anayasası 119 maddelik 
bir metinden oluşmuştur(Karakılçık, 2016:138). 1876 yılında oluşturulan Kanun-i Esasi’de yerel 
yönetimlere ilişkin önemli düzenlemelere yer verilmiştir. Yerel yönetimler içinde illerin teşkilatlanmasına 
yönelik düzenlemeler daha fazla anayasada yer alırken belediyelere ilişkin düzenlemeler daha önce 
çıkarılan nizamnamelerin benzeri şeklinde olmuştur. İllerin teşkilatlanmasında ‘’tevs-i mezuniyet’’ ve ‘’ 
tefrik-i vezaif’’ ilkesi geçerli olacağı vurgulanmıştır. Böylece iller yetki genişliği ve yetki bölüşümü 
ilkelerine göre teşkilatlandırılmaya çalışılmıştır(Şahin, 2014: 26). Anayasanın 112. Maddesine göre 
İstanbul ve taşrada belediyelerin seçimle gelen belediye meclis üyeleri tarafından yönetileceği şeklinde 
bir düzenleme yapılarak belediyelere ilişkin ilk anayasal düzenleme yapılmıştır (Parlak ve Ökmen, 2015: 
177). Belediye örgütünün temelinin bu anayasa ile atılmasının ardından, anayasaya dayanarak 1877’de 
ilk belediye kanunu olan İstanbul için Dersaadet Belediye Kanunu çıkarılmıştır. Taşra vilayetlerini ve 
belediyelerini düzenleyen Vilayet Belediye Kanunu ile belediyelere tüzel kişilik verilmiştir. Taşrada 
kurulan belediyelerin belediye başkanı, belediye meclisi, Cemiyet-i Belediye olmak üzere üç organla 
kurulması öngörülmüştür (Ortaylı’dan aktaran Karakılçık, 1978: 21). Dersaadet Belediye Kanunu ile 
Beyoğlu-Galata belediyesinin ayrıcalığına son verilerek diğer belediyeler gibi onu da şehremanetine 
bağlandığı görülmüştür. Dersaadet Belediye Kanunu bunun dışında eski yapıyı büyük ölçüde korumuştur 
(Eryılmaz,2013: 235). İstanbul’daki iki kademeli yönetim devam etmiş, belediye sayısı 14’ten 20’ye 
yükseltilmiştir. Belediyelere ilişkin yasaların artışı belediye yönetiminin İstanbul’a özgü olmaktan 
çıkarılarak imparatorluğun tüm kentlerine yayılmasını sağlamıştır(Erkul, 2013:50). 1877 yılında çıkarılan 
bu kanunla ilk defa tek dereceli seçim getirilip, gizli oylama ile açık tasnif yapılmıştır. İstanbul dışındaki 
teşkilatlanmanın yasal temelini oluşturan bu kanunla seçimle iş başına gelen ve üyelerinin sayısı nüfusa 
paralel olarak 6-12 arası değişen bir belediye meclisi, bu belediye meclisinin üyelerinin arasından 
hükümetin atadığı bir belediye başkanı ile belediyelerin tüzel kişiliği oluşturulmuştur (Yörükoğlu, 2009: 
9). 

İstanbul şehrinin yirmi yönetim birimine ayrılmasında temel kriter, bu birimlerin aynı beledi sorunlar ve 
toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenmesi olmuştur. Zamanına göre oldukça adem-i merkeziyetçi 
yapısı olan bu yasa Osmanlı-Rus Savaşı üzerine uygulanma fırsatı yakalayamamıştır. 1878’de yeniden 
düzenlemeye tabi tutulan İstanbul Belediyesi on idareye bölünerek, idarelerine hükümet tarafından 
tayin edilen müdürlerle 1908’e kadar gelinebilmiştir. 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 1877 
Dersaadet Belediye Kanunu tekrar yürürlüğe girmiştir. 1912 yılında merkeziyetçi bir yaklaşımla 
düzenleninceye kadar belediyelerin kurumsal bir yapı oluşmasını sağlayabilmiştir (Alada, 1988: 141-142). 
II. Meşrutiyet ile meclislerin yeniden işlerlik kazanması için belediye daireleri yeniden açılmışlardır. 
Eskiden olduğu gibi belediye yönetimi büyükşehir belediye statüsüne sahip şehremanet ve diğer 
belediye daireleri olarak devam etmiştir. Fakat görev ve hizmetler konusunda şehremaneti ile daireler 
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çatışmaya başlamıştır. Şehremini daire müdürlerini yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle görevlerinden 
almıştır. Daireler ve şehremanet arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilmek için 1912 yılında 
Dersaadet Belediyesi Hakkındaki Geçici Kanun çıkarılmıştır(Erkul, 2013: 50). Bu kanun İstanbul 
Şehremanetini tamamen atama yoluyla oluşan bir yapıya dönüştürerek merkezileştirmiştir. Bu kanunda 
şehremininin atanması uygulaması korunmuştur. Belediye daireleri kaldırılarak yerine dokuz adet 
belediye şubesinin getirilmesi ve şehremaneti meclisinin yerine encümen oluşturulması gibi yeniliklere 
yer verilmiştir(Nadaroğlu, 2001: 201). Bu şubelere müdürler atanmış olup, yapılan değişiklikler 1930 
tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunun yürürlüğe girmesine kadar devam etmiştir (Eryılmaz, 2013: 
235).Balkan Savaşı nedeniyle düzenlenip uygulanamayan illere ilişkin hukuksal düzenlemeler 15 Mart 
1913 tarihinde İdare-i Umumiye-i Vilayet Hakkında Kanunu Muvakkat ile tekrar düzenlenip uygulanmaya 
konulmuştur. Böylece belediyelerle birlikte hem vilayet hem de il özel idarelerinin hukuksal statülerinde 
değişikliğe gidilmiştir (Parlak ve Ökmen, 2014: 169).  

Osmanlı’nın son yüzyılından beri oluşturulmaya çalışılan belediye idareleri merkeziyetçilik-adem-i 
merkeziyetçilik görüşleri doğrultusunda şekillenmişlerdir. Genel olarak merkezin gücünü sarsmadan 
gayrimüslimleri de devlet yönetimine katmak ve beledi hizmetlerinde belli bir standart yakalamak için 
hukuksal olarak düzenlenen belediyelerin istenen sonucu veremedikleri söylenebilir. Yerel katılım tam 
olarak sağlanamadığı için belediyeler hizmet yönünden yetersiz kalmışlardır. Belediye örgütünün 
başkent İstanbul’da ilk zamanlarda sınırlı kalması, diğer şehirlerde belediye örgütlerinin kurulmasını 
geciktirmiştir. İstanbul’da şehremaneti ile diğer belediyeler(daireler) arasında güç paylaşımı konusunda 
çatışmalar yaşanmış, düzenli bir örgütlenme yapılamadığı anlaşılmıştır. Batılı tarzda belediyelerin 
hukuksal statüye kavuşabilmesi Cumhuriyet Döneminin beklenilmesi gerekmiştir. 

2- Cumhuriyet Dönemi Belediyelerin Durumu 

Türkiye’de 1930 yılına kadar cumhuriyetin ilk yıllarında belediye idaresi, Osmanlı yerel yönetimler 
sisteminin devamı niteliğindedir. Bu nedenle 1923- 1930 yıllarında belediyelerin hukuksal altyapısını 
Osmanlı Dönemi’nde çıkarılan kanunlar oluşturmuştur. İstanbul’da 1877 tarihli Dersaadet Belediye 
Kanunu ve 1912 tarihli Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat, taşrada 1877 tarihli 
Vilayet Belediye Kanunu hükümleri 1930 yılına kadar geçerliliğini korumuştur (Oktay, 2008: 141-142). 
Cumhuriyet Türk yönetim yapısında modernleşmeyi beraberinde getirmiştir. Yerel yönetimlere ilişkin 
Batılı tarzda hukuki düzenlemeler bu bağlamda oluşturulmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet Dönemi yerel 
yönetimlere ilişkin gelişmeleri 1960 öncesi ve sonrası olarak bölümlendirmek yerinde olabilecektir. 

2-1- 1960 Öncesi Belediyelerin Hukuksal Statüsü 

Cumhuriyetin ilk yılları uzun süren savaşlar nedeniyle bir hazırlık dönemi olmuştur. Cumhuriyet yönetimi, 
Anadolu’daki kentlerin savaş sonrasının koşullara uyumunun sağlanması ve Ankara’nın başkent olarak 
ilanı, imarı gibi iki temel belediyecilik sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Bunun yanında nüfus artış hızı ve 
kentleşmenin düşük seviyede olması, eğitim seviyesi düşük, %85’i kırda yaşayan bir topluma sahip olma, 
erkek iş gücünün savaşlarda kaybı, ekonomik geri kalmışlık, paranın değersizleşmesi ve üretimin 
gerilemesi gibi sorunlarla uğraşılmak zorunda kalınmıştır (Gül ve diğerleri, 2014: 134-135). 

Ankara Hükümetinin Kurtuluş Savaşı koşullarında hazırladığı 1921 Anayasası Türkiye’nin tarihinde yerel 
yönetimleri hukuksal olarak en iyi noktaya yerleştirdiği söylenebilir. Anayasa illere ve bucaklara geniş 
yetkiler tanımıştır. Merkezin taşradaki temsilcisi olan vali, sembolik yetkilere sahip bir konuma 
getirilmiştir. Fakat umumi müfettişlikler ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Yerel özerklik bir taraftan 
arttırılırken müfettişlikler aracılığıyla bir dengelenme yapılmaya çalışılmıştır(Şahin, 2014:  27). 1921 
Anayasası ile illere özerklik ve tüzel kişilik tanınmıştır. Vakıflar, medreseler, milli eğitim, sağlık, ekonomi, 
tarım, bayındırlık ve sosyal yardım işlerinin düzenlemesi vilayet şuralarına bırakılmıştır. Vilayet şuraları il 
yönetimini gerçekleştirmek için bir başkan ve değişik hizmet şubelerini yönetmek üzere bir yönetim 
kurulu seçmiştir (Parlak ve Ökmen, 2015: 178-179). 1921 Anayasası olağanüstü koşullar altında 
uygulama şansını yakalayamamıştır. 1921 Anayasası cumhuriyetin ilanından sonra yapılan 1924 
Anayasası’na yerini bırakmıştır.  
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1924 Anayasası merkeziyetçi bir anlayış ile hazırlanmış olup yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeler 
sadece üç maddede yer almıştır. Türkiye’nin sırasıyla il, ilçelere, bucaklara, kasabalara ve köylere ayrıldığı 
düzenlemesi yapılmıştır. İl, kasaba ve köylere tüzel kişilik verilmiştir. İllerin işlerinin yetki genişliği ve 
görev ayrımı esaslarına göre idare olunduğu ilkeleri getirilmiştir(Karakılçık, 2016: 140). 1924 
Anayasası’nın yerel yönetimlere ilişkin hukuki düzenlemeleri az olmasına rağmen TBMM’nin 1924 yılında 
çıkardığı kanunlar belediyelere ilişkin hukuki statülerini belirleyen önemli gelişmeler haline gelmiştir. 
Özellikle 1923’te Ankara başkent ilan edildikten sonra bu kentin imar planı zorunlu hale gelmiştir 
(Toprak, 2016: 72). Dolayısıyla şehrin yönetimini ve imar durumunu etkileyecek 1924 yılında kabul edilen 
417 sayılı Kanun ile Ankara Şehremaneti kurulmuştur. 1580 sayılı kanuna kadar bu hukuki statü devam 
etmiştir. 1924 tarihinde kabul edilen 423 sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu ile enflasyon 
nedeniyle azalan belediye gelirleri yeniden düzenlenmiştir. 16 Nisan 1924 tarihli ve 486 sayılı Umur-u 
Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Kanunu ile esnaf üzerinde kontrol gücünün artabilmesi için 
belediyeye ceza yetkisi tanınmıştır. 1926 yılında kanunlaşan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda beledi 
nitelikteki suçlar hükümleri de kanuna eklenince belediyelerin hukuksal statüsü daha fazla güçlenmiştir. 
1924 yılında çıkarılan 442 sayılı Köy Kanunu ile nüfusu 2000’e kadar olan yerleşim birimleri köy, 2000 
nüfus üstünde olan yerlerde belediye kurulabileceği hükme bağlanmıştır. 1924’te çıkarılan 
Ebniye(yapılar) Kanunu ile savaş sonrası yıkılan Anadolu kentlerinin yeniden imarı için belediyeye geniş 
yetkiler tanınmıştır. 831 sayılı Sular Kanunu, 839 sayılı Sıtma Savaş Kanunu ve 1234 sayılı Hayvan Sağlık 
Zabıtası Kanunu ile belediyelerin yetki ve görevleri arttırılmıştır. 1925 yılında belediyelere Darülaceze 
kurma yetkisi verilmiştir. Bütün bu gelişmelere rağmen belediyecilik düzensiz ve dağınık bir yapı arz ettiği 
görülebilmiştir. Türkiye’de belediyelere esas şeklini 1930 ve sonrasında çıkarılmış yasalarla verilebilmiştir 
(Gül ve diğerleri, 2014: 136-137). 

1930’lardan sonra uygulanmaya başlayan halkçılık ve devletçilik ilkeleriyle yerel yönetimler en alt 
birimden en üst birime kadar yapılanmaya çalışılmıştır. Ankara’nın başkent ilan edilmesinden sonra 
çağdaş kent yapısına ve yönetimine kavuşması için harcanan çabaların sonucunda 1930 yılında 1580 
sayılı Belediye Kanunu çıkarılarak Cumhuriyet Dönemi belediyeciliğinin yasal ve kurumsal çerçevesi 
çizilmiştir (Erkul, 2013: 50). 1580 sayılı Kanun bu dönem belediyelerin organik kanunu olma özelliğini 
elde etmiştir. Kanun 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununa kadar varlığını 
koruyabilmiştir (Parlak ve Ökmen, 2015: 237). 1580 sayılı Kanuna göre bir yerde belediye kurulabilmesi 
için 2000 nüfus yeterli sayılmıştır. Bazen bu sayıya ulaşabilmek için büyük şehirlerden otobüslerle 
insanlar belediye yapılmak istenen yerleşim yerlerine taşınmışlardır(Şahin, 2014: 95). 1580 sayılı Kanun 
her türlü yerel hizmeti belediyelere görev olarak vermiştir. Belediyeler bu görevleri yerine getirdikten 
sonra beldelerin ve belde halkının yararına olabilecek her türlü girişimde bulunmakta yetkili kılınmıştır. 
Ankara ve İstanbul’da belediye ve valiliğin birleşik bir idarede bütünleştirilmesi öngörülmüştür. Kanun 7 
fasıl ve 143 maddeyle yürürlüğe girmiş, Vilayet ve Dersaadet Belediye Kanunları ile 1924 tarihli Ankara 
Şehremaneti Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır (Yörükoğlu,  2009: 11). Böylece ülkedeki tüm belediyeler 
eşit kabul edilerek tek kanun altında yapılandırılmıştır. Belediyeler arası eşitlik yaklaşımının istisnaları, 
İstanbul Ankara için getirilen hükümler olmuştur. İstanbul’da belediye ve vilayet yönetimi 
birleştirilmiştir. Valiye aynı zamanda belediye başkanı işlevi de verilmiştir. Bu kapsamda belediye 
meclisleri ile vilayet umumi meclisleri kaldırılmıştır. Kaldırılan bu meclislerin yerine İstanbul Umumi 
Meclisi adında, üyeleri seçimle oluşan tek bir meclis oluşturulmuştur. Ankara’da ayrı bir belediyenin 
varlığı kabul edilmekle birlikte, belediye başkanının diğer belediyelerden farklı olarak dahiliye vekaletinin 
ve cumhurbaşkanının onayıyla atanması kuralı getirilmiştir. Osmanlı Dönemi’nde sadece İstanbul’da 
görülen encümen yapısının, belediye başkanı ve meclisin yanında, karar ve danışma niteliğine sahip 
üçüncü organ olarak tüm belediyelerde kurulması hükmü getirilmiştir. 1580 sayılı Kanun ile belediye 
başkanının belediye meclisi tarafından seçilmesi kuralı getirilmiştir. Belediye meclisinin kendi içinden ya 
da seçilme şartlarını taşıyan meclis dışından birini belediye başkanı olarak gizli oy ile seçebilme imkanı 
getirilmiştir. Seçilen başkan il merkezindeki belediyelerde dahiliye vekaleti, il merkezi dışındaki 
belediyelerde o ilin valisi tarafından onaylanması şartı getirilmiştir. Belediye kanunu yerel temsilin 
kapsamını da genişletmiştir. Yapılan değişikliklerle oy kullanma yaşı 18, seçilme yaşı da 25’e indirilmiştir. 
Kadınlara seçme hakkı tanınmış olup seçimlerde aday olabilmek ve oy kullanabilmek için alınan bedel 
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kaldırılmıştır(Oktay, 2008: 148-149). Kanun belediyelerin hizmet alanlarını genişletip merkezin kontrolü 
altında belediyelere görece serbest karar alma şansı tanınmıştır. 

1930 tarihinde kabul edilen 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 1933 tarih ve 2290 sayılı Belediyeler 
Yapı ve Yollar Kanunu, 1933 tarih 2031 sayılı Belediyeler Bankası Kuruluş Kanunu, 1933 tarih ve 2256 
sayılı Gümrük Tarife Kanunu ve 1935 tarihli 2763 sayılı Belediyeler İmar Heyeti Kanunları ile belediyeler 
görevlerini yerine getirirlerken hukuki dayanak olarak kullanabilecekleri bir alt yapıya kavuşturmuşlardır 
(www.mevzuat.gov.tr, 2018). Kanunlarla beraber imar, tarım, sağlık, ulaşım, gümrük konularında 
belediyeler hukuki olarak yetkilendirilmişlerdir. Belediyeler bu dönemde hizmetlerin yerine getirilirken 
kullanılan imtiyaz usulü yerine, bu hizmetlerin kontrollerini kendilerine aktararak doğrudan kendileri 
tarafından verilmesini sağlamışlardır. Yapılan bu işlem o dönem uygulanan devletçilik ilkesi ile paralellik 
göstermiştir. Belediyeler imtiyazlı şirketleri iki aşamada bünyelerine katabilmiştir. İlk aşamada imtiyazlı 
şirket Nafia (bayındırlık) Vekaleti tarafından kamulaştırılıp ikinci aşamada ilgili belediyeye 
devredilmiştir(Oktay, 2008: 149). 1580 sayılı Kanun ile beraber belediyeler yaygınlaştırılmış ve 
hizmetlerin yerine getirilmesinde belediyelerin etkinliğinin arttırışmış olduğu düşünülebilir. Fakat 
belediye başkanların belediye meclisi tarafından seçilmesi veya bakanlar kurulunca atanması demokratik 
yerel yönetim düşüncesinin tam yerleşmesine engel olduğu söylenebilir. 

1945’ten sonra Türkiye’de çok partili hayata geçiş çabaları, II. Dünya Savaşı’nın getirdikleri, değişen 
teknoloji ve teknik gelişmeler belediyelerin üstlenmesi ve revize edilmesi gereken hizmetlerle 
karşılaşılmasına neden olmuştur. Bütün bu değişen ihtiyaçlara rağmen 1930’larda çıkarılan kanunlar, 
yapılan küçük değişiklikler dışında, 1960’lara kadar uygulanmaya devam edilmiştir. Çok partili dönemle 
beraber demokratik olarak güçlenmesi beklenen yerel yönetimler, geçmişten gelen merkeziyetçi 
kanunların uygulanmaya devam edilmesiyle başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimleri daha da 
güçsüzleştirerek merkezi yönetimin ağırlığı arttırılmıştır. 1945 yılında Türkiye Belediyeler Birliği; 
belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş, belediyelerin 
hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl 
dernek statüsünde sürdürmüştür(www.tbb.gov.tr, 2018). Belediye idareleri ile ilgili bu dönem atılan 
önemli adımlardan biri de Belediye Seçim Usulü Hakkındaki 29.04.1946 tarihli ve 4878 sayılı Kanun ile 
belediye meclislerinin iki dereceli olmaktan çıkarılıp, tek dereceli hale getirilmesi yani halkın belediye 
meclis üyelerini doğrudan seçmeye dayalı sistem ve seçimlerin bir günde tamamlanması kararının 
alınmasıdır(Sakal, 2000: 128). 1950 yılında kabul edilen 5669 sayılı Kanunun ek-1 maddesi uyarınca 1580 
sayılı Kanuna belediye seçimlerinin her dört yılda bir eylül ayının ilk pazarına rastlayan günde yapılır 
hükmü eklenmiştir (www.resmigazete.gov.tr, 2018). Bu düzenlemeler belediyelerin hukuksal statülerine 
ilişkin iyileşmeleri sağlasa da belediye başkanlarının seçilme usulü 1580 sayılı Belediye Kanunun’da 
belirtilen usulde yapılmaya devam edilmiştir. 10.04.1954 tarih ve 6349 sayılı Yasa ile 1580 sayılı Yasanın 
149. ve 153. maddelerinde yer alan valilikle belediyelerin bir bütün olduğu hükmü değiştirilmiş ve 
belediyelerin valilikten ayrılması kabul edilmiştir. Bu belediyeler için yapılan en önemli reformlardan 
birisidir (Sakal, 2000: 128). 

Belediyelerin gelir elde edip kalkınmasına yönelik bir hukuksal düzenleme de İller Bankası’na yönelik 
hukuki düzenlemedir. 1933 yılında kurulup 12 yıllık uygulamadan sonra 15 milyon TL sermayeli hale 
gelen Belediyeler Bankası’nın 13 Haziran 1945 tarih ve 4759 sayılı Kanun ile İller Bankası’na 
dönüştürülmesi, belediyelerin borçlanma sınırlarını geliştiren en önemli atılım olmuştur. Bu banka ile 
borçlanma düzeninin niteliğinin belediyelerin lehine olacak şekilde değiştirilmesi amaçlanmıştır. 
Belediyelerin gelirlerine ilişkin önemli bir başka düzenleme 1 Temmuz 1948 tarihinde 5237 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanunun kabul edilmesidir. Bu kanunla belediye gelirlerinin arttırıldığı, küçük 
belediyelerin büyük belediyelere göre korunduğu görülmüştür. Kanun küçük belediyeleri büyük 
belediyelere karşı iki mekanizmayla koruduğu anlaşılabilmektedir. Mekanizmalardan birincisi merkezi 
yönetim gelirlerinden alınacak belediye gelirleri paylarını, İller Bankası’nda toplayarak belediyeler 
arasında nüfusa göre dağıtmaktır. Mekanizmalardan ikincisi ile İller Bankası’nda toplanan gelirlerin 
%20’sinin İçişleri Bakanlığının emrinde bir fonda toplanmasıdır. İller Bankası’nda oluşturulan bu fon 
küçük belediyeler için kullanılmıştır (Tekeli, 2009: 128-131). 

http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.tbb.gov.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/
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2-2- 1960 Sonrası Belediyelerin Hukuksal Statüsü 

1960 yılında yapılan askeri darbenin ardından hazırlanan 1961 Anayasası ve Türkiye’nin yaşadığı hızlı 
kentleşme hareketleri sonucu yaşanan gelişmeler belediyelere ilişkin yeni düzenlemeleri ortaya 
çıkarmıştır. 1961 Anayasası’nın 118. maddesine göre mahalli idareler il, belediye ve köy halkının 
müşterek mahalli ihtiyaçlarını karşılayan ve genel karar organları halk tarafından seçilen kamu tüzel 
kişileridir. Mahalli idare seçimleri kanunun gösterdiği zamanlarda ve anayasanın 55. maddesindeki 
esaslara göre yapılır. Mahalli idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanma ve kaybetmeleri 
konusundaki denetim ancak yargı yoluyla olabilmektedir(Parlak ve Ökmen, 2018: 180). 1980’lere kadar 
yerel yönetimlerle ilgili ana çerçeveyi 1961 Anayasası çizmiştir. Anayasanın 112. maddesine göre ülkenin 
yönetim yapısı merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayandırılmıştır. Ancak idarenin kuruluş ve 
görevleriyle bir bütün olduğu vurgulanarak federatif bir yapıya izin verilmemiştir (Karakılçık, 2016: 163). 
Dönemin belediyelere ilişkin ilk yasaları 27 Mayıs darbesinin sonuçlarını belediyeler düzeyine indirmeye 
dönük olan yasalar olduğu söylenebilir. TBMM’nin feshedilmesinden sonra, yöneticileri seçimle başa 
gelen diğer kamu kurum ve kuruluşlarının organları da feshedilmiştir. 10 Haziran 1960 günü Resmi 
Gazetede yayımlanan 5/211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni seçimlere kadar belediye başkanlarının 
görevlerine son verilerek Belediye Kanunun 94. maddesi gereğince başkanların atama yoluyla 
belirlenmesine karar verilmiştir. İstanbul ve İzmir dışındaki il merkezlerinde valiler, ilçe merkezlerinde 
kaymakamlar belediye başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. Darbeden önce il genel ve belediye 
meclislerinin süresinin dolmuş olmasına rağmen siyasal nedenlerle seçim yapılmamıştır. Bu meclislerin 
feshi 3 Kasım 1960 tarih ve 120 sayılı Kanunun çıkarılmasına kadar gecikmiştir.  120 sayılı Kanun ile il 
genel meclisi, belediye meclisi, muhtarlık ve ihtiyar heyetlerinin feshi ve görevlerin ifa şekli 
kararlaştırılmıştır (Tekeli, 2009: 185). Darbeden sonra olağanüstü koşulların ortadan kalkması ve 1961 
Anayasası’nın getirdiği yapılanma süreciyle beraber önemli kanunlar çıkarılmıştır. Bu dönemde öne çıkan 
düzenlemelerden birisi belediye başkanlarının seçimine ilişkindir. 27 Temmuz 1963 tarih ve 307 sayılı 
Kanunla, belediye başkanlarının belediye meclisi içinden seçilmesine yönelik uygulamaya son verilmiş ve 
belediye başkanlarının doğrudan yerel halk tarafından seçilmesi yöntemi benimsenmiştir. Belediye 
başkanlarının seçiminde tek dereceli çoğunluk usulü getirilmiştir. Belediye Kanunun 89. maddesi 
kaldırılarak belediye başkanlarının vali ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasına ilişkin uygulamaya 
son verilmiştir (Parlak ve Ökmen, 2015,  180-181). 15 Temmuz 1967 gün ve 904 sayılı Kanunla da 
belediye meclislerinin ve başkanlarının seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı hükme bağlanmıştır. 
1960’larda gerek belediye meclisi ve gerekse belediye başkanının seçimi hususunda yaşanan bu 
gelişmelere rağmen, belediyelerin görev ve kaynakları konusunda önemli değişiklikler olmamıştır. 
Düzenlenen bazı yasalarla belediyelere ait görevlerden bir kısmının merkezi yönetimin çatısı altında 
toplanmasıyla birlikte görev ikilemleri yaşanmıştır. 

1963 yılıyla beraber planlı kalkınma modeline geçilmiştir. Planlı kalkınma için Devlet Planlama Teşkilatı 
kurulmuş ve oluşturulan planlarda yerel yönetimlerin gelişimine ilişkin konulara yer verilmiştir. İlk olarak 
1963-1967 yıllarını içine alan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile kentsel altyapı ve belediyelerin 
programlı, uzun vadeli yatırımlara ayırabilecekleri ödenek yetersizlikleri vurgulanıp asıl hedefin öz 
kaynakları geliştirilmesi olduğu belirtilmiştir. Belediyelerin halk tipi sosyal konut yapılmasına destek 
olmaları gereği dile getirilmiştir (Gül ve diğerleri, 2014: 140-141). Planda yerel yönetimlerin yeniden 
yapılanmasını amaçlayan ve yerel yönetimlerin sorunlarına gelir sorunu olarak değil yönetsel sorunlar 
çerçevesinde değerlendirilmesinin gerektiğine yer veren Mehtap Raporu oluşturulmuştur (Karakılçık, 
2016: 164). Rapora rağmen içme suyu, kanalizasyon, harita imar planı üretimi gibi hizmetlerin yerel 
yönetimlerce değil merkezi yönetimlerin eliyle gördürülme yolları aranmıştır. Bu planda bina ve arsa 
vergilerinin yeniden düzenlenerek belediyelerin gelirlerinin arttırılması istenmiştir. 1968-1972 İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı farklı siyasi iktidar döneminde hazırlansa da belediye yönetimlerine ilişkin 
düzenleme ve uygulamalarda geriye gidilmiştir. İkinci planda birinci plana göre altyapı çalışmalarına 
öncelik verilmiştir. Konut sorununun varlığı vurgulanarak toplu konut anlayışının ön plana çıkarılmaya 
başlandığı görülebilmektedir. 1580 sayılı kanunun belediyelere verdiği görevlerin günün koşullarına 
uymadığı vurgulanmıştır. Yerel hizmetlere vatandaşların katılabilmesi için maliyetlerin düşürülmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. 1973-1977 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile yerel yönetimlerin 1961 
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Anayasası’nın 112. maddesi uyarınca idarenin bütünlüğü ilkesi içersinde,  41 ve 116. maddelerinde 
öngörülen milli ihtiyaç ve yerel ortak ihtiyaç ayrımına uygun olarak çalışmaları gerektiği vurgulanmıştır. 
Daha önce birinci planda sözü edilen konut yasası tasarısının kanunlaşması, İmar ve İskan Bakanlığının 
kentleşmeyi yönlendirecek bir bakanlık olarak örgütlenmesi önerilmektedir(Tekeli, 2009: 179). Önemli 
gelişmelerden biri de 1978 yılında kurulan ve idari sistem içinde kök salması beklenmeden 1979 yılında 
kapatılan Yerel Yönetimler Bakanlığıdır. Bakanlığın ilk ve tek bakanı Mahmut Özdemir olmuştur. Bakanlık 
kapatılınca yerel yönetimlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük açılmıştır 
(Özaslan ve Alıcı, 2015: 351-355).  

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası ülkemizde merkezi yönetim ve yerel yönetimler açısından yeni bir 
döneme girilmiştir. Darbe yapılmadan önceki ülkenin durumundan siyasi partiler sorumlu tutuldukları 
için kapatılmışlardır. Yerel yönetimlerin de karar ve yürütme organları bu partilerin üyelerinden 
oluştuğunu düşünen darbe yönetimi belediye başkanlarını görevden almıştır. Belediyelerde belediye 
başkanlarının yerine merkezden bürokratlar atanmış ve belediye sayısı azaltılmıştır. 1980 darbesinin 
ürünü olup bir başka darbe anayasasına tepki olarak hazırlanan 1982 Anayasası yürütme erkini çok güçlü 
tutan bir metindir. Merkeziyetçiliği güçlendirip yere yönetimleri zayıflatan anayasanın yerel yönetimlere 
ilişkin önemli maddeleri şu şekildedir: 

 İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği (123. Madde): İdarenin kuruluş ve görevleriyle bütün 
olduğu, yasayla düzenleneceği, idarenin merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayanacağı, 
kamu tüzel kişiliğinin yasayla kurulabileceği belirtilmiştir. 

 Yargı yolu (125. madde): İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu 
hükme bağlanmış; milletlerarası tahkim yolunun da (kamu hizmet sözleşmesi ve imtiyaz 
şartlaşmaları) açık olduğu belirtilmiştir. Aynı madde kapsamında; hangi işlem ve kararların yargı 
denetimi dışı olacağı dava açma süreleri, yargı yetkisinin şekli, yürütmenin durdurulması ve 
bunun sınırları, idari tazminat konuları düzenlenmiştir. 

 İdarenin kuruluşu ve merkezi idare (126. madde): Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından 
coğrafi durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin görülüş biçimine göre illere, iller de 
diğer kademeli bölümlere ayrılmıştır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayandırılmış ve birden 
çok ili kapsayan merkezi idare birimlerinin kurulabileceği belirtilmiştir. 

 Yerel yönetimler (127. madde): Yerel yönetimler il, belediye, köy halkının mahalli,  müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yasayla kurulan, karar organları, seçimle belirlenen kamu tüzel 
kişileri olarak düzenlenmiştir. Yerel yönetimlerin kuruluş görev ve yetkilerinin yasayla yerinden 
yönetim ilkesine göre belirleneceği belirtilmiştir. 

1982 Anayasası’na göre yerel seçimlerin uygulama şekli ve şartları da düzenlenmiştir. Buna göre yerel 
seçimler beş yılda bir yapılır, büyük yerleşimler için özel yönetim birimleri kurulabilir hükmü getirilmiştir.  
Genel seçimlerin önceki veya sonraki yılı içinde yapılacak yerel seçimler genel seçimlerle birlikte 
yapılabileceği hükmü düzenlenmiştir. Denetimlerin yargı yoluyla olacağı belirtilmiştir. İçişleri bakanı yerel 
seçilmiş kişileri geçici olarak görevden alabileceği vesayet denetimi anayasada yer almıştır. Yerel 
yönetimlerin yasayla birlik ve üst birlik kurabileceği hükmü de düzenlenmiştir (Karakılçık,  2016:  140-
141).  

1982 Anayasası’nda yerel yönetimlerin en genel anlamda amaçlarının mahalli, müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak olduğu yer almıştır. Yerel yönetimlere ilişkin düzenlemelerin ancak kanunla olabileceği 
belirtilerek yerel yönetimlere güçlü bir güvence getirilmiştir. Anayasanın 127. maddesinde seçimle 
göreve gelecek olan organlardan söz edilirken, bu organların karar organları olabileceği belirtilmiştir. 
Buradaki karar organı ifadesinden yürütme organlarının anlaşılmadığı, dolayısıyla yerel yönetimlerin 
yürütme organlarının anlaşılmadığı, yürütme organlarının atamayla göreve gelebileceği 
anlaşılabilmektedir. Yerel yönetimlere kamu tüzel kişiliği verildiği için yerel yönetimlerin merkezi 
yönetimin hiyerarşisi altında olmadığı anlaşılabilmektedir. Böylece yerel yönetimler merkezden 
doğrudan emir alır bir konumda bulunamayacaklardır. Hiyerarşi denetimi yerine hukukilik ve yerindelik 
denetimi içine alan vesayet denetimi merkezin yerel yönetimler üzerindeki kontrol mekanizması 
olmuştur. Anayasada yerinden yönetim ilkesinin geçerliliğine ilişkin genel düzenlemelere de yer 
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verilmiştir. Yerinden yönetim ilkesi gereği yerel halkın yerel yönetimlerinin organlarının seçiminde 
seçimler yoluyla söz sahibi olması önemli bir durumdur. Yine anayasanın 127. maddesinde seçimlerin 
beş yılda bir yapılacağı vurgulanırken, seçimlerin genel seçimlerin bir yıl öncesine veya sonrasına gelmesi 
durumunda yerel seçimlerin ileri veya geri alınabileceği belirtilmiştir. Yerel yönetimlerin organlık sıfatının 
kazanılmasına ve kaybedilmesine ilişkin yargı yolunun il ve ilçe idare kurulları ve idari yargılama 
makamları olduğu ifade edilmektedir. Yerel yönetimleri görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında 
soruşturma ve kovuşturma açılan yerel yönetim organları veya bu organlarının üyelerini İçişler Bakanı 
geçici bir tedbir alarak kesin hükme kadar uzaklaştırılabilir şeklinde düzenleme yapılmıştır (Şahin, 2014: 
35-43). 

1984 yerel seçimleri 1980 askeri darbesinden sonra yapılmıştır. Seçimlerde katılım zorunlu tutulup, aynı 
yıl çıkarılan bir kararname ile İstanbul, İzmir ve Ankara büyükşehir belediyesi olarak kurulmuşlardır. 
Yapılan yerel seçimlerde 3 büyükşehrin belediye başkanlığını ve 64 il belediyesinden ise 52 tanesini 
iktidar partisi olan Anavatan(ANAP) kazanmıştır. Merkezi hükümetin ve yerel belediyelerinin çoğunun 
aynı partiden olması bu dönem belediyelerin daha demokratik bir ortam yaratarak idari vesayeti azaltma 
çabalarına girişmesine neden olmuştur (Kaçer, 2017: 337). İstanbul, Ankara ve İzmir’in büyükşehir 
olmasına zemin hazırlayan unsurların başında 1982 Anayasası 127/3 maddesinde yer alan büyük 
yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir hükmü gelmektedir. İstanbul, İzmir ve 
Ankara’nın büyükşehir olması 8 Mart 1984 tarihli ve 195 sayılı Büyükşehir Belediyelerin Yönetimi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile olmuştur. Bu KHK 27 Haziran 1984 tarih ve 3030 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu ile yürürlülükten kaldırılarak,  büyükşehir yönetimlerinin yasal statüsü, 
yapısı, görev ve yetkileri ayrıntılı biçimde ilgili kanunda düzenlenmiştir. Büyükşehir belediyeleri sadece 
anakent etrafında yer alan ve ekonomik olarak bu anakente bağımlı yöre kentlerden oluşan kentsel 
alanın, metropoliten ölçekte yönetiminden sorumlu kılınmıştır (Gül ve diğerleri, 2014: 145). 1982 
Anayasası her şeyi anayasal düzeyde ele almak düşüncesinin bir sonucu olarak, büyük yerleşim 
yerlerinde ayrı bir yönetim oluşturma çabası olduğu görülmüştür. Anayasa Mahkemesi 1982 
Anayasası’nda yer alan özel vurgusunun yönetime yapıldığına, ayrı bir yerel yönetim birimine 
yapılmadığına hükmetmiştir. Bu yüzden büyükşehir belediyelerini ayrı bir yerel yönetim birimi olarak 
değerlendirmek yanlış olabilecektir (Şahin, 2014: 41). 

1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından 
Bursa, Adana, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Mersin, Kayseri, Diyarbakır, Antalya, Eskişehir, Samsun, Sakarya 
ve Erzurum büyükşehir belediye olmuşlardır(Erkul, 2013: 75). Bu kanunla büyükşehir belediye ile ilçe 
belediyelerinin kuruluş, görev ve yetkilerini merkezi idare ile diğer mahalli idarelerin ilişkilerini 
düzenleme amacı güdülmüştür. Belediye sınırları içinde birden fazla ilçe buluna şehirlere büyükşehir 
denileceği, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ilçelerde kurulan belediyelere de ilçe belediyesi 
denileceği (madde 3), büyük şehirlerde büyük şehir adıyla bir büyükşehir belediyesi kurulacağı 
öngörülmüştür. Şehir içindeki ilçelerde de ilçelerin adını taşıyan ilçe belediyeleri kurulması; merkez 
ilçeler ayrı bir ilçe sayılarak bu ilçenin büyükşehir belediyesi içinde kalan kısmında merkez ilçe belediyesi 
adı ile bir belediye kurulması kararı alınmıştır (Tortop ve diğerleri, 2014: 226). 3030 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu’na göre seçimle gelen hiçbir üyesi olmayan büyükşehir encümeni, meclisin toplantı 
halinde bulunmadığı zamanlarda onun yerine karar alabildiği için ilçe belediyelerinin bağlayıcı kararları 
demokratik olmaktan uzaktır. Aynı yasanın 14. maddesiyle, büyükşehir belediye başkanına tanınmış 
olan, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kararları üzerindeki veto yetkisi önemli bir durumdur. Yerel 
özerklikle bağdaşmayan bu yetkinin kaldırılması veya bazı konularla ilgili olarak sınırlanması bu dönemde 
yapılan değerlendirmelerde genel olarak dile getirilmiştir. Kanunun getirdiği belediyeler lehine olan en 
önemli düzenlemelerden biri ek mali kaynakların sağlanmasıdır. Mali kaynakların artışı 1984’ten beri 
birçok kentin büyükşehir belediye statüsü kazandırma isteklerini arttırmıştır. Kanunla hayata geçirilen 
büyükşehir belediye sistemi; görev ve yetkilerin paylaşılmasında nesnel ölçütlerin bulunmaması, yönetim 
kademeleri arasında işbirliği kurma mekanizmalarının yeterli olmaması, büyükşehir belediyelerinin ilçe 
ve alt kademe belediyelerinin üzerinde kesin bir hakimiyetinin bulunması, büyükşehir çapında bir 
planlama ve koordinasyonunun yapılamaması ve belediye büyüklüklerinin çok farklı olması gibi 
nedenlerle uygulamada sorunlara neden olmuştur (Parlak ve Ökmen, 2015: 295-297). 
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1993 yılında TBMM’de onaylanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı yerel yönetimlere uluslararası 
alanda hukuksal statü kazandırmak bakımından önemlidir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 
15.10.1985 yılında imzaya açılmıştır. Türkiye anlaşmaya 21.11.1988 tarihinde imza koymuş, anlaşma 
09.12.1992 tarihinde onaylanmıştır. Anlaşma 01.04.1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı yerel yönetimleri gerçek anlamda güçlendirmeye yönelik önemli bir uluslararası 
hukuki belgedir. Yerel yönetimlerin Avrupa Konseyi üye devletlerinin demokratik rejiminin temelleri 
olduğu, vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılma hakkının olduğu ve bu hakkın 
kullanımlarının yerel düzeyde olduğu, gerçek yetkilerle donatılmış yerel makamlarının varlığının hem 
etkili hem de vatandaşlara yakın yönetim olduğu, değişik Avrupa ülkelerinde özerk yerel yönetimlerin 
korunması ve güçlendirilerek Adem-i merkeziyetçiliğe dayanan bir Avrupa’nın oluşmasına önemli katkısı 
olduğu, sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli kaynaklara sahip olması gerektiği vurgulanarak 
özerk yerel yönetim ilkesinin anayasalarla tanınması istenmiştir (www.tbb.gov.tr, 2018). 1980’lerin 
ortasından itibaren başlayan yerel yönetimlerin gelirlerinin artışı, örgütlenmelerine yönelik olumlu 
gelişmelerine rağmen yerel özerklik açısından demokratikleşmenin istenen seviyeye gelemediği 
söylenebilir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yönelik büyük bir 
adım olarak gözükse bile Türkiye tarafından şartın önemli maddelerine çekinceler konulması 
uygulanabilirliğini ortadan kaldırdığı anlaşılabilmektedir.  

Neo-liberal politikaların etkisiyle 2004 yılında çıkarılan 5272 sayılı Belediye Kanunu Anayasa 
Mahkemesinin 2005 yılında aldığı kararla şekil yönünden anayasaya aykırı olması nedeniyle iptal 
edilmiştir (Erkul, 2013: 50). 2004 tarihinde 59. Hükümet tarafından büyükşehir belediyelerinin hukuki 
statülerini yeniden düzenlemek üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hazırlanmıştır. 5216 sayılı 
Kanunun genel gerekçesinde, nüfus artışıyla birlikte köyden kente göçün arttığı, nüfusun çoğunlukla 
anakent adı verilen kentsel merkezlerde toplandığı ve buralarda sorunların gün geçtikçe artıp 
çözümlerinin zorlaştığı vurgulanmıştır(Gül ve diğerleri, 2014:147). 5216 sayılı kanunla büyükşehir, ilçe, ilk 
kademe (büyükşehir belediyesi sınırları içersinde ilçe kurulmaksızın oluşturulan ve büyükşehir ilçe 
belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip belediyeyi ifade eder) belediyesi bulunması 
gerekmektedir. 3030 sayılı Kanun’ dan farklı olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu büyükşehir 
yönetimi kurulabilmesi için ayrıca 750000 nüfus şartını getirmiştir. Kanunda bu hüküm ‘’ Belediye 
sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına 
göre toplam nüfusu 750000’den fazla olan il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik 
gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak kanunla büyükşehir belediyeye dönüştürülürler’’ şeklinde yer 
almıştır. Böylece nüfus şartıyla beraber ekonomik gelişmişlik şartı da ortaya konmuştur. Genel olarak 
bakıldığında 5216 sayılı Kanuna göre bir yerleşim biriminde büyükşehir belediye kurulabilmesi için: 

 Yerleşim biriminin il olması  

 En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesinin oluşması  

 Nüfusunun 750000’den fazla olması 

 Ekonomik gelişmişlik düzeylerinin uygun olması  

 Kanunla kurulması gerekmektedir.  
5216 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesinin tanımı ise ‘’ En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini 
kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları 
yerine getiren, yetkileri kullanan; idari ve mali özerkliğe sahip, karar organları seçmenler tarafından 
seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi’’ olarak yapılmıştır (Tortop ve diğerleri, 2014: 227-228). 
Büyükşehir belediyesinin organları büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye başkanı ve 
büyükşehir belediye encümenidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda büyükşehir belediye 
meclisinin büyükşehir belediyesinin karar organı olduğunun; büyükşehir belediye başkanının ise 
büyükşehir belediyesinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğunun ve dolayısıyla da yürütme organı 
olduğunun belirtilmesine karşılık büyükşehir belediye encümeninin niteliği belirtilmemiştir. Ancak görev 
ve yetkilerine bakıldığında büyükşehir belediye encümeninin de bir karar organı olduğu görülebilir 
(Akyılmaz ve diğerleri, 2017: 347-348).  

http://www.tbb.gov.tr/
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5216 sayılı Kanuna büyükşehir belediyelerin ve diğer belediyelerin görevleri ayrıntılı olarak 
düzenlenmiştir. Büyükşehir ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve 
koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanmaktadır. Büyükşehir belediye ve diğer ilçe 
belediyeleri arasında anlaşmazlık olması durumunda büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve 
düzenleyici karar almaya yetkilidir. Büyükşehir Belediye meclisi büyükşehir belediyesinin karar organıdır 
ve belediye sınırları içinde kalan ilçe ve seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclis üye sayısının her 
il  için beste biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşmaktadır. Büyükşehir 
belediyelerinin bu temsil yapısı önemli kararlar alınmasında meclisin yetkili kılınması sağlamıştır. 
Belediye meclisi büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 
alanı ilan etmeye yetkili kılınmıştır. Böylece büyükşehir belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel 
dönüşüm ve gelişim projelerini uygulayabilirler. Kentsel dönüşüm ve projeler için her ölçekte imar planı, 
parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm işlemlerde 1985 tarihli ve 3194 
sayılı İmar Kanunu ile belediyelere verilen yetkileri kullanması için büyükşehir belediyeler yetkili 
kılınmıştır (Gül ve diğerleri, 2014, 185-187).  

Belediyeler genellikle iki kanun kapsamında düzenlenmişlerdir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu’nda sonra 3 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çıkarılmıştır. 5393 sayılı kanun 
genel kanun niteliğinde olduğu için Türkiye’de ki tüm belediyelere uygulanabilir. 5216 sayılı kanun ise 
sadece büyükşehir belediyelerine uygulanabilmektedir. Dolayısıyla hukuki rejimleri itibarıyla Türkiye’de 
iki tür belediye olduğu söylenebilir. Bu iki tür belediye normal belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve 
kaldırılana kadar bunların içindeki ilçe belediyeleridir(Gözler ve Kaplan, 2016: 85). Tek parti dönemi 
hazırlanan 1580 sayılı Belediye Kanunu merkeze bağlı bir belediye modelinin oluşmasına zemin 
hazırlamıştır. Bu kanun 2005 yılında AB(Avrupa Birliği) ile müzakere süreçlerinin etkisini taşıyan 5393 
sayılı Belediye Kanunu çıkarılan kadar yürürlükte kalmıştır (Karakılçık, 2016: 165). Yeni çıkarılan 5393 
sayılı Belediye Kanunu 6 kısım, 87 madde ve 5 geçici maddeden oluşturulmuştur. İlk maddede kanunun 
amacı, belediyenin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve aşanları 
düzenlenmiştir. Kanunun 3. maddesinde belediye ‘’Belde sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi’’ olarak tanımlanmıştır (Parlak ve Ökmen, 2015:238).  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 4. maddesine göre; nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde 
belediye kurulabilmektedir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunlu hale gelmiştir. İçme ve 
kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında; meskun sahası kurulu bir belediyenin 
sınırlarına 5000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamayacağı hükmü kanunda 
yer almıştır. Köylerin ya da muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskun 
sahalarının, merkez kabul edilerek yerleşim yerinin meskun sahasına 5000 metre mesafede bulunması ve 
nüfusları toplamının 5000 ve üstü olması gerekmektedir. Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar 
meclisinin kararı veya seçmenlerin en az yarısından bir fazlasının mahalli en büyük mülki idari amirine 
yazılı başvurusu ya da valiliğin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, 
mahalli seçim kuralları, 15 gün içinde köyde ve köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oyları alınır ve sonuç 
bir tutanakla valiliğe bildirilir. Dosya valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştay’ın 
görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulabilmektedir. Eğer yeni bir iskan 
nedeniyle oluşturulan bir yer ise nüfusu 5000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde İçişleri 
Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile belediye kurulabilir. Nüfusu 2000’nin altına düşen 
belediyeler Danıştay’ın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile köye 
dönüştürülebilmektedir (Erkul, 2013: 51). Kanuna göre belediyeler görevlerini yerine getirirken şu 
hususları göz önünde bulundurmak durumundadırlar: 

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetlerin ivediliği 
dikkate alınarak belirlenir. 

 Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun usullerde sunulur. 

 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 
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 Belediye meclisinin kararıyla mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir(Tortop ve 
diğerleri, 2014:329). 

Son belediye kanunu ile getirilen başka bir unsur da iç ve dış denetimdir. Yapılan denetim 5018 sayılı 
Kamu Mali Denetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yapılmaktadır. İç denetim başkan veya onun 
görevlendireceği iç denetçilerce dış denetim ise Sayıştay tarafından yapılır. Dış denetimde mali işler 
dışındaki yönetsel işlemlerin denetimi idarenin bütünlüğü, kalkınma planı ve stratejileri ile merkezce 
belirlenen ilke ve standartlar bağlamında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Faaliyet raporları 
yoluyla da denetim yapılabilmektedir. Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen 
faaliyetlerin hedef ve gerçekleşme durumlarını, borçlanma bilgilerini içeren faaliyet raporları başkanca 
hazırlanır ve nisan ayı toplantısında meclise sunulmaktadır. Kanunla müdahale sistemi olarak düzenlenen 
bir başka denetim şekli de düzenlenmiştir. Hizmetlerin ciddi biçimde aksaması ve bunun halk sağlığı ve 
esenliğini etkilemesi, İçişleri Bakanlığının talebiyle ve yetkili sulh hukuk hakimince belirlenmesi 
durumunda bakanlık durumun düzeltilmesini belediye başkanından ister eğer aksama giderilmezse bu 
kez vali her türlü aksaklık gidermek için görevlendirilebilir(Karakılçık,2016: 174-175). 2008’de çıkarılan 
5779 sayılı Kanun ile belediyelere ve il özel idarelerine merkezi yönetimin vergi gelirlerinden doğrudan 
aktarılan kaynaklar arttırılmış ve payların belirlenmesinde nüfus ölçütüne ek olarak sosyoekonomik 
gelişmişlik ölçütü de eklenmiştir(Gül ve diğerleri, 2014: 147). 

Büyükşehir belediyelerine ilişkin bir başka hukuki düzenleme 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı 13 ilde 
büyükşehir belediyesi ve 26 ilçe kurulması ile bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanundur. Kanunla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, 
Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde sınırları il mülki sınırları olmak üzere 
büyükşehir belediyesi sayısı önce 29’a yükselmiştir. 2013 yılında kabul edilen 6447 sayılı Kanun’la Ordu 
ilinde büyükşehir belediyesi kurularak Türkiye’de ki büyükşehir belediyesi 30’a yükselmiştir. Büyükşehir 
belediyesi olarak düzenlenen illerde il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Köylerin ve beldelerin 
tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüşlerdir (Erkul, 2013: 75). 6360 sayılı Kanuna göre 
büyükşehir belediyenin tanımı ‘’ Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri 
arasında koordinasyonu sağlayan; idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulan verilen görev ve 
sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 
kamu tüzel kişisi’’ şeklinde yapılmıştır. Kanun gereği 750000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla 
büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmektedir. Büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı kabul 
edildiği için belediyelerin yetkileri ilin tamamında geçerli hale gelmiştir. Büyükşehir Belediye olabilmek 
için 6360 sayılı Kanunla sadece nüfus kriteri getirilmiştir. Eğer bir ilin nüfusu 750000’ni aşıyorsa o ilde 
büyükşehir belediyesi kurulabilecektir. Kanunla kurulabilecek büyükşehir belediyeleri için fiziki yerleşim 
durumu, ekonomik gelişmişlik düzeyi, belediye sınırı ve başka bir sınıra uzaklık gibi ölçütler 
kaldırılmıştır(Şahin, 2014: 163). 

SONUÇ 

Belediyelerin hukuksal statüleri, Osmanlı Devleti ve Türkiye’de yerel yönetimlere çekinceli davranıldığı 
için hep merkezi yönetimlere göre şekillendiği söylenebilir. Belediyeler genellikle merkezin taşra uzantısı 
olarak görülüp idari vesayet ile sıkı bir kontrol altında tutulmuşlardır. Osmanlı’da belediye görevlerini 
kadılar, vakıflar, loncalar gibi başka yapı ve birimlerce yerine getirilmeleri belediye teşkilatının 
kurulmasının önüne geçtiği şeklinde yorumlanabilir. Merkezi otoritenin güçlü oluşu ve yetkilerini 
paylaşmak istememesi de başka bir geciktirici unsur olarak düşünülebilir. Belediyelerin gelişimi ise 
toprakların yönetiminde kolaylık sağlanması, Batılı tarzda gelişmelerin takip edilebilmesi, azınlıkların 
yönetime katılabilmesi, İstanbul’un hizmetlerini daha kolay yerine getirilebilmesi gibi nedenlerden 
kaynaklandığı anlaşılabilmektedir. 1856 yılında büyükşehir belediye statüsünde İstanbul Şehremaneti 
kurulmuştur. Böylece Osmanlı’da belediye yönetiminin önemli bir şekilde ilk defa hukuksal bir statüye 
kavuştuğu anlaşılabilmektedir. 1858 yılında Galata-Beyoğlu semtine özel Altıncı Daire-i Belediye 
kurularak büyükşehir belediye olmayan belediyelere örnek teşkil edebilmesi sağlanmıştır. 1869 
Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile belediye teşkilatı İstanbul’un geneline yaygınlaştırılmaya 
çalışılmıştır. 1877 Dersaadet Belediye Kanunu ile daire olarak örgütlenen belediye sayısı 20 olmuştur. 
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1912 yılında çıkarılan Dersaadet Belediyesi Hakkında Kanun-u Muvakkat ile daire temelli belediye 
teşkilatına son verilerek 9 şubeden oluşan bir İstanbul Şehremaneti kurulmuş ve encümenlik 
oluşturulmuştur. 1876 yılında hazırlanan anayasa ile belediyeler anayasal statüye kavuşmuştur. İstanbul 
için belediyeye ilişkin nizamname ve kanunların çıkarılıp uygulanması Anadolu’daki belediyeciliğin 
gelişimini geciktirici söylenebilir. Osmanlı’da belediyelerin sadece örgütlenmelerine ilişkin düzenlemeler 
yapılmış olup belediye yöneticilerinin merkezden atanması ile idari vesayetin etkileri güçlü bir şekilde 
hissedilebilmiştir. 

Cumhuriyetle beraber 1930’lara kadar Osmanlı’dan miras alınan kanunlar geçerli olmuştur.  1921 
Anayasası yerel yönetimlerin hukuki statülerini güçlendiren anayasaların başında geldiği söylenebilir. 
1924 Anayasası ise 1921’in tersine merkeziyetçi bir içeriğe sahiptir. 1924’te Ankara Şehremaneti 
başkentin örgütlenmesi bakımından önemli bir uygulama olduğu anlaşılabilmektedir. 1930 yılında 
çıkarılan 1580 sayılı Kanun bu dönem 2005 yılına kadar belediyelerin statülerini düzenleyen kanun 
olduğu söylenebilir. 1960 askeri darbesinden sonra hazırlanan 1961 Anayasası yerel yönetimlere yargı 
güvencesi getirmiştir. 1963 tarih 307 sayılı Kanunla belediye başkanlarının halk tarafından seçilmesi 
yöntemi getirilmiştir. Böylece belediyeler tamamıyla organları halk tarafından seçilen hukuki bir yapıya 
kavuşmuşlardır. 1980 askeri Darbesi sonrası siyasi partiler kapatılmış, partilere mensup belediye 
başkanları görevden alınıp merkezden bürokratlar atanmıştır. 1982 yılında hazırlanan anayasa 
merkeziyetçi bir düşünceyle hazırlanmıştır. 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Kanun ile büyükşehir 
belediye statüsü oluşturulmuştur. 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Kanun ve 2012 yılında çıkarılan 6360 
sayılı kanun büyükşehirlerin hukuki statülerini düzenleyen diğer yasalar olmuştur. Büyükşehir statüsüyle 
beraber il özel idareleri kaldırılıp köyler mahalleye dönüştürülmüştür. 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı 
son Belediye Kanunu ile belediyeler güncel hukuki statülerini elde ettikleri anlaşılabilmektedir. 

Türkiye’de belediyelerin hukuksal statüsü merkezi yönetimlerin siyasi kararları sonucunda idari vesayet 
altında geliştirilmeye çalışılmıştır. Merkezin gücünü paylaşmak istemediği durumlarda belediyeler için 
çıkarılan kanunların uygulanamadığı ve değiştirilebildiği anlaşılabilmektedir. Avrupa Birliğine uyum 
çabaları, hizmetlerin optimum yerine getirilmesi isteği, belediyelerin gelirlerinin artması ve nüfus artışına 
paralel olarak merkezden yönetimin zorlaşması belediyelerin hukuksal olarak statülerinin güçlenmesini 
beraberinde getirdiği söylenebilir. 
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Tahkim Yargılamasında Acil Durum Hakemi 
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Özet 

Tahkim, günümüzde özellikle ticari uyuşmazlıklarda en çok tercih edilen bir uyuşmazlık çözüm yöntemi 
haline gelmiştir38. Gerçekten şartlar elverdiğinde tahkim, uyuşmazlığın taraflarına, bu uyuşmazlığı 
giderecek hakem mahkemesini oluştururken konusunda uzman, yeterli tecrübeye sahip ve daha da 
önemlisi sır saklama hususunda güvenilir buldukları kişi veya kişileri seçme ya da en azından bunların 
seçim sürecine katılma imkânını vermektedir. Bununla birlikte, tahkimin sıklıkla dile getirilen bir 
dezavantajı bulunmaktadır ki; bu da tarafların hakem mahkemesini oluşturmasından önce ortaya 
çıkabilecek acil işlerin yerine getirilmesinde, sözgelimi uyuşmazlık konusu varlıkların dağılmasını önleyici 
bir tedbir kararının alınması gereken durumlarda, bu kararı hangi makam verecektir, belli değildir. 
Genellikle bu tür durumlarda taraflar yerel mahkemelerin yardımına müracaat etmektedir. İngiliz 
hukukunda, 1996 tarihli Tahkim Kanunu’nun 44 (3). paragrafında bu durum somut bir düzenlemeye 
kavuşturularak, İngiliz mahkemelerinin tahkim yargılaması başlamadan önce aciliyet gerektiren 
konularda koruma tedbirleri alabileceği belirtilmiştir. Bunun dışında pek çok hukuk sisteminde benzer 
kurallara yer verildiği dikkati çekmektedir. Bununla birlikte, karşılaştırmalı hukukta bu şekilde kabul 
edilen bir çözüm tarzının tarafların özgür seçimleri üzerine bina edilen bir tahkim yargılamasının özüyle 
ne ölçüde bağdaşacağı tartışmaya açıktır. Kanaatimce, bu tartışmada Milletlerarası Ticaret Odası’nın 
nispeten yeni sayılabilecek (1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren ve 1 Mart 2017 tarihinde getirilen 
ilaveleri ihtiva eden) Tahkim Kuralları’ nın dikkate alınması elzemdir. Milletlerarası Ticaret Odası’nın 
Tahkim Kuralları’ nın “Acil Durum Hakemi” başlığını taşıyan 29. maddesine göre; taraflardan biri 
koruyucu veya geçici tedbire ihtiyacı olup da hakem mahkemesinin kuruluşunu bekleyemezse; bu 
takdirde artık Ek V’ te yer alan acil durum hakemine ilişkin kurallara uygun olarak (acil veya koruyucu 
tedbir alınması yönünde) bir talepte bulunabilir. Böyle bir talep ancak 16. madde hükmüne göre 
Sekreterlik tarafından dosyanın hakem mahkemesine gönderilmesinden önce tahkim talebinin talep 
sahibi tarafından hakem mahkemesine gönderilip gönderilmediğine bakılmaksızın kabul edilebilir. Acil 
durum hakemi kararını emir şeklinde verir ve taraflar, acil durum hakemi tarafından verilen bütün bu 
kararlara uymayı taahhüt ederler. Öte yandan, acil durum hakeminin emirleri hakem mahkemesini 
bağlamaz. Hakem mahkemesi, acil durum hakemi tarafından verilen bu türden emirleri değiştirebilir, 
sonlandırabilir yahut iptal edebilir. Belirtmek gerekir ki; acil durum hakemine ilişkin Ek V’ te getirilen 
kurallar yalnızca tahkim sözleşmesini imzalayanları veya onların varislerini bağlar. Buna karşılık, Ek V’ teki 
söz konusu kurallar, tahkim sözleşmesi 1 Ocak 2012’den önce yapılmışsa; taraflar acil durum hakemine 
ilişkin kuralların sözleşmelerine uygulanmasını hariçte tutmuşsa; taraflar geçici veya koruyucu tedbirler 
ya da başkaca yöntemleri öngören tahkim öncesi bir usul üzerinde anlaşmışlarsa uygulanmaz. Son 
olarak, acil durum hakemine ilişkin hükümler, tarafların yetkili yerel bir adli makam önünde geçici ve 
koruyucu tedbir talep etmelerine mani olmaz39. 

Anahtar Kelimeler: Tahkim Yargılaması, Acil Durum Hakemi. 

 

GİRİŞ 

Tahkim, uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözüm yöntemi olarak epeydir kabul edilmiştir. Bununla 
birlikte, geçici tedbir kararlarının yerine getirilmesi bu çözüm yönteminin avantajları arasında sayılamaz. 
Oysa uluslararası ticari tahkimde geçici hukuki koruma tedbirlerinin hızlı ve etkili bir biçimde alınması  
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taraflar açısından büyük önem taşımaktadır. Geçici tedbirler, bir emrin veya kararın uygulanmasında 
hayati önemi haizdir. Bu bakımdan, geçici koruma tedbirlerine daha uyuşmazlığın başında, hakem 
mahkemesinin oluşumu dahi beklenilmeksizin hükmedilmesi gerekir.  

Bugün için birçok tahkim kurumunun kurallarına bakıldığında, bir hakem mahkemesinin oluşumunun 
belli bir zaman aldığı fark edilmektedir. Bu zaman zarfında, uyuşmazlık taraflarından birisinin sonradan 
telafisi mümkün olmayan bir zarara uğraması mümkündür. Zaman burada en önemli meseledir ve 
maalesef uluslararası tahkim yıllardan beri bu meseleyi çözmekte zorlanmaktadır. Böylece 
uyuşmazlıklarının çözümünü devlet yargısı dışına taşımayı tercih etmiş taraflar, sadece geçici tedbir 
almak için devlet yargısına gitmek zorunda kalmıştır. Bu anlamda kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan, 
etkili çözüm arayışında olan uluslararası tahkim camiası, tahkimin özellikle uluslararası ticari 
uyuşmazlıklarda kalıcı ve etkili bir çözüm yöntemi olarak tercihini tesis etmek üzere önemli değişimler 
geçirmektedir. Bunun sonucunda, kısa bir süre önce, önemli tahkim kurumları, tarafların hakem 
mahkemesi oluşmadan önce geçici koruma taleplerini karşılamak üzere sahada yeni bir oyuncuyu 
devreye sokmuştur. Bu oyuncunun adı: acil durum hakemidir.  

Bugün için, uluslararası tahkim camiasında hoş karşılansa da, ulusal hukukların acil durum hakemi 
şeklinde adlandırılan bu yeni oyuncuyu benimseyip benimsemeyeceği acil durum hakeminin vereceği 
tedbir kararlarının devlet mahkemelerine kıyasla ne ölçüde uygulanacağına bağlı olarak görülecektir. 
Fransa’da örneğin, acil durum hakeminin verdiği kararların doğrudan uygulanması üzerinde yoğunlaşan 
belirsizlik yanında Fransız mahkemelerinin güçlü etkisi, devlet mahkemelerinin en azından bir süre daha 
pek çok durumda geçici tedbir taleplerinin doğal başvuru merkezi olmaya devam edeceğini 
göstermektedir. Acil durum hakemi, diğer yandan, pazardaki talepleri karşılamakta daha etkili (olan veya 
olması muhtemel) bir araç olarak zamanla devlet yargısının yerine geçecektir.  

Devlet mahkemeleri, her ne kadar, tahkim öncesi safhada tarafların geçici tedbir taleplerini karşılamakta 
tercih edilen bir mecra olsa da; devlet mahkemelerinin geçici tedbirler konusunda dışlayıcı olmayan 
fonksiyonu acil durum hakemi usullerinin önünü açıcı önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Giderek daha da 
iyi anlaşılmaktadır ki; acil durum hakemi usulleri hakem mahkemesi oluşmadan önce, kısa bir süre 
içerisinde geçici hukuki koruma tedbirlerinin alınmasında alternatif ama etkili bir vasıtadır40. 

I. Acil Durum Hakeminin Ortaya Çıkışı 

Acil durum hakemi usulünün ortaya çıkışı yeni bir hadise gibi gözükse de, aslında bu usulün geçmişi 
1980’li yılların sonlarına kadar uzanmaktadır. Bu trendin yaratıcısı Milletlerarası Ticaret Odası’dır. 
Gerçekten Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Komisyonu 1990 yılında hakem mahkemesinin oluşumuna 
kadar olan tahkim safhasını düzenleyici bir dizi kural kabul etmişti. Bu kurallar daha ziyade Fransız devlet 
mahkemelerinde görülen usule benzer bir usul ortaya koyuyordu. Ön tahkim safhasındaki usulü idare 
eden bu kurallar bağımsız bir niteliği haizdi ve taraflar bunları isterlerse Milletlerarası Ticaret Odası’nın 
tahkim kurallarına ilaveten seçebilmekteydi. Bahsi geçen bu kurallar, ön tahkim safhasında hakem 
tayinine de imkân sağlıyordu. Bu hakem söz konusu kuralların 2. paragrafı uyarınca karar verme 
yetkisine sahipti. Sözgelimi bu hakem, taraflardan birisinin mallarını veya haklarını korumak için ya da 
yakın, doğrudan ve acil zararların yahut da telafisi olmayan kayıpların önüne geçmek için geçici veyahut 
herhangi başka bir iyileştirme tedbiri alabilmekte ve mevcut kanıtları koruyucu veya yeni kanıtları ortaya 
çıkartıcı önlemlere karar verebilmekteydi. Ne var ki; uygulamada bu kuralların sınırlı bir başarısı 
olmuştur. Bununla birlikte, Milletlerarası Ticaret Odası’nın bu türden bir yenilik çabası içinde olması, 
diğer tahkim kurumlarına yeni fikirler geliştirmek konusunda iyi bir örnek olmuş ve geçtiğimiz yıllarda 
aralarında acil durum hakemi usulü kurallarının da bulunduğu, pek çok yeni kuralın ortaya çıkmasını 
sağlamıştır.  

2006 yılında, Amerikan Tahkim Birliği’nin uluslararası kolu olan Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi 
tahkim kurallarına tercihe bağlı kendi acil durum hakemi usulü kurallarını ilave etmiştir41. Bu kurallar 
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(2017), Fordham Int’l L.J. , Vol.40, s.751. 
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 ICDR Arbitration Rules, (2010), Art. 37. 
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resmi olarak ilk kez acil durum hakemini tahkim kuralları içerisinde düzenlemektedir. Bu düzenleme 
doğrultusunda, acil durum hakemi taraflardan birisinin talebi üzerine hakem mahkemesinin 
oluşumundan önceki safhada yönetici tarafından görevlendirilmektedir. Bu hakemin fonksiyonu aslında 
ön tahkim safhasındaki hakeminkine benzemektedir. Acil durum hakemi de gerekli olmak kaydıyla geçici 
ve koruyucu mahiyette tedbir kararları verebilmektedir. 

2006 yılından bu yana, bu tarz kurallarda deyim yerindeyse bir patlama yaşanmaktadır; birçok tahkim 
kurumu acil durum hakeminin karar alabildiği bir ön tahkim usulü sağlamaktadır. Milletlerarası Ticaret 
Odası’ nın (MTO) Kuralları42, İsviçre Kuralları43, Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi Kuralları44, Hong 
Kong Uluslararası Tahkim Merkezince İdare Edilen Tahkim Kuralları45, Avustralya Uluslararası Ticari 
Tahkim Merkezinin Kuralları46 ve Stockholm Ticaret Odası Tahkim Kuralları yanında PRIME Finance47 gibi 
örnekleri bulunan sektöre özgü uluslararası tahkim kurumlarının birçoğunun kuralları acil durum hakemi 
usulünü içermektedir. Bunun dışında, diğer bazı tahkim kuralları benzer mekanizmalar kullansa da, 
bunların hepsi “acil durum hakemi usulü” olarak nitelendirilmemektedir. Örneğin, Hollanda Tahkim 
Enstitüsü’nün48 Kurallarında  (NAI Rules) veya Fransız Tahkim Birliği’nin49 Kurallarında (AFA Rules) 
olduğu gibi. Nasıl isimlendirilmiş olursa olsun, bu tarz usullere yönelik bir kural bolluğu yaşandığından 
bahsedilebilir. Nitekim yukarıda adı zikredilmemiş olan diğer bazı kurumların da kendi kurallarının ticari 
tahkimde tercih edilirliğini arttırmak üzere kurallarında bu usullere yer vermeye başladıkları gözden 
kaçmamaktadır50.  

Burada adı anılan ve anılmayan tüm bu usullerin ortak bir özelliği acil durum hakeminin, hakem 
mahkemesinin oluşumundan önce görevlendirilebilmesidir. Bu doğrultuda, acil durum hakemi bazı 
durumlarda tahkim daha başlamadan bazı geçici hukuki koruma tedbirleri de alabilmektedir. Bu yönüyle 
acil durum hakemi usulleri, Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin 1998 tarihli Kurallarında olduğu 
gibi, salt hakem mahkemesinin oluşumunu ve takip edilen usulün hızlandırılmasını temin edici niteliği 
haiz öteki mekanizmalardan ayrılmaktadır. Pek tabii bu tür mekanizmalar içeren kuralların acil durum 
hakemi usulüne de yer vermiş olması mümkündür. Bu ihtimalde hızlandırıcı mekanizmalar sadece ve 
sadece acil durum hakemi usulüne birer alternatif olarak kullanılabilir.  

Toparlarsak, acil durum hakemi usulleri birbirlerinden farklı isimlendirilmiş ve/veya birbirlerinden farklı 
düzenlenmiş olsalar da birtakım ortak özelliklere sahiptir51. Bu özellikler şu şekilde sayılabilir: 

1. Acil durum hakemi usulü kuralları artık tahkim kuralları içinde düzenleme altına alınmıştır. Bu kurallar 
tarafların tercihine bırakılmış olsa da, taraflar için genellikle bağlayıcıdır52. 

2. Taraflar, tahkim yargılamasında hakem mahkemesi oluşmadan önceki dönemde bir acil durum 
hakeminin görevlendirilmesini talep edebilir53.  

3. Acil durum hakemi, daha ziyade tahkim kurumunca atanır. Ancak bazı kurallar acil durum hakeminin 
tarafların belirleyeceği başka bir yöntemle de atanmasına izin vermektedir54.  
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 Acil Durum Hakemine ilişkin hükümleri 2012 yılında yürürlüğe girmiştir.  
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 Bu anlamda, 2016 yılında İstanbul Tahkim Merkezi’ nin (ISTAC) Kurallarında acil durum hakemliğine ilişkin bir düzenlemeye 
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4. Gelecekteki acil durum hakemleri bağımsızlık ve tarafsızlıklarını etkileyen durumları önceden 
açıklamalıdır55. 

5. Taraflar, tahkim kurumunca atanan acil durum hakemlerine itiraz edebilirler56. 

6. Acil durum hakemi usulünde taraflar iddia ve savunmalarını ileri sürmek zorundadır. Bu bakımdan, söz 
konusu usulde hasımsız başvurular kabul edilmeyecektir57. 

7. Tahkim kurumlarının acil durum hakeminin hukuki niteliği konusunda farklı görüşleri bulunduğundan, 
acil durum hakemlerinin vermiş olduğu kararlar çok çeşitli biçimlerde olabilir. Bununla birlikte acil durum 
hakeminin vermiş olduğu kararlar çoğunlukla tarafları bağlayıcı niteliğe sahiptir58.  

8. Kuralların çoğunda, acil durum hakeminin kararlarını verirken bağlı olduğu standartlar 
belirtilmemiştir59. Bunun yerine, acil durum hakemlerinin “gerektiğinde”, “lüzum gördüğünde”60  
tedbir kararına hükmedebilecekleri düzenlenmiştir. Bu sebeple acil durum hakemi usulü hayli 
esnektir61. Ancak bazı kurallarda, acil durum hakeminin ayrıca geçici hukuki korunma talebinin kabul 
edilebilir olduğuna veya kendisinin bu talep konusunda yetkili bulunduğuna emin olması gereği açıkça 
ifade edilmiştir62. 

9. Acil durum hakeminin kararı en kısa sürede yerine getirilmelidir63.  

10. Acil durum hakeminin kararı geçici niteliktedir; bu karar daha sonra hakem mahkemesince yeniden 
görüşülebilir, değiştirilebilir ve hatta iptal edilebilir. Bu şekilde aslında hakem mahkemesinin yetkisi 
korunmuş olmaktadır64.  

11. Acil durum hakemi, görmüş olduğu bir uyuşmazlıkla ilgili başka herhangi bir tahkimde görev alamaz. 

12. Tahkim yargılamasını idare eden “gizlilik” gibi bütün genel ilkeler acil durum hakemi usulünde de 
geçerli olmaktadır65.   

II. Acil Durum Hakeminin Hukuki Statüsü  

Milletlerarası Ticaret Odası’ nın 1990 yılında çıkarttığı kurallarla ilk kez düzenleme altına alınan ön 
tahkim safhası hakeminin hukuki niteliği, o günden bugüne kadar akademik tartışmaların odak 
noktasında yer almıştır. Zira bu kurallarla düzenlenen söz konusu hakem birtakım yetkilerle donatılmış 
bulunmaktadır. Bu yetkiler, esas itibariyle hakem mahkemesinde yer alan üyelerin yetkilerine 
benzemektedir. Bununla birlikte, ön tahkim safhasında görevlendirilen hakemler hiçbir zaman gerçek bir 
hakem olarak nitelendirilmemiş, bunun yanında bunların vermiş oldukları kararlar da gerçek bir hakem 
kararı olarak kabul görmemiştir. O halde burada cevaplandırılması gereken esas soru şudur: Ön tahkim 
safhasında karar verme yetkisine sahip kişinin hukuki statüsü nedir? 
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2006 yılında, Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin Tahkim Kuraları yayımlandığından beri, pek çok 
tahkim kurumu kurallarında acil durum hakemi usulüne açıkça yer vermeye başlamıştır. Bazı yazarlar acil 
durum hakeminin, “gerçek” bir hakem olduğunu ileri sürerken66; diğerleri aksi görüştedir. Bu anlamda 
adında “hakem” ifadesi bulunması, onu gerçek bir hakem yapmaya yetmez.  

Bu zıt görüşler aslında biraz da ulusal tahkim kanunlarında “acil durum hakemi” tanımına yer verilmemiş 
olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin yeni Fransız Hukuk Usulü Kanunu’nda acil durum hakemi 
tanımlanmadığı gibi, acil durum hakemi usulüne de değinilmemiştir. Dolayısıyla da Fransız hukuku 
bakımından acil durum hakeminin geçici tedbir kararı verme yetkisinin açıkça yasaklandığına veya 
sınırlandığına ilişkin olarak açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu da, acil durum hakemi usullerinin 
tahkim kuralları çerçevesinde uygulanmasına açık kapı bırakmaktadır. Yine de, belirtmek gerekir ki, acil 
durum hakemi, bir hakemin sahip olabileceğinden daha fazla yetkiye sahip olamaz. Fransız Hukuk Usulü 
Kanunu’nun 1468. maddesine göre koruyucu hukuki tedbir alma yetkisi sadece Fransız mahkemelerinin 
yetki alanına girmektedir. Ancak söz konusu madde hakem mahkemelerine katı bir biçimde 
uygulanırken, bunun acil durum hakemi usulüne de uygulanma imkânı var mıdır? Yani acil durum hakemi 
usulü tahkim yargılamasının bir parçası mıdır, değil midir? Şayet acil durum hakemi usulü tahkim 
yargılamasının bir parçasıysa, o zaman acil durum hakemi de gerçek bir hakemdir. Yok, eğer acil durum 
hakemliği yalnızca ön tahkim safhasında kullanılan bir mekanizmaysa; bu takdirde, acil durum hakemini 
hakemden saymak doğru olmaz67.  

Şayet ulusal bir tahkim kanununda hakem mahkemesi tanımlanmışsa, bu ihtimalde mesele biraz daha 
dolambaçlı bir hale gelmektedir. Şöyle ki hakem mahkemesi tanımından iyi kötü bir hakem tanımı elde 
etmek mümkündür. Sözgelimi, UNCITRAL Model Kanunu’nun 2. maddesinde bir hakem mahkemesi 
tanımı bulunmaktadır. Buna göre, hakem mahkemesi tek bir hakem veya birden fazla hakemden oluşan 
bir heyettir. Öte yandan İsviçre Uluslararası Özel Hukuk Kanunu hakem mahkemesini açıkça tanımlamasa 
da hakem mahkemesine ilişkin bir düzenleme içermektedir. Buna göre, taraflara hakem mahkemesince 
verilen geçici ve koruyucu tedbir kararlarının yerine getirilmesini sağlamak üzere devlet mahkemelerine 
başvurma hakkı tanınmıştır. Yine UNCITRAL Model Kanunu'nda hakem mahkemesince alınan geçici 
koruma tedbirlerinin bağlayıcı olduğu düzenlenmiştir. Tüm bu düzenlemeler ışığında, dolambaçlı yoldan 
da olsa, aslında acil durum hakeminin hakem mahkemesi üyesi olarak değerlendirilmediğinden bunun 
gerçek bir hakem olmadığı sonucuna varılabilir. Şu kadar ki, aslında bütün bu kurallar tasarlanırken, acil 
durum hakeminin oturmuş bir karakteri bulunmadığından bahisle, bu kuralları rehber alıp bunlardan 
yola çıkarak acil durum hakeminin hukuki statüsünü tayine çalışmanın yanlış olabileceği söylenebilir.  

Öte yandan, bir görüşe göre, acil durum hakeminin hukuki statüsü yerine getirdiği görevlere bakılarak da 
belirlenebilir. Buna göre çeşitli tahkim düzenlemeleri incelendiğinde, bu düzenlemelerde kayıt altına 
alınan acil durum hakeminin görevlerinin, esas itibariyle, hakem mahkemesi üyelerininkinden pek de 
farklı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu husus bile, tek başına, acil durum hakeminin gerçek bir hakem 
olduğunu gözler önüne sermektedir. Ancak tahkim yargılamalarında tarafların iradelerine üstünlük 
tanındığı için, burada acil durum hakeminin hukuki statüsü tespit edilirken tarafların niyetine de 
bakılması uygun olur. 

Acil durum hakemliğinde, ön tahkim safhasındaki hakemlikten farklı olarak, hakemden sadece bir 
konuyla ilgili değerlendirme yapması istenilmektedir. Buradaki esas tartışmalı husus tarafların 
iradelerinden bağımsız olarak acil durum hakeminin söz konusu değerlendirme faaliyetinin yargısal olup 
olmadığı noktasında bulunmaktadır. Zira burada tarafların söz konusu faaliyeti yargısal bulup 
bulmamalarının bir anlamı yoktur.  

Tahkim yargılamasında, hakemler bir uyuşmazlığı çözmekle görevlendirilen özel bir yargıç olarak 
tanımlanabilir. Dolayısıyla hakemler tahkim yargılamasında yargısal bir görev üstlenmektedir. Bununla 
birlikte, ulusal tahkim kanunlarında hakem heyetinin yargısal rolüne ilişkin özel hükümlere pek 
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rastlanılmaz. Ancak detaylı bir incelemede hakemlere biçilen rolün yargısal olduğu kolayca fark 
edilmektedir. Bir görüşe göre, hakemler zaten mahkemelerin yerine karar vermek üzere yetkilendirilmiş 
kimselerdir; dolayısıyla bunların vermiş olduğu kararların etkisi sıradan bir mahkeme kararıyla aynı 
olacaktır. Bu doğrultuda, bir hakem kararının yargısal olup olmadığının anlaşılmasında iki kriter öne 
çıkmaktadır. Birincisi, hakem uyuşmazlığı hukuki ilkeler marifetiyle giderdiyse, o hakem kararı yargısaldır. 
İkincisi, hakemin kararı taraflar için bağlayıcıysa, bu takdirde bu karar yargısaldır. Peki, acaba bu kriterler 
acil durum hakeminin yargısal bir görevi olup olmadığını belirlerken kullanılabilir mi? İlk kriteri ele alırsak 
örneğin, acil durum hakeminin bir uyuşmazlığı esastan çözüme kavuşturduğundan bahsedebilir miyiz? 
Zira bazıları yargısal faaliyetin bir uyuşmazlığı esastan çözmeyi içerdiğini savunmaktadır. Neticede, geçici 
tedbirler almak konusunda karar alıcının üstlendiği rol, bir uyuşmazlığı esastan çözerken üstlendiği 
rolden nitelik olarak farklı olacaktır. Geçici tedbir kararı alma faaliyetinin hakemin bütün faaliyetlerinin 
niteliğinin tayininde tek ölçüt alınmaması gerektiği kanaatini taşımaktayız. Nitekim bu tarz bir yaklaşım, 
Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında New York Sözleşmesi’nde ifadesini bulan 
hangi tür kararların bir “hakem kararı” teşkil ettiğini gösteren kriterlerle de uyumlu olacaktır. 

Buna karşılık, diğerleri geçici tedbirler üzerindeki anlaşmazlıkların da aslında diğer uyuşmazlıklardan 
farklı olmadığını savunmaktadır. Buna göre uyuşmazlık denildiğinde herhangi bir anlaşmazlık 
kastedilebilir. Bu bir davanın esasına yönelik bir anlaşmazlık da olabilir; geçici tedbirler konusundaki bir 
anlaşmazlık da olabilir. Acil durum hakemi tarafından verilen kararların New York Sözleşmesi 
çerçevesinde tenfiz edilmesi veya edilmemesi ise apayrı bir hukuki meseledir. Ayrıca bazı ara karar 
niteliğindeki kararların da New York Sözleşmesi çerçevesinde tanınıp tenfiz edilmesi mümkün olabilir. 
Bunun için, mesela delillerin korunmasına yönelik bir talebin davanın esasına ilişkin olması gerekmez. 

Bütün bu açıklamalar ışığında, adına ve faaliyetlerine bakarak, acil durum hakeminin hukuki statüsünü 
tayin etmek bir hayli zor olsa da, buradaki asıl mesele acil durum hakeminin vermiş olduğu kararların 
hukuki niteliğinin belirlenmesidir. Gerçekten acil durum hakeminin vermiş olduğu bir kararın kıymeti 
nedir ve bu karar asıl fonksiyonunu gösterebilir mi?   

 III. Acil Durum Hakemi Kararlarının Hukuki Niteliği 

Tahkim düzenlemelerinin çoğunda acil durum hakeminin verebileceği kararlar sınırlı sayıda 
tutulmamıştır. Aslında bu durum, sadece acil durum hakemleri için değil ama tüm hakemler için geçerli 
olmaktadır. Nitekim UNCITRAL Model Kanunu’nun 17. maddesinde taraflarca aksi öngörülmedikçe, 
hakemlerin uygun bulduğu geçici hukuki koruma tedbirlerine hükmedebilecekleri düzenlenmiştir. Anılan 
bu düzenlemeyle, hakemlere karar verirken geniş bir takdir yetkisi bahşedilmiş bulunmaktadır. 
Hakemler, somut olayın özelliğine göre, tarafların arasındaki uyuşmazlık çözüme kavuşturulmadan önce 
statu quo’ yu (mevcut durumu) korumak veya eski haline getirmek; bizzat hakem mahkemesi 
yönetimine hemen veya mutlaka bir zarar verecek ya da saldırı teşkil edecek durumları engellemek 
yahut zarar vermesi muhtemel tedbirleri almaktan çekinmek; daha sonraki bir hakem kararının tenfizine 
yarayabilecek malları muhafaza etme yolunu temin etmek; uyuşmazlığın giderilmesinde belirleyici ve 
önemli olabilecek ispat unsurlarını muhafaza etmek şeklinde tedbirler alabilir68.     

Buna karşılık, 1996 tarihli İngiliz Tahkim Kanunu’nda tamamen farklı bir anlayış benimsendiği 
izlenmektedir. Buna göre, anılan Kanunun 38 ve 39. maddeleri uyarınca, aksi açıkça öngörülmedikçe, 
hakemlerin sadece bu Kanunda öngörülen tipte kararlar alabilecekleri hükme bağlanmıştır. Doktrinde bu 
düzenleme hakemlerin takdir yetkisini epey sınırladığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. 
Aslında lex loci arbitri’ nin emredici kuralları genel olarak tahkim yargılamasında verilebilecek kararların 
sınırını da çizmektedir. Acil durum hakemliğinde daha ziyade delillerin toplanması, tespiti, uyuşmazlık 
konusu hakkın veya malvarlığı değerlerinin korunması, tahkim masrafları için teminat alınması gibi 
kararlar verilmektedir69.  
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Tahkim düzenlemelerinde bu kararların ne şekilde verileceklerine yönelik ise yeknesak bir kural 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu düzenlemelerden pek çoğunda bu tip kararların daha ziyade 
“order” (emir, talimat) şeklinde olabileceği ifade edilmektedir. Buna karşılık, Uluslararası Uyuşmazlık 
Çözüm Merkezi Kuralları, Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi Kuralları, Avustralya Uluslararası Ticari 
Tahkim Merkezi Kuralları, acil durum hakemine hem order (emir) hem de award (karar, hüküm) verme 
yetkisi tanımıştır. Bazı kurallar özellikle, acil durum hakemi kararlarının uygulanabilirliğini göstermek 
açısından bunların şeklini, yani ara karar mı, yoksa kesin karar mı olduğunu göstermektedir. Ara karar ile 
kesin karar arasındaki farkların belirlenmesi konusu uzun zamandır hukukçuların gündemindedir. Ancak, 
bu ikisi arasında hâlihazırda üzerinde uzlaşmaya varılan temel fark; kesin kararların New York Sözleşmesi 
gibi uluslararası metinler vasıtasıyla tanınıp, tenfiz edilmesi olanaklı iken, aksi açıkça kanunlaştırılmadıkça 
ara kararların tanınıp, tenfiz edilmesi olanaklı değildir.  

Az önce ifade edildiği üzere, bazı tahkim kurallarında acil durum hakemlerine kesin karar verme yetkisi 
tanınırken, bu şekilde aslında bu kararların tenfiz edilebilmelerinin önü açılmaktadır. Yine de, belirtmek 
gerekir ki, bu çözüm yolu öngörülmezlik problemine bir çare değildir; zira bu tarz ön kabuller 
uyuşmazlıklar nazarında bağlayıcı olmamaktadır. Devlet mahkemeleri de en nihayetinde bu kararların 
niteliği konusunda ya kendi alternatif usullerinin bir gereği olarak ya da yabancı kararların tanınıp, tenfiz 
edilmesini sağlamak üzere bizatihi karar verir. Açıklanan tüm bu sebeplerle Milletlerarası Ticaret Odası 
kendi kurallarında daha tedbirli bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu doğrultuda, acil durum hakeminin 
yalnızca tarafların beklentilerini karşılamak üzere emir şeklinde (geçici nitelikte) karar verebileceği 
düzenleme altına alınmıştır.  

Öte yandan, New York Sözleşmesi, müstakil bir award tanımı içermese de, çoğu yazar bu Sözleşmeye 
göre sadece kesin kararların bir award teşkil ettiği yönünde görüş bildirmektedir. Bununla birlikte, bu 
Sözleşmeden bağımsız olarak ulusal tahkim kanunlarında geçici nitelikteki emirlerin kararlarla eşitlendiği 
göze çarpmaktadır. Sözgelimi İspanyol hukukuna göre geçici tedbir kararları da kesin kararlardan ayrı 
olarak tenfiz edilebilmektedir. İspanyol Tahkim Kanunu’nun 23. maddesine göre, kararların iptali veya 
tenfizine ilişkin hükümler, tedbirin şekline bakılmaksızın, geçici tedbirler için verilen hakem kararlarına 
da uygulanabilir. Bunun anlamı, İspanyol Tahkim Kanunu özelinde acil durum hakemi kararlarının, bir 
hakem kararı olarak sınıflandırılmasıdır. Dolayısıyla, acil durum hakemi kararlarının statüsü hakem 
mahkemesince verilen kararların statüsüne yükseltilmiştir.  

Durum buysa, örneğin iptal usullerinin acil durum hakemi kararları için de uygulanması gerekecektir. 
Dahası, şayet taraflardan birisi acil durum hakemi kararının tenfizini talep ederse; bu takdirde, 
mahkemenin bu kararın kimi unsurlarını, örneğin tahkim anlaşmasının geçerliliği gibi, incelemesi oldukça 
tuhaf kaçacaktır. Bu tarz bir inceleme haksız yere tenfiz prosedürünü de zorlaştıracaktır. Kuşkusuz, bu 
durum tarafların acil durum hakemini gerçek bir hakem olarak kabulünü etkilediği gibi, bu hakemin 
verdiği kararların hukuki niteliğini de etkilemektedir. Geçici hukuki koruma tedbirlerinin temel hedefi, 
hızlı ve etkili bir sonuca ulaşmaktır. Yoksa bunların tahkim öncesi süreçte acil durum hakemi veya tahkim 
yargılamasında hakem mahkemesi tarafından alınmış olmasının bir önemi yoktur. Dolayısıyla da, henüz 
tartışmalı olsa da, bir karar niteliğinde verilmiş olması her zaman için geçici tedbirler için uygun ve 
kullanışlı bir yöntem teşkil etmeyebilir. 

Uygulamada, acil durum hakemi kararları genellikle order şeklinde verilmektedir. Gerçekten, Singapur 
Uluslararası Tahkim Merkezi’nin yayımlanan istatistiklerine bakıldığında, acil durum hakemi kararlarının 
yarıya yakını order şeklinde verilmiştir. Bir hakem kararı order şeklinde verildiğinde, yine bunun 
tanınması ve tenfizinde bazı sorunlar baş göstermektedir70. Order şeklindeki kararların tanınıp, tenfiz 
edilmesi konusu, tanıma ve tenfiz talebinin yapıldığı devlet mahkemesinin tensibindedir. Pek tabii 
kararın tanınması ve tenfiz edilmesi talep edilen yerden başka bir yerde verilmiş olması da mümkündür. 
Fransa gibi bazı ülkelerin tahkim kanunlarında order şeklinde verilmiş olan kararların tenfizine yönelik 
hükümler bulunmamaktadır. Neticede, taraflardan birisinin acil durum hakeminin kararına uymayı 
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reddetmesi halinde, diğer tarafın bu emir sanki bir award imiş gibi hareket ederek, bunun tenfizini 
istemekten başka çaresi yoktur. Hâlbuki acil durum hakeminin bu tarz kararları aslında geleneksel usuli 
emirlerden başka bir şey olmadıklarından, bunların gerçek bir karar olduklarını ileri sürmek hayli güç 
olacaktır. 

Bugün için hakem kararlarının isimlendirilmesi ve niteliğine duyulan aşırı güven halen bir problem teşkil 
etmektedir. Buradaki mesele hukuki koruma tedbirinin award olarak isimlendirilerek tenfiz edilmesi veya 
bir emrin award olarak tenfiz edilememesi değildir. Zaten bir kararın gerçek bir karar (hüküm) olup 
olmadığını değerlendirilmesinde kararı veren merciin takdiri önemli olmayacaktır71.  

Emirlerin tenfiz edilmesine yönelik problemlerin bir kısmı, UNCITRAL Model Kanunu’nda 2006 yılında 
yapılan değişikliklerden sonra geçici tedbirlerin bağlayıcı hale getirilip, devlet mahkemelerince tenfiz 
edilmesinin sağlanmasıyla birlikte artık ortadan kalkmış bulunmaktadır.  

Milletlerarası Ticaret Odası nazarında kararların ne şekilde verildiği özel bir önemi haizdir. Bununla 
birlikte, MTO Kuralları çerçevesinde, award şeklinde verilen kararlar MTO mahkemelerinin incelemesine 
tabidir. Bu nedenle, geçici hukuki koruma tedbirleri MTO bağlamında güçlükler yaratabilir. Zira award 
şeklinde verilmiş bir koruma tedbirinin incelenmesi sürecinde meydana gelen herhangi bir uzama tedbir 
talebinde bulunan taraf için telafisiz zararlar yaratabilir. Bu konuda Milletlerarası Ticaret Odası’nın 
yaklaşımı son derece ilginçtir. Çünkü MTO geçici nitelikli emirlerin kararlarla aynı hukuki rejime dâhil 
edilmesine asla müsaade etmez. Bu da göstermektedir ki; aslında bir karara bağlanan hukuki sonuçlar 
üzerinde çoğunlukla uzlaşılmış olsa da, çeşitli tahkim kurumları acil durum hakemi kararlarının hukuki 
niteliğini tayin ederken, farklı yaklaşımlar benimsemektedir. Bununla birlikte, bu kurumların birçoğu 
MTO’ nun award’ ların incelenmesinin kurum mahkemesine bırakılması uygulamasını takip etmektedir. 
Buradaki asıl mesele, acil durum hakeminin vermiş olduğu tedbir kararının award olarak nitelendirilmesi 
halinde sorunun nasıl çözüme bağlanacağıdır. Yani buradaki inceleme süreci nasıl olacaktır: incelemenin 
detaylı mı yapılması gerekecektir? 

IV. Acil Durum Hakemi Kararlarının Uygulanması 

Genel olarak, uyuşmazlığın taraflarının acil durum hakeminin vermiş olduğu kararlara gönüllü olarak 
uymaları beklenmektedir. Çünkü acil durum hakemi kararları taraflar için bağlayıcıdır. Bu bağlayıcılık 
taraflar arasındaki sözleşmeden kaynaklanabileceği gibi, yargısal da olabilir. Bir kararın yargısal anlamda 
bağlayıcılığının olması, hiç kuşkusuz bunun tenfizini de kapsamaktadır. Bir kararın tenfiz edilebilirliği ise 
tenfiz talebinde bulunulan ülkenin hukukuna göre değişecektir. Bu anlamda ilgili hukukun; 

1. acil durum hakemini bir bilirkişi, uzmandan ziyade gerçek bir hakem olarak kabul etmesi; 

2. acil durum hakeminin faaliyetlerini geleneksel olarak hakem mahkemesinin faaliyetleriyle eş değer 
görmesi; 

3. acil durum hakemi kararlarını award’ lar kadar bağlayıcı bulması gerekir.  

Buna ilişkin olarak, Milletlerarası Ticaret Odası’nın ön tahkim safhası hakeminin yetkisi ve bu hakemin 
vermiş olduğu kararın hukuki niteliği Fransız mahkemelerinde görülen Kongo Petrolleri davasında 
tartışılmıştır72. Bu davada ulaşılan karar ise hayli ilgi çekicidir. 2003 yılında Kongo Cumhuriyeti Paris 
Temyiz Mahkemesi’nde ön tahkim safhasında hakemin vermiş olduğu karara ilişkin olarak bir iptal 
prosedürü başlatmıştı. Davacı burada hakemin vermiş olduğu kararın gerçek bir karar (award) olduğunu, 
zira bunun yargısal yetkiyle donatılmış üçüncü bir kişi tarafından somut uyuşmazlığı çözdüğünü iddia 
etmekteydi. Mahkeme bu iddiayı kabul edilemez buldu; buna gerekçe olarak da, her şeyden önce ön 
tahkim usulü kurallarının bizatihi kendisinin bu usulü bir tahkim yargılaması olarak nitelendirmediğini 
gösterdi. Mahkeme zaten ön tahkim safhası hakeminin kararının yargısal niteliğini kabul etmiyordu. 
Dolayısıyla, ön tahkim safhası hakeminin kararlarının etkisi bir sözleşme hükmüyle aynıydı. Ön tahkim 
hakeminin rolü de aslında bilirkişininkine ya da olsa olsa arabulucununkine benziyordu. Ön tahkim 
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hakeminin vermiş olduğu kararlar neticede tarafları bağlasa da, bu kararlara uyulmaması bir tür 
sözleşme ihlali gibiydi. Fransız mahkemelerinin değerlendirmesi sonucunda, ön tahkim usulüyle geçici 
tedbir kararı almak isteyen tarafın bu kararı New York Sözleşmesi çerçevesinde tenfiz edebilmesi 
mümkün değildi. Bu anlamda, ön tahkim usulü, taraflardan birisinin bu usul sonucunda elde edilen 
karara uymayı reddetmesiyle başarısızlığa uğruyordu. Ancak, belirtmek gerekir ki; anılan karar bir acil 
durum hakemi kararına ilişkin olarak değil ve fakat ön tahkim safhası hakemi kararına ilişkin olarak 
verilmişti.  

Öte yandan, daha yenilerde Kaliforniya’nın güney yetki bölgesinde görülen Chinmax Medical Systems 
davasında73 Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin 37. maddesine uygun olarak verilmiş bulunan bir 
acil durum hakemi kararının hukuki niteliği tartışmaya açıldı. Davaya bakan mahkeme, acil durum 
hakemince verilmiş bir kararın iptaline yönelik bir talebi reddetti. Mahkeme, buna gerekçe olarak: acil 
durum hakeminin kararının bir award gibi kesin hüküm niteliği taşımadığından bağlayıcı olamayacağı için 
incelenemeyeceğini gösterdi. Bunun yerine acil durum hakemi kararının bütün bir tahkim yargılamasının 
bir parçası olarak hakem mahkemesinin incelemesine tabi olduğuna hükmetti.  

Mahkemeler, sonuç itibariyle, ancak kimi uç örneklerle sınırlı olarak acil durum hakeminin kararlarını 
inceleyebilme imkânına sahip olmaktadır. Yukarıda bahsedilen her iki dava da esasında acil durum 
hakemi ve benzeri usullerle ilgili çok fazla hukuki öngörülmezliğin bulunduğuna işaret etmektedir. 
Özellikle de acil durum hakeminin işlevinin ne olduğu konusundaki karmaşa devam etmektedir. Bununla 
birlikte, farklı devlet mahkemelerinin birbirlerinden çok başka kararlar alabilecekleri ihtimali de gözden 
uzak tutulmamalıdır. 

Acil durum hakemi kararlarının bağlayıcılığının nereden kaynaklandığı tartışmasını bir tarafa koyarsak, 
taraflar acil durum hakemi kararına daha ziyade tahkim yargılamasındaki güvenilirliklerini kaybetmemek 
için riayet etmektedir. Bazı hallerde, kararlarının uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla acil durum 
hakemleri hükümlerine gecikme cezası ekleyebilmektedir. Fakat bunun için, lex loci arbitri’nin buna izin 
vermiş olması gerekir74. Bir diğer görüşe göre, tarafların bu hususu sözleşmelerinde açıkça kabul 
etmemeleri halinde hakemlerin böyle bir gecikme cezasına hükmedemeyecekleri ifade edilmektedir. 
Buna karşın başka bir görüş, gecikme cezasına hükmetmenin hakemlerin genel yetkisi kapsamında 
kaldığını bildirmektedir75. 

Her ne kadar, tahkim kurumları tarafların kendiliğinden gönüllü olarak acil durum hakemi kararlarına 
uymalarını beklese ve taraflar da aslında tahkim yargılamasında kendi menfaatleri doğrultusunda bu 
kararlara çoğunlukla uysa da- bu kararların uygulanmasını kolaylaştırıcı yöntemlerden bağımsız olarak- 
kimi durumlarda aleyhine karar verilen taraf acil durum hakeminin bu kararına uymayı reddedebilir. 
Böyle bir durumda, kararın verildiği ülkenin kanunları izin verdiği oranda cebri icra usulüne başvurulması 
mümkündür. Kararın başka bir ülkede uygulanması isteniyorsa da, bu takdirde, kararın uygulanması 
istenen ülkede tenfiz usulüne başvurulması gerekir. Çünkü ancak bu sayede, cebri icra yoluyla bu 
kararların yerine getirilmesi sağlanabilir. Acil durum hakemi kararının verildiği ülkede veya başka bir 
ülkede uygulanıp uygulanmayacağı, ilgili ülkenin kanunlarına göre belirlenir. Bu kanunlarda bir açıklık 
bulunmadığı zaman bu kararların tenfizi çoğunlukla 1958 tarihli New York Sözleşmesi çerçevesinde 
yapılır.  

SONUÇ 

Bugün için, acil durum hakeminin hukuki statüsü kesinlik kazanmamıştır. Acil durum hakemi fikri 
ihtiyaçtan doğmuştur ve daha konuyla ilgili hukuki düzenlemeler tamamlanmadan uygulanmaya 
başlamış, hatta hayli popüler olmuştur. Kavramsal olarak, acil durum hakemi uygulamasında bazı 
zorluklar vardır ve aslında gerek ulusal tahkim kanunlarında gerek kurumsal tahkim düzenlemelerinde 
acil durum hakemiyle ilgili halihazırda kayıt altına alınmamış pek çok mesele bulunmaktadır. Ancak 
bunlardan en önemlisi: acaba acil durum hakemi uygulaması tüm eksikliklerine rağmen başarılı olabilir 
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mi? Bu soru ancak uyuşmazlık taraflarından birisinin acil durum hakemi kararının iptali veya tenfizi için 
mahkemeye başvurmamış olması koşuluyla olumlu yanıtlanabilir.  

Tahkim kurumları, daha ziyade tarafların kendiliğinden acil durum hakemi kararına uyacakları 
varsayımından hareket etmektedir. Aslında bu varsayım tarafların çoğunlukla hakem mahkemelerince 
verilen geçici tedbir kararlarına uydukları dikkate alındığında, doğru bir varsayımdır. Zaten acil durum 
hakemi ve benzeri usuller tarafların aralarındaki uyuşmazlığı gidermeye yönelik olduklarından, bu 
usullere uymak çoğunlukla tarafların lehine olmaktadır. Kesin bir yargıya varmak için henüz ortada 
yeterli bir veri bulunmasa da, mevcut bulgular acil durum hakemi kararlarına gönüllü uymanın pratikte 
olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir.  

Buna karşılık, bazı yazarlar uzlaşı kültürünün geliştirilmesi adına uyuşmazlık taraflarının acil durum 
hakemi kararlarına gönüllü olarak uymasını beklemenin fazla saf bir tavır olduğunu ileri sürerek bir an 
önce bu tür kararların uygulanmasını sağlayıcı ek yasal çerçevenin oluşturulması gerektiğini dile 
getirmektedir. Kanaatimizce acil durum hakemi ve benzeri usuller uluslararası ticari tahkimde 
uyuşmazlıklarına çözüm arayan taraflarca hoş karşılanmıştır. Zira bu tarz usuller geçici bir uyuşmazlığa 
pratik çözüm getirmektedir. Ayrıca bu usullerden şüphe duyanlar için ulusal bir mahkemeye müracaat 
imkanı da açık tutulmaktadır. Bazı kurallar çerçevesinde, hakem mahkemesinin oluşumunu hızlandırıcı 
mekanizmalara başvurulması da mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte, mahkemelere müracaatın 
uygun olmadığı veya geçici tedbir talebinin değerlendirilmesinin hakem mahkemesi dışında birisi 
tarafından yapılmasının daha elverişli olduğu hallerde davanın esasının kim tarafından 
kararlaştırılacağının sorun teşkil ettiği örneklere rastlanılmaktadır.  

Sonuç itibariyle, zaman içerisinde dünyadaki kanun koyucuların Singapur ve Hong Kong gibi başarılı 
uygulamaları takip ederek acil durum hakemince alınan geçici tedbirlere hukuki nitelik 
kazandıracaklarına dair inancımız tamdır. Bu arada taraflara düşen, “seni besleyen eli ısırma” veya 
“bindiğin dalı kesme” vb atasözlerini hatırlayarak acil durum hakemlerinin şimdilik kendiliğinden oluşan 
ikna kabiliyetlerini kabul etmektir. Acil durum hakeminin kararlarına uymamak zaten en başta hakem 
mahkemesinin önüne gelen davada tarafların tezini zayıflatan bir nokta teşkil eder ki, bunu kimse 
istemez.  
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Abstract  

 
Electronic or digital literature is a literary genre which includes literary works for digital devices as 
computers, tablets and mobile phones. As the XXI century has become an informational society many 
technological machines influence to literature.  In addition, during the adaptation to the world changing 
various nations are giving great attention to digitalization in order to save their artificial works, to 
deliver them to readers.  
In introductory part of the article situation of digital literature in Kazakhstan is considered. The terms 
such as ‘Digital literature’, ‘Electronic literature’, ‘Network literature’ are used as synonyms. The period 
of appearing digital literature in Kazakhstan matches to the connection of computer technologies to the 
Internet. In the XXI century some electronic libraries and web-portals which advertise literary works are 
appeared in Kazakhstan. Nowadays Kazakh literature is developing step by step in the Internet space. In 
the research the works of foreign scientists who investigated cyber literature are used.  
In the main part of the article the results of the interview which were conducted during the researching 
of cyber literature are suggested and on the base of the results some conclusions are made. Some 
statistic information about electronic libraries and literary portals which are contributed to the 
development of Kazakhstan electronic literature and to make the authors famous is given.  The 
advantages and disadvantages of advertising, delivering and saving of literary creativity through online 
libraries and social networks are defined on the bases of methodological aspects. These kinds of 
researches are actual for the modern society which changed into fast information exchanging. It can be 
predicted as publishing of research works which are directed to identify advantages and disadvantages 
of cyber literature (as other social branches which changed into electronic format) will fill the base of 
literary study.  
Key words: Electronic literature, Kazakh literature, network literature, author. 
 

Қазақстандағыкиберәдебиеттің дамыту жағдайы 

 

Кіріспе  

ХХІ ғасырда ақпараттық технология мен интернеттің қарыштап дамуы қоғамның барлық саласына, 
оң-теріс сипаттарымен қоса, орасан ықпал етуде. Бүгінгі әлемге ғаламтор мен жылдам қарқынмен 
дамыған цифрлық құрылғылардың жаңа құбылыс болып енуі Қазақстанның әдебиет саласын да 
белгілі бір деңгейде өзгеріске ұшыратып, тың әдеби бағыт-бағдарлар мен жанрлардың 
қалыптасуына себеп болды. Инновация дәуірінде дәстүрлі әдебиеттің цифрлы әдебиет аталатын 
жанры мен цифрланған нұсқалары қалыптасты. Ғаламтор ғасырының әдеби өнімнің авторына 
қоятын талабы да күрделенді. Қазіргі заманның ақын, жазушы, драматургі –көркем мәтін авторы 
білім қоры мол, кәсіби интеллектуалды қабілеттері жетілген, халықаралық тілдер мен ақпараттық 
технологиялық құрылғыларды жете меңгерген санқырлы тұлға болуы тиіс.  
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Цифрлы әдебиет жанры сандық ғылымның жылдам дамуына байланысты түрлі аспектіде 
зерттеліп келеді. «Киберәдебиет» атауындағы «кибер» (ағылшынша «cyber») префиксі 
компьютерлік технологиялық құрылғылармен және интернетпен байланысты деген мағынада 
ұғынылады. Яғни, технологиялық құрылғылардың ықпал ету барысында дүниеге келген әдебиет 
жанры  

Сандық әдебиетті зерттеушілер цифрлы әдебиет пен цифрланған әдебиеттің аражігін ажыратып 
қарастыруды баса ескертеді. Осы тұста цифрлы әдебиетке қатысты ғылыми пайымға құрылған 
тұжырымдарды алға тартамыз. Н.К.Хэйлс (N.Katherine Hayles) электронды әдебиет өнімдерін 
«компьютерде оқу үшін компьютерде (әдетте) жаратылған алғашқы буынның сандық нысаны» 
(Hayles, 2008: 3) деген анықтаманы ұсынады. С.Бушэрьдон (Serge Bouchardon): «Компьютерде 
туған туынды арқылы электронды әдебиетті сипаттауға болмайды деген ойды ұстанамыз. 
Электронды әдебиет тарихты динамикалық тұрғыда суреттеу үшін компьютер мүмкіндіктерін 
пайдаланады. Егер электронды оқырман басылып шыққан кітаптағы мәтінді (электронды әдебиет 
мәтіні ретінде – ред.) көрсетсе, онда парақты беттеп ашудың орнына мәтінді алға жылжыту 
(экранда – ред.) ғана айырмашылық болып саналады, – бұл цифрлы әдебиетке жатпайды. 
Тасымалды (ықшам) есептеу ортада оптимальды дисплейге арналған цифрланған баспа жұмысы. 
Сандық әдебиет алгоритмдік болып танылады. Қызығушылық тудырған оқырманды өзгертеді» 
(Bouchardon, 2017: 3) деп «цифрлану» мен «цифрлы әдебиет» ұғымдарының аражігін түсіндіреді. 

Киберәдебиет академиялық дискурс ретінде 1980 жылдардан бастап қалыптаса бастады деген 
пікірді алға тартқан В.Пирет (V.Piret) киберәдебиеттің толық анықтамасы цифрлы әдебиет 
тұжырымдамасынан келіп шығатынын айтады. «Әдебиет компьютерде дүниеге келіп, 
компьютердің көмегі арқылы ұсынылады (WWW, CD  немесе компьютердің қатты дискіcімен). 
Киберәдебиет, тар термин тұрғысында, белгілі бір компьютерлік сапалық ерекшеліктермен 
сипатталуы мүмкін: мультисызықтық (multilinearity), сілтемелермен біріккен лексиас (түрлі 
гипермәтіндік сілтемелермен байланысты мәтін блоктары), жазбаша мәтінді мультимедиалық, 
интерактивтік және т.б. байланыстыру» (Piret, 2005: 154). Зерттеуші ағылшын тілінде 
киберәдебиет пен гипермәтіндік әдебиет параллель қолданылатынын айтады. Дж.Лэндоу 
(G.Landow) «Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology» 
зерттеуінде Р.Барттың келесі пікірін келтіреді: «Ролан Барт «S/Z»-де (еңбегінің атауы) 
компьютерлік гипермәтін деген атауға дәл, сәйкес келетін мінсіз мәтінділікті сипаттайды, яғни 
сілтеме термин, торап, желі, web пен жолдарда сипатталған ашық, тұрақты емес, аяқталмаған 
мәтінге бірнеше тізбек немесе жолдар (trails) арқылы электронды байланыстырылған сөздердің 
(немесе суреттердің) блоктарынан тұратын мәтін» (Landow, 1997: 3). Келесі бір түсінік мынадай 
жолдармен берілген: Электронды әдебиетті «сандардан/есептеулерден пайда болған көркем 
эстетика құрылымы – орталығындағы сөзбен бірге мультимодальды күштер жүйесі» 
(https://dlsanthology.mla.hcommons.org/electronic-literature-contexts-and-poetics/). Электронды 
әдебиет пен баспа әдебиеті бір бірімен тығыз байланысты ұғымдар.  

Сандық әдебиет жанры туралы нақты көзқарас қалыптаспағандығының себебін кейбір 
зерттеушілер бұл жанрдың аморфты болып келетіндігімен де түсіндіреді. «Әрбір сипаты түрліше 
жіктеліп, жаңа формалары мен әлеуеті бұрын байқалмаған эволюциялар мен салыстырулардан 
пайда болуы мүмкін» (https://dlsanthology.mla.hcommons.org/electronic-literature-contexts-and-
poetics/). 

Келтірілген нақты және болжамды пікірлерді алға тарта отырып, сандық әдебиет технологиялық 
құрылғылардың ықпал етуі барысында дүниеге келген әдебиет жанры деген әдебиеттанудағы 
тұрақталған тұжырымды қолдаймыз.  
 

Талқылау мен нәтижелер 

Қазіргі кезеңде зерттеушілер интернет пен сандық құрылғылар ықпалына ұшыраған әдебиет 
туындыларына қатысты «кибермәтін» (Eskelinen), «әдеби машина» (Nelson), «электронды 

https://dlsanthology.mla.hcommons.org/electronic-literature-contexts-and-poetics/
https://dlsanthology.mla.hcommons.org/electronic-literature-contexts-and-poetics/
https://dlsanthology.mla.hcommons.org/electronic-literature-contexts-and-poetics/
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әдебиет» (Hayles), «цифрлы әдебиет (Ryan; Sanz)», «интернет әдебиет», «желілік әдебиет», т.б. 
деген атаулар, көп жағдайда, параллель ретінде қолданылуда. Сондықтан, цифрлы әдебиет – 
интернет феномені дамып, өркендеген дәуірде компьютер, планшет, айпад, айфон, телефон 
сынды сандық құрылғылар арқылы оқылатын әдебиет жанры деген түсінік қалыптасқан. Бұл 
жанрды қолдайтын және қарсылық танытқан туындыгерлер мен зерттеушілер де кездеседі (Piret, 
2005). 

Электронды әдебиетке қатысты Wikipedia ашық энциклопедиясында Электронды әдебиет 
ұйымының (ЭӘҰ) келесідей анықтама-жолдарын ұсынған: желіге қосылған (web) және желіден 
тыс электронды кітаптар, гипермәтін және поэзия; графикалық формалармен ұсынылған 
анимациялық поэзия, мысалы, Flash және басқа платформалар; оқырмандарға оқуға ұсынатын 
немесе басқа әдебиет аспектілеріне ие болатын компьютерлік көркемдік қондырғылар; сөйлесу 
кейіпкерлері (персонаж), сондай-ақ (сөйлесу кейіпкерлері – ред.) чатбот (чатовый робот); 
интерактивті (диалогтық); электронды адрестен алынатын форма-романдар, SMS хаттар немесе 
блогтар; компьютерлерде дүниеге келетін поэмалар мен әңгімелер, интерактивтілікке немесе 
басында берілген параметрлерге негізделген; оқырмандарға туынды мәтініне үлес қосуға 
мүмкіндік беретін бірлескен жазбаша жобалар; жазудың жаңа жолдарын дамытатын онлайн-
әдеби шығармалар (https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_literature). Сонымен қатар, цифрлы 
әдебиеттің нағыз бірегей үлгілері топтастырылған үш кітаптан тұратын жинақты оқырмандар 
келесі сілтеме бойынша оқып, таныса алады (https://collection.eliterature.org/).  
  
Қазіргі уақытта отандық әдебиеттануда бұл тақырыпты қарастырған зерттеушілер кездеспейді. Ал, 
шетелдік әдебиеттану медиасында электронды әдебиетті зерттеу мәселесі ХХ ғасырдың екінші 
жартысынан бастап, жоғарыдағы ғалымдармен қоса, Арсет Эспен (Aarseth Espen, 1997), Больтер 
Джей Дэвид (Bolter, Jay David, 1999), Лэндоу Джордж (Landow George, 1992; 1997; 2005) 
еңбектерінен басталып, Коскимаа Рейне (Koskimaa Raine, 2000), Анциано Ервин (Anciano Erwin, 
2000), Уорк Макензи (Wark, McKenzie, 2002), Н.К. Хэйлс (N.Katherine Hayles, 2002; 2008), Стрехоувэк 
Янез (Strehovec Janez, 2016) т.б. еңбектерінде кеңірек қарастырылды    

Сандық әдебиет туындылары, көп жағдайда, әдебиет туралы қалыптасқан бұрынғы тұрақты 
түсініктерге түбегейлі қарсы келуі мүмкін. Өйткені батыс әдебиетіндегі цифрлы деп танылған 
туындылар жанрлық, формалық, мазмұндық тұрғыда түрлі трансформацияға ұшыраған. Цифрлы 
шығармалардағы түпкі идея айқын болғанымен, автордың ойлау жүйесі, таным қабілеті, тұлғалық 
сипаттары толықтай сандық эстетикамен, цифрлы өнімдермен тұтасталып кеткен. Бұл құбылыс 
туындылардың орналасу кеңістігі, оқылу жағдайы, графикалық сызбалардың, түрлі цифрлы 
тәсілдердің көмегімен құрастырылуы, мәтіннің (егер мәтін берілсе) дыбыстық фондармен 
көмкерілуі, т.б. әрбір деталінен айқын аңғарылады. Жоғарыда аталған зерттеушілердің кейбірі 
осы жанрды алғашқыда компьютерлік ойындарға негізделіп қалыптасты деп санайды. Алайда 
қазақстандық әдеби медиада жоғарыдағы ғылыми тұжырымдарда сипатталғандай және 
Электронды әдебиет жинағына (https://collection.eliterature.org/) топтастырылған шығармаларға 
ұқсас, сандық әдебиет жанрының талап-ерекшеліктеріне сәйкес келетін туындылар әлі дүниеге 
келе қоймады. Дегенмен, ХХІ ғасырдың сандық әлемі мен ғаламтор кеңістігіндегі саналуан 
құбылыстар қазақ әдебиетіне де айтарлықтай ықпал етуде. Формалық тұрғыда аса байқалмаса да, 
желі оқиғалары мен әрекеттері, жалпы виртуалды әлем әсер еткен әдеби өнімдер дүниеге келуде.  

Осы тұста зерттеу нысанымызға сәйкес, отандық әдеби медиадағы цифрлы емес, цифрланған 
әдебиеттің пайда болу, қалыптасу, даму үдерісі  жайында баяндаймыз.  
Қазақстанда жиырма бір жүздықтың алғашқы ширегінде баспадан шыққан кітаптар мәтіні түрлі 
компьютерлік бағдарламалардың көмегімен цифрлы, электронды форматқа көшіріліп, интернет 
желілері арқылы көпшілікке қолжетімді бола бастады. Кітап шығару үшін қаржы мәселесі 
қолбайлау болғандықтан қазіргі күні авторлардың көп бөлігі әдеби туындыларын интернет 
порталдарға немесе жеке сайттарына жариялауды үрдіске айналдыруда.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_literature
https://collection.eliterature.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_David_Bolter
https://collection.eliterature.org/
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Қазақстандағы цифрланған әдебиеттің пайда болу кезеңі компьютер технологиясының интернет 
желісіне қосылу кезеңімен сәйкес келеді деп тұжырымдауға болады. «Уикипедия» ашық 
энциклопедиясының мәліметтеріне сәйкес, Қазақстанға интернеттің келу кезеңі ХХ ғасырдың 
соңы мен ХХІ ғасырдың бас кезі деп есептеледі. Оған дейін интернет желісіне қосылмаған 
компьютерлерде беллетристикалық поэзия өкілдерінің өлең мәтіндері электрондық және таспаға 
жазылған нұсқада кездескенімен, оқырмандарға тікелей қолжетімсіз болды. Таспаға жазылып 
сақталған әдеби туындылар, көп жағдайда, радио, телеарналар арқылы (әсіресе, радио 
бағдарламаларында) аудионұсқада көпшілікке таралды. 1994-2000 жылдар аралығында 
қазақстандық «Релком», «Арна-Спринт», «Қазақтелеком», т.б. компаниялар мен фирмалар 
бүкіләлемдік интернет жүйесіне қосылып, түрлі бағдарламалық жобаларды іске қосқанымен 
(«Зона интернет», «Қазақстандық интернет»), қазақстандықтардың интернет жүйесіне тұтастай 
болмаса да белгілі бір шамада қол жеткізуі ХХІ ғасырдың басында жүзеге асты деп айтуға болады.  
 
1998 жылы ресейлік mail.ru почта байланыс қызметінің іске қосылуы қазақстандық авторлардың 
цифрланған өнімдерін тиісті орындарға тасымалдауға мүмкіндік берді. Mail.ru компаниясы 2003 
жылы хабарлама алмасуға арнап mail.ru Агент бағдарламасын ойлап тапты. Аталған бағдарлама 
қазақстандық авторлардың әдеби туындыларын жан жақты насихаттауына мүмкіндік алды. 
Бағдарлама статусына жариялаған көркем мәтін оқырмандарға бір мезгілде қолжетімді болды. 
Сонымен қатар, әрбір Агент қолданушысына жеке сөйлесу чаттары негізінде авторлар 
туындыларын тікелей жолдай алды. Mail.ru Агент бағдарламасы халық арасында 2003-2013 
жылдарға дейінгі аралықта аса танымалдылыққа ие болған mail.ru Агент бүгінде жиі қолданыста 
емес.  
 
Қазіргі кезеңде Қазақстандағы цифрланған әдебиеттің пайда болу, даму көрінісі, көп жағдайда, 
бұрын дәстүрлі қағаз кітап түрінде баспадан шыққан кітаптарды электронды немесе сандық 
форматта түрлендіру арқылы сақтау, оқырманға тарату, жарнамалау түсініктерімен тікелей 
байланысты. Бұған қоса, Қазақстандағы интернет желісінің пайда болған кезеңінен кейінгі он-он 
бес жылдықта (2013-2018) авторлар компьютерлік құрылғыларда тікелей мәтін тудырып, өзінің 
жеке сайттарында немесе арнайы құрылған әдебие-мәдени сайттарда жариялау үрдісін 
қалыптастырды. Бұл үрдіс күннен күнге жаңарып, иннновация дәуірінің әдіс-тәсілдері тудырған 
формаларға бейімделуде. Цифрларған әдебиеттерді топтастырған интернет алаңдары электронды 
кітапхана қалыптастырып, желілер арқылы оқырманға ұсынады, таратады.  
 
Қазіргі уақытта Қазақстандағы цифрланған әдебиет: әлеуметтік желі алаңдарында; 
республикалық, ұлттық электронды және цифрлы кітапхана қорларында; республикалық және 
жекеменшіктегі бұқаралық ақпарат құралдарының интернет нұсқаларында; әдеби интернет-
порталдарда, авторлық сайттар мен блогтарда т.б. әлеуметтік медиа алаңдарда белгілі бір 
деңгейдегі дамуды бастан өткізуде деп тұжырымдауға болады.  
 
Қазақстандық авторлар мен олардың әдеби туындыларын дамытудағы әлеуметтік 
желілердің қызметі. 
 
Бүгінгі күнде «Be contact», «Telegram», «Instagram», «Мой мир», «Facebook», «Однокласcники», 
«Twitter» сынды әлеуметтік желілер Қазақстан қоғамында белгілі бір деңгейде қолданысқа ие. 
Әлеуметтік желілер (ӘЖ) оқырмандар жылдам тартылатын, жиі бас қосатын интернет кеңістікке 
айналды. Түрлі бағыттағы ақпараттар легі ӘЖ-де жылдам таралу мүмкіндігіне ие болып отыр. 
Соңғы уақытта онлайн сайттардың өнімдері де осы кеңістікте жекелеген парақша беттерінде 
жарнамаланып, оқырман жинайды. Алайда жоғарыда аталған ӘЖ барлығы әдебиетті дамыту, 
насихаттау барысында бірдей деңгейдегі әлеуетке ие емес. Осы зерттеуімізде қазақстандық 
авторлар мен олардың туындыларын насихаттауда, жарнамалауда белсенді танылған facebook 
пен instagram әлеуметтік желілеріндегі әдеби үдерістің даму жағдайына тоқталамыз.  
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Желі қолданушылары, әсіресе, шығармашыл иелері facebook-те Қазақстандағы әдеби-мәдени 
шараларды онлайн-оффлайн форматта ұйымдастырып, өту уақытын, орнын хабарлап отырады. 
Жиынға қатысушы оқиға барысында оқырмандармен тікелей трансляцияға шықса, желі арқылы 
өзгелер де шараны тамашалай алады және бұл жазба бейне ретінде оқиға таратқан ӘЖ 
қолданушысының парақшасында сақталады. Кей жағдайда автордың мерейтойы, творчестволық 
кездесулер, кітаптардың тұсаукесері мен шығармалардың талқылану жиындары, әдеби ортаның 
бас қосуы, т.б. шара хабарлары реалды әлемге қарағанда онлайн кеңістікте жылдам таралып, 
көпшілік лезде хабарлама алып жатады.  
 
Қазақстандық әдебиетті дамыту мәселесін қолға алған жекелеген шығармашыл тұлғалар 
өздерінің арнайы жобаларының да жарнамасын жүргізіп отырады. Мысалы, аудармашы Илья 
Одегов «Литпрактикум БАЗА. Как стать писателем» атты онлайн курсын көпшілікке жарнамалап, 
курс қатысушыларының оң нәтижелерін көрсетіп, ынталандыру үшін оқушыларының 
шығармаларын жариялайды. Сонымен қатар, жазушы Лиля Калаус өзінің «Линия жизни-6», 
«Юный писатель-3», «Тексто» (онлайн) атты авторлық курстарының жарнамасын таратады. Қазақ 
радиосынан берілетін «Қауырсын ғалам» бағдарламасының facebook-тегі парақшасы да белсенді 
қызмет атқарады.  
 
Facebook-ке қазақстандық ақын, жазушы, драматургтердің жеке аккаунттары тіркелген. Осы ӘЖ-
де олар өз әріптестерімен, қоғам өкілдерімен жиі хат алысып, пікір алмасады, ең бастысы, өз 
туындыларын таратып, оқырмандарымен де интерактив байланыс орнатқан. Facebook-ке 
өлеңдерін жиі жариялайтын қазақстандық ақындар қатарына Аманхан Әлім, Заида Елғондинова, 
Тыныштықбек Әбдікәкімұлы, Қазыбек Иса, Бекжан Әшірбаев, Қалқаман Сарин, Серік 
Ақсұңқарұлы, Жанат Әскербекқызы, Бауыржан Бабажанұлы, Батырболат Айболатұлы, Әлібек 
Шегебай, Назира Ермаханқызы (Бердалы), Ақберен Елгезек, Бауыржан Қарағыз, Танакөз 
Толқынқызы, Мақпал Жұмабай, Айнұр Төлеу, Мирас Асан, Ерлан Жүніс, Айжан Тәбаракқызы, 
Динара Мәлік, Мерей Қарт, Жадыра Байбұланова, Олжас Қасым, Айбол Исламғали, Еділбек 
Дүйсенов, Әлия Іңкәрбек, Алпамыс Файзолла, Нұркен Нұрғазы, Бауыржан Мырзақұл, т.б.; 
жазушылардан Құлтөлеу Мұқаш, Думан Рамазанұлы, Дидар Амантай, Илья Одегов, Айгерім Тәжі, 
Нұрлан Қабдай, Есболат Айдабосын, Қанат Әбілқайыр, Аягүл Мантаева, т.б. атауға болады.  
 
Қазіргі уақытта аталған есімдердің арасында Т.Әбдікәкімұлы, Қ.Сарин, Б.Қарағыз, Н.Ермаханқызы, 
М.Жұмабай, Е.Жүніс, А.Елгезек, А.Исламғали, Д.Рамазанұлы, А.Тәжі туындылары facebook 
қолданушылары тарапынан жоғары қолдауға ие. Сөз өнерінің жанкүйерлері facebook кеңістігінде 
жарияланған туындыға «ұнату» («like») белгісін басу және комментарий жазу арқылы жеке пікірін 
білдіре алады. Оқырмандар ұнатқан шығармаларын өз парақшасында қайта бөлісіп («share post»), 
достарына таратады.  
 
Facebook ӘЖ-де шығармашылық өкілдері жеке шығармашылығындағы жаңалықтарын да 
көпшілікпен бөлісіп, рухани байланыстағы замандастарымен бірге болған сәттерді пост ретінде 
суреттерімен қоса жариялап отырады.  
 
Сонымен қатар, Амангелді Кеңшілікұлы, Әбілсерік Алиакбар, Зәуре Батаева, Бағашар 
Тұрсынбайұлы, Елдос Тоқтарбай, Айдана Мұратқызы, Дана Әмірбекова, т.б. әлем және қазақ 
туындыгерлерінің көркем туындыларына кәсіби маман ретінде сын-пікір білдіріп, отандық 
баспасөз беттерінде талдап жазған зерттеулерін ӘЖ-де бөлісіп, жариялап тұрады.  
 
Instagram әлеуметтік желісі facebook-ке қарағанда оқиғалардың фрагменті ретінде сурет 
орналастыру, бейнежазбаларды жүктеу және жеңіл ойға құрылған шағын сөйлемдермен пост 
жариялау сынды сипатқа ие. Маңызды мәселелердің түйінін тарқатуға бағытталған салмақты, 
тұшымды ой-пікірлер facebook-те парақшаларында жарияланатынын жоғарыда атап өттік. Әрине, 
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facebook-те де кез келген жағдаятты негіз еткен фото, картиналар мен бейне, аудиожазбалар 
facebook-ке де жүктеледі.  
 
Аталған екі әлеуметтік желідегі қазақ әдебиетінің даму жағдайын қарастыру барысында прозаға 
қарағанда поэзиялық туындылардың жылдам таратылып, жарнамаланатыны белгілі болды. Қара 
сөзбен баяндалған көлемді әдебиет жанрлары әлеуметтік желілерге жүктелмейді деп те нақты 
айта аламыз. 
 
Instagram-да көркем әңгіме не өлеңді тарату үшін бірінші кезекте сурет орналастырып, жазатын 
алаңды арнайы жаратуға болады. Таратылған туынды парақша иесінің instagram парақшасына 
жазылушыларға ғана көрінеді. Мұнда да ӘЖ қолданушылары жазбаны ұнатса «лүпіл» белгісін 
басып, комментарий қалдыра алады және нұсқар (стрелка) белгісінің көмегімен өзгелердің 
чатына хабарлама ретінде жібереді.   
 
Instagram-ды белсенді қолданатын әдебиет өкілдері жетерлік. Әсіресе, Қалқаман Сарин, Назира 
Ермаханқызы (Бердалы), Ақберен Елгезек, Бауыржан Қарағыз, Бақытгүл Бабаш, Құралай Омар, 
Айжан Тәбаракқызы, Мақпал Мыса, Ботагөз Бексары (өзге автор шығармаларын да жариялайды), 
Олжас Қасым, Бекзат Смадияр, Алпамыс Файзолла, Әлия Іңкәрбек, Айдана Сегізбаева, Саят 
Әбенов, т.б. аталған желіге туындыларын жиі жүктейді.  
Сондай-ақ инстаграмда қазақ поэзиясын дамытуға арналған «qazaq_poetry» парақшасы қызмет 
атқарады. Парақшада жас ақындардың өлеңдерін Айгерім Есдәулетқызы деген атпен 
(https://www.instagram.com/aigerim_yesdauletkyzy/) тіркелген админ (парақшаны ашушы) 
жариялап отырады. Бұған қоса, vk әлеуметтік желісінде де «Кітап әлемі» (https://vk.com/kitaptar), 
«Қазақша кітаптар» (https://vk.com/ebookz_ga), т.б. көптеген парақшалар әдеби туындылардың 
көпшілікке қолжетімділігін қамтамасыз етуде. Аталған парақшалар жұмысын кітапқұмарлар 
жүргізеді.  
 
Сонымен бірге, facebook және instagram қолданушылары Абай Құнанбайұлы, Мағжан Жұмабаев, 
Бейімбет Майлин, Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Мұқтар Әуезов, Мұқағали Мақатаев, 
Жұмекен Нәжімеденов, Төлеген Айбергенов, Мұқтар Шаханов, Гүлнар Салықбаева, Темірхан 
Медетбек, Светқали Нұржан, Есенғали Раушанов, Қалқаман Сарин, Назира Бердалы, т.б. қазақ 
әдебиетінің белді өкілдерінің туындыларын жиі бөлісіп, комментарий жазып, талдаулар жасап 
жатады.  
 
Қазіргі уақытта Қазақстандағы цифрланған әдебиеттің дамуы барысында facebook және 
instagramm әлеуметтік желілері тиімді қызмет атқаруда деп тұжыруға болады. Осы желі 
алаңындағы әдебиет мәтіндері: оқырманға жылдам таралу; автор-мәтін-оқырман арасында 
белсенді интерактив байланыс орнату; бір мезетте тұтас аудиторияға қолжетімді болу; кез келген 
интернет-порталындағы немесе электронды кітапхананың сілтемесін тарату алу сынды 
функцияларға ие.   
 
Қазіргі уақыттағы қазақстандық оқырмандардың цифрланған әдебиетті оқу жағдайы, онлайн 
форматтағы көркем туындылардың оқылу деңгейі, дәстүрлі қағаз кітап пен электронды кітап 
нұсқаларын оқудың салыстырмалы көрсеткіші (оқылуы, оқырмандарға қолжетімділігі), т.б. 
мәселелерді анықтау үшін интернет кеңістігіндегі электронды кітапхана, веб-портал, әдеби-
көркем басылымдардың интернет нұсқасы, әлеуметтік желі, блог, т.б. әдеби алаңдардың 
статистикалық мәліметтерін, оқырмандар қатысқан сауалнама нәтижелерін пайдаланатын 
боламыз.  
 
Қазақстанның цифрланған электронды кітапханасы мен әдебиет порталдары.  
Қазіргі уақытта Қазақстанда оқырмандарға әлем және қазақ көркем әдебиет туындыларын 
насихаттайтын, компьютер, планшет, телефон құрылғыларын интернетке жалғау арқылы оқуға 

https://www.instagram.com/aigerim_yesdauletkyzy/
https://vk.com/kitaptar
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мүмкіндік тудыратын Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасының 
«Қазақстандық Ұлттық Электронды Кітапханасы (www.kazneb.kz)», Қазақстан Республикасы Ұлттық 
кітапханасының «Қазақ классикалық әдебиеті» (http://classic.nlrk.kz/) электрондық кітапханасы, ҚР 
БҒМ ҒК «Ғылым Ордасы» РМҚ Орталық ғылыми кітапхананың бірнеше сандық кітапхана 
жобалары (http://www.library.kz/kz/gylymi-kitaphana-zhanalyktary/m-sh-r-zh-sip-k-pej-ly-sandy-
kitapkhana.html), Қазақстанның ашық кітапханасы (https://kitap.kz), Әдебиет порталы 
(http://adebiportal.kz), Мәдениет порталы (http://madeniportal.kz/) жалпы оқырманды кітап оқуға 
тарту, жақындастыру жолында интернет-порталдардың белсенділігі азайып, әлеуметтік 
желілердің дәурені жүре бастады деген ауызша айтылған пікірлер де кездеседі. Алайда 
кітаптарды тұтастай цифрлы форматта орналастыру, көп жағдайда, интернет сайттарда жүзеге 
асуда.  
 
Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасының Қазақстандық Ұлттық 
Электронды Кітапхана қоры Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының академиялық 
кітапхана базасында 2007 жылдан бастап Қазақстандық Ұлттық Электронды Кітапхана жобасын 
жүзеге асыру қолға алынған. Аталған электронды кітапхана «2007-2009 жылдарға арналған 
Қазақстан Республикасындағы ақпараттық теңсіздікті төмендету мемлекеттік бағдарламасы» 
аясында құрылған. Порталда ұсынылған ақпаратқа сәйкес, әлемнің жүзден астам елінің 124 500 
оқырманы электронды кітапхана ресурсын пайдаланған.  
 
Кітапхана қорына орналастырылған цифрланған кітаптар түпнұсқасынан тікелей фотокөшірме 
жасалған. Яғни, электронды нұсқасы графикалық формалармен өзгертілмеген. Сайтқа қойылған 
кітаптарды жекелеген бет бойынша немесе бір беттен келесі бетке ашып оқуға болады. Бұл 
электронды кітапханада кітап оқу өте ыңғайлы, қиындықсыз жүзеге асады.  
 
2018 жылдың 12 маусымындағы статистикалық жұмысымызға сәйкес, Қазақстандық Ұлттық 
Электронды Кітапхана қорындағы жалпы электронды ресурс 42576 көрсеткішін құраған еді. 
“Көркем әдебиет” айдары бойынша порталға қойылған көшірме кітаптар саны 5712. Аталған 
айдарда қазақ көркем туындыларымен бірге, жалпы отандық және шетелдік әдебиеттану мен 
фольклортанудағы ғылыми еңбектер көшірмесі қоса көрсетілген. Осы себепті көркем 
шығармалардың қаралу, көшірілу және порталға қойылу санын нақтылау үшін тарау 
орындаушысы тарапынан статистикалық және анализ жұмыстары жүргізілді. Фольклортану, 
этнография, әдебиеттанулық еңбектер мен эссе, өмірдерек, естелік жанрындағы шығармалардан 
бөліп қарастырғанымызда порталға 4678 көркем туындының көшірмесі қойылғанын анықтадық. 
Оның ішінде әлем және қазақ халқы жадынан туған ауызекі жанрдағы шығармалар және әр 
дәуірдегі әр халықтың авторлары дүниеге әкелген драма, проза, поэзиясы публицистикалық 
шығармалары қойылған. Қазақ тілінен орыс, ағылшын тілдеріне және шет тілінен қазақ тіліне 
аударылған туындылармен қоса, ұйғыр, өзбек, орыс, т.б. тілдегі түпнұсқалық шығармалар да 
қойылған.  
 
Бұрынғы жазылған қазақ шығармаларының ішінде Ғ.Мүсіреповтің таңдамалы шығармалар 
жинағы 384 рет оқылған. Жазушы, әдебиеттанушы, фольклорист А.Сейдімбектің “Аққыз” повестер 
мен әңгімелер жинағы оқырмандар 1965 рет көшіріп алып, 8407 рет қаралса, Б.Соқпақбаевтың 
“Менің атым Қожа”, “Балалық шаққа саяхат” повестерінің көшірілу саны 450, оқылу саны 36 
құрайды. “Менің атым Қожа” повесінің жеке қойылған нұсқасын 386, “Өлгендер қайтып 
келмейді” романын 300 оқырман оқыған. Ал, О.Бөкейдің “Атаукерек” романы, “Бәрі де майдан”, 
“Құм мінезі” повестері 5003 рет оқылған. Осы порталдағы О.Бөкейдің 3 шығармалар жинағы 300 
үстінде, Д.Исабековтің “Ай-Петри ақиқаты” кітабы 467 рет, орыс тіліндегі “Транзитный пассажир” 
пьесасы 5252 рет оқылған. 2014 жылы аталған пьеса қазақстандық туынды ретінде алғаш рет 
шетелде (Лондонда) қойылған спектакль екендігімен оқырмандарға жақсы таныс. Интернет 
кеңістікте де оқырмандарды көптеп жинауына осы әлемдік мәдени байланыс себеп болуы да 
мүмкін. Абай шығармаларының екі томдығы екі 335 мәрте оқылып, 33 оқырман жүктеп алған. 

http://www.kazneb.kz/
http://classic.nlrk.kz/
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2011 жылы жарық көрген Ж.Әлмашұлының “Тар дүние” роман, повесть, әңгімелер жинағын 
оқығандар жиыны 2795-ке көтерілген.  
 
Классикалық туындылар қатарында оқылатын Ғ.Мүсірепов, О.Бөкей шығармаларын айтпағанда 
әдеби көпшілік жиі пікір білдіріп, ғылыми талдауға нысан ететін Р.Отарбаев, Т.Әбдік, Д.Рамазан, 
Ж.Әскербекқызы сынды авторлардың шығармалары оқырман арасында оқылуы жағынан жоғары 
санға ие екендігі айқындалды.  
 
Оқырман мен әдеби ортада шығармашылығы жиі ауызға алынатын М.Мағауиннің “Құмырсқа-
қырғын” әңгімесін оқушылар саны 284-ке, жүктеп алушылар саны  565-ке жеткен. І.Есенберлиннің 
“Көшпенділер” туындысы 130 рет оқылып, осы романның бір бөлімін құрайтын “Қаһар” 
шығармасын оқитындар саны 374.  
 
Қазақстандағы әйел ақын, жазушылардың қатарында Р.Мұқанованың шығармалар жинағы 417, 
“Муза” әңгімелер жинағы 1250 рет оқылған. Бұған қоса, А.Кемелбаева, М.Омарова, Л.Қоныс 
әңгімелері феминист өкілдерінің арасында жоғары көрсеткішпен оқылатыны байқалды.  
 
Бұл көрсеткіштен қазақстандық оқырмандардың өздігінен ізденіп, сапалы шығармаларды тауып 
оқуға ұмтылуынан гөрі қоғамда көркемдігі жоғары не төмен болса да ауызға жиі алынатын 
шығармаларды оқуға икемді келетінін айтуға болады. Бұған қоса, виртуалды кеңістікте оқылатын 
туындылар шетелде немесе Қазақстанда резонанс тудырса оқырмандар да оқи бастайды.  
 
ХХІ ғасырдағы қазақ оқырмандарының ғылыми-фантастикалық жанрдағы туындыларды оқуға 
қызығушылығының жоғары екендігін айқындауға болады. Мысалы, жазушы Ж.Сахиевтің 
“Марстан шыққан жаңғырық” прозалық жинағы 89 рет көшіріліп, 28 рет оқылған. Осы автордың 
“Шолпанға көшкен ауыл” (көшірілу саны 63, қаралу саны 32), “Космотарих куәсі” (көшірілу саны 
60, қаралу саны 31), “Көктен келген көшпенділер” (көшірілу саны 73, қаралу саны 30) 
фантастикалық романдары өзге танымал қазақ туындыларының оқылуымен салыстырмалы түрде 
есептегенде жоғары көрсеткішке ие. Бұған қоса, кейбір ұлттық университеттердің оқу 
бағдарламаларында студенттерге Ж.Сахиев шығармаларын оқу міндеттілігі қойылған. Б.Айсиннің 
“Бір қап күлкі” сатиралық өлеңдер жинағын оқығандар саны 194 болса, жүктеп алушылар 485 
санын көрсетті. Батыс әдебиетіндегі А.К.Дойл, А.Кристи, Ж.Сименон детектив жанрдағы 
шығармаларын оқығандар саны 582-ге жоғарылаған. Туындылары шытырман, құпиялы 
оқиғаларға толы авторлардың танымалдылығы мен кейіпкерлеріне деген сүйіспеншілік әлем 
оқырмандары арасында әлі де кемімеген. Аталған авторлар “Детективті Батыс Еуропа әдебиеті” 
деген кітапқа (оқылу саны 582) топтастырылған.  
 
Қ.Сабдалиннің “Пайғамбардың көз жасы” туындысын оқушылар саны 2370-ке жеткен. Діни сенім 
жүйесіне еркіндік алған ХХІ ғасырдағы қазақ қоғамы оқырмандарына діни бағыттағы көркем 
мазмұнды оқиғалар желісі тартымды әсер сыйлауы мүмкін.  
 
Осы портал бойынша статистикалық жұмыстар жүргізу нәтижесінде батырлар жырының 
нұсқалары, мақал-мәтелдер жинағы, басқа да фольклорлық жанрлардың жоғары көрсеткішпен 
оқылатыны байқалды. Оқылуы бойынша мұндай көрсеткішке жеткізген фольлортанушы 
мамандар, студенттер қатары болуы ықтимал.  
 
Әдеби ортада ауызға алынбаған, сын жазылмаған авторлар шығармалары бірді-екілі қаралғаны 
болмаса, оқырман мен туынды арасында мүлде байланыс орнатылмаған (оқылуы бойынша) деуге 
болады.  
 
Көркем әдебиеттің оқылуы бойынша статистикалық мәліметтерді жинақтай отырып, көпшіліктің 
отандық әдебиеттану, фольклортанудағы зерттеулерден хабарының болу-болмауы, оқу 
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жағдайына да назар аудардық. Нәтижесінде көркем туындыға қарағанда ғылыми әдебиеттің 
оқылуы аз көрсеткішпен болса да алға шыққан деуге болады. Әсіресе, Алаш зиялыларының 
еңбектеріне жазылған зерттеу, естелік, эсселер, З.Ахметовтің, С.Қасқабасовтың, Т.Жұртбайдың 
ғылыми жазбалары, “Қазақ әдебиеті тарихының” онтомдығы көпшілікті қызықтыратыны 
айқындалды. Бұл бағыттағы кітаптарды оқитын оқырманның көп бөлігін ғылыммен айналысушы 
ғалымдар, ғылыми мамандар, студенттер құрауы мүмкін деген болжамды ұсынамыз. Өйткені 
ұлттық университеттердің оқу бағдарламасында қамтылған көркем, ғылыми-тағымдық саладағы 
әдебиеттердің оқылуы интернет-порталда үлкен көрсеткішке ие. Сонымен қоса, зерттеу 
нәтижесінде байқағанымыздай, қазіргі айтыс мәтіндерін оқитын жұртшылық саны жоғары үлесті 
құрайды.  
 
Аталған портал қоры Қазақстандағы бірнеше кітапхана, мұрағат, жекелеген авторлар тарапынан 
толықтырылған. Электронды кітапхана қорында Қазақстандағы республикалық, облыстық, 
қалалық ғылыми, орталық, т.б. 39 кітапханамен қоса, Әзірбайжан, Татарстан, Қырғызстан, 
Молдова, Саха, Өзбекстан елдерінің кітапты сақтау, пайдалану мекемелерінен алынған 
көшірмелер бар. Электронды ресурсты толықтыратын барлығы 46 кітапхана тізімі көрсетілген. 
Сонымен қоса, Ш.Шашкин, О.Сүлейменов, шығармашылығы автор немесе автор мұрасына 
жауапты тұлғалардың интернет-порталға арнайы жолдағаны көрсетілген.   
 
Оқырмандар www.kazneb.kz порталының мобилді нұсқасын да пайдалана алады. Портал күн 
сайын әлем және қазақ әдебиетінің туындыларымен толығуда.  
 
Сондай-ақ, Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы 
«Әлемдік цифрлық кітапхана» (http://www.wdl.org/ru/) жобасының теңқұқылы қатысушысы. 
Әлемдік цифрлы кітапхана қорына Ұлттық академиялық кітапхана Шығыстың тарихы мен 
мәдениетіне қатысты 17 ескі басылымның 
(http://www.wdl.org/en/search/gallery/?institution=national-academic-library-of-the-republic-of-
kazakhstan-astana) электронды көшірмесін тапсырған.  
 
Алматы қаласындағы Ұлттық кітапхананың «Қазақ классикалық әдебиеті» төл жобасы 
«КАБИС.Bookscan» бағдарламасының көмегімен құрылған аталған кітапхана ресурсы қазақ 
әдебиетінің 51 классикалық туындысының электронды нұсқасымен толықтырылған. Қазақ 
тіліндегі кейбір көркем туындылар, ғылыми-зерттеу еңбектермен публицистикалық шығармалар 
ағылшын, орыс тілдеріне аударылған. Цифрлы кітапханадағы кітаптарды арнайы тетіктер арқылы 
үлкейтіп, кішірейтіп оқуға; кітаптың мазмұнына бірден басып, қажетті беттерге секіріп өтіп оқуға 
болады. Сонымен қатар, ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы «Қазақ», «Ақжол», «Еңбекші қазақ» 
және «Социалистік Қазақстан» газеттерінің цифрлық түрге көшірілген нұсқалары (кейбір 
номерлері) «Сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбалар электронды қорына» орналастырылған. 
Өз кезінде қазақ халқы арасындағы барлық саланы, оның ішінде отандық әдебиеттің де маңызды 
мәселелерін көтерген ескі газеттердің цифрлы нұсқасы күннен күнге толығу үстінде. Электронды 
нұсқаларды жүктеп алуға рұқсат берілмеген, тек көшіріп немесе қағазға шығарып алып оқу 
мүмкіндігі берілген. «Кітапхананың электронды каталогы» бөлімінде электронды кітапхананы 
пайдаланушылардың жыл сайынғы саны 1,6 млн. құрайды. Сондай-ақ, виртуалды кеңістіктегі осы 
жылғы, бүгінгі, тіпті, қазіргі мезеттегі пайдаланушылар санын да айқындауға болады.   
ҚР БҒМ ҒК «Ғылым Ордасы» РМҚ Орталық ғылыми кітапхананың бірнеше сандық кітапхана 
жобалары (http://www.library.kz/kz/gylymi-kitaphana-zhanalyktary/m-sh-r-zh-sip-k-pej-ly-sandy-
kitapkhana.html). 
 
Ғылыми орталық кітапхананың «Электронды кітапхана» айдары 2013 жылдан бастап қызмет 
көрсете бастады. FlippingBook Publisher бағдарламасының көмегімен ePad, Fb2, PDF, Exe 
форматында құрылған кітап мәтіндері оқырмандарға оқуға өте ыңғайлы. Аталған бағдарламамен 
құрылған түрлі жанр мен басылымдарды оқу дәстүрлі қағаз кітапты парақтап оқығандай әсер 
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қалдырады. Электронды кітаптарды Tablet, IPhone, IPad, Android, т.б. мобильді құрылғылар 
арқылы оқу қолжетімді. Сондай-ақ оқырмандарға кітаптардың PDF форматын жүктеуіне және 
қатты дискіге көшіріп алуына рұқсат етілген. Электронды материалдарды экран бетінде үлкейту-
кішірейту тетіктерін басып, қалауы бойынша екі режимнің бірінде оқи алады.  
 
Аталған кітапхана қоры қазақ және шетелдік ғылыми еңбектер мен сирек құнды кітаптар, 
түпнұсқалық қолжазбалар және көркем әдебиет үлгілерінің жиынтығынан тұрады. Кітапхана 
негізінен ғылыми бағытта қызмет атқаратындықтан сайтына осы жанрдағы басылымдардың 
цифрлы нұсқасы қойылған. Осыған қарамастан, сайтта Жүсіп Баласағұн, Ыбырай Алтынсарин, 
Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы, Мәшһүр-Жүсіп Көпеев, Әлихан Бөкейхан, т.б. 
(http://library.kz/kz/gylymi-kitaphana-zhanalyktary.html) көркем жанрға кіретін туындыларының PDF 
форматындағы фотокөшірмелері орналасқан. Кітапхана қызметкерлерінің сөзінше, аталған 
авторлардың сандық кітапханасы алдын ала бекітілген мерейтойлар аясында жүзеге асырылуда.  
 
«Әдебиет порталы» (http://adebiportal.kz). ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мен ҚР 
Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің шешімімен «Қазконтент» АҚ 
құрамындағы «Әдебиет порталы» 2013 жылы құрылған. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қызмет 
көрсететін веб-портал күніне, орта есеппен, 2 500 оқырман кіріп, түрлі беттерді оқиды. Оның 
ішінде онлайн кітаптарды оқитындардың үлесі, шамамен, 25-30 пайызды құрап отырғандығын 
алға тартады портал қызметкері. Порталға мемлекеттік тапсырыспен жарық көрген кітаптар ғана 
қойылады. Яғни, арнайы автордың немесе баспаның рұқсаты қажет емес.  
 
«Әдебиет порталы» әдеби алаңында электронды кітаптарды оқу технологиялық заманның талап-
тілегіне сәйкес бір жолға қойылған деуге болады. Порталға тіркелген оқырман өзіне ұнаған 
кітапты «жеке кабинетіне» сақтап қойып, кез келген уақытта оқи алады. Алайда порталдың 
«қосымша нұсқасын» планшет, смартфон сынды технологиялық құрылғыларға жүктеп алып оқу 
сапасыз әрі ыңғайсыз. Оқырмандар арасында жүргізілген сауалнама жауаптары да осыны 
айғақтайды. Порталда кітаптарды жүктеп алуға мүмкіндік берілмеген.  
 
«Әдебиет порталы» сегіз бөлім («Әдеби үдеріс», «Авторлар», «Кітаптар», «Жанрлар», 
«Кейіпкерлер», «Ашық мінбер», «Арнайы жобалар» және «Мультимедиа») және қосымша «Бүгінгі 
туған күн иесі», «Қай жанрды ұнатасыз?», «Бүгінгі соңғы жаңалықтар» сынды аталымдар бойынша 
жұмыс жүргізеді. Портал атауын төменде «ӘП» деген аббревиатурамен көрсететін боламыз. 
Сонымен қоса, «ӘП» қатысты сандық негіздегі мәліметтер 2018 жылдың тамыз-қыркүйек 
айларында есепке алынды. Осы уақытта «Бердібек Соқпақбаевтың өзін өзі өлтіруіне не себеп 
болды?» (әдеби мақала) (66720 рет қаралған), «Күлтегін жыры (еркін әдеби нұсқа)» (30763 рет 
қаралған) және Нұрлан Қабдайұлы әңгімелері (24534 рет қаралған) «Ең көп оқылғандар» 
аталымына енген еді.   
 
Зерттеу тақырыбымыз бойынша порталға жолдаған арнайы сауалдарымызға «Әдебиет» 
порталында бүгінде төрт мыңға жуық кітаптың электронды нұсқасы орналастырылған деген жауап 
берілді. Оның ішінде фольклорлық туындылардан «Бабалар сөзі» 100 томдығы мен «Әдеби 
жәдігерлер» сериясы толығымен, «Бес ғасыр жырлайды», «Батырлар жыры», лиро-эпостық 
жырлар, мақал-мәтелдер мен жұмбақ-жаңылтпаштар да топтастырылған.  
 
Көп қаралғандар қатарына жазушы М.Әуезовтің «Абай жолы» (1-4 томдығы), Ғ.Мүсіреповтің 
«Ананың анасы», Н.Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді», Ә.Нұршайықовтың «Махаббат, қызық 
мол жылдар», «Қобыланды батыр» туындылары көрсетілген.   
 
Портал қызметкері, салыстырмалы түрде алғанда, оқырмандар көбінесе қазақ әдебиеті өкілдерін 
оқылады дейді. Оның пікірінше, М.Мақатаевтың, Ж.Нәжімеденовтің, М.Мағауиннің, М.Әуезовтің 
және т.б. классиктердің кітаптарына, ал әлем әдебиеті бойынша В.Гюгоның, Р.Акутагаваның, 

http://library.kz/kz/gylymi-kitaphana-zhanalyktary.html
http://adebiportal.kz/


 
490 

 

 
 

Ж.Верннің, Стендальдің, А.С.Пушкиннің, Л.Толстойдың және басқа да әлем әдебиеті 
жауһарларына қызығушылық жоғары. Аталған ақын, жазушылардың туындылары қазіргі 
зааманғы оффлайн әдеби үдерісте де сұранысқа ие.  
 
«Әдебиет порталында» қазақ әдебиетінің өзге жанрларына қарағанда поэзия көбірек оқылады. 
«Поэзия» рубрикасы бойынша, салыстырмалы түрде атағанда, жоғары буын ақындар қатарынан 
С.Адай (6193 рет қаралған), Т.Әбдікәкімұлы (4967; 4940 рет қаралған), Е.Жақыпбек (4387 рет 
қаралған), С.Нұржан (4193 рет қаралған), Е.Раушанов (2326 рет қаралған); орта буын өкілдерінен 
Д.Кәпұлы (10121 рет қаралған), Ж.Елеусіз (2077 рет қаралған) және жас буын қатарынан 
М.Райымбекова (3896 рет қаралған), А.Мейраш (2029 рет қаралған), Е.Дүйсен (2509 рет қаралған) 
поэзиясы көп қаралған туындылар қатарына кіреді. Бұл жағдайда, поэзия мәтіндерінің веб-
порталға орналасу уақытына да мән бергеніміз жөн. Ал, біз шолу барысындағы жалпы көрсеткішті 
(2015-2018 жж. аралығы) ұсынып отырмыз. Аталған поэзия өкілдерінің (жоғары буын қатары) 
шығармалары қай кезеңде де оқырмандар тарапынан жоғары сұранысқа ие болып келеді.  
 
«Проза» айдары бойынша санаулы туындылар саны көп емес. Дегенмен электронды ресурс 
күнделікті толығу, жаңару үдерісін бастан өткізуде. Жиі қаралатын туындылар қатарына жазушы 
Д.Исабековтің «Қара шаңырақ» (6210 рет қаралған), Д.Рамазанның «Жылап аққан тамшылар» 
(5598 рет қаралған), «Көкжал» (3111 рет қаралған), Ә.Таразидің «Андрей» (4872), Р.Отарбаевтың 
«Біздің ауылдың Амазонкалары» (2431 рет қаралған), Б.Сәрсекова (2223 рет қаралған) әңгімелері 
кіреді. Осы рубрика бойынша бірде бір қазақ романы орналастырылмаған, тек Т.Әбдіктің, 
А.Рақыштың, М.Ершудің, Қ.Әбілқайырдың хикаяттары мен қаралу саны азшылықты құрайтын екі-
үш шетелдік автордың роман мәтіндері қойылған.  
Прозаның шағын жанры «Әңгіме» жеке айдармен берілген. Мұнда да классикалық туындылармен 
қатар, қазіргі заманғы түрлі тақырыпты қамтитын қызықты оқиғаларға құрылған әңгімелер 
топтастырылған. Б.Майлиннің «Аштық құрбаны» (3316 рет қаралған), М.Әуезовтің «Қорғансыздың 
күні» (13013 рет қаралған), Д.Рамазанның «Жын» (4621 рет қаралған), «Күйік» (2921 рет қаралған), 
А.Рақыштың «Мұз үстіндегі қызғалдақ» (5648 рет қаралған), «Көк биенің киесі» (21082 рет 
қаралған), Н.Саматұлы «Пәтер» (3176 рет қаралған), Ө.Әбдіқалықұлының «Бір дорба бидай» (2315 
рет қаралған) әңгімелері көп қаралатын туындылар қатарынан орын алған.  
 
«Драматургия» айдары бойынша Ж.Жұмат-Әлмашұлының «Ән-ғұмыр» (1603 рет қаралған), 
«Жеңіс мерекесіндегі жеңіліс» (1537 рет қаралған), А.Ермұхамбетовтің «Махаббат мекені» (873 
рет қаралған) сынды үш қойылым мәтіні орналастырылған. Қазақ әдебиетінің қазынасында 
драматургия жанры бойынша классикалық туындылармен қатар, көпшілікке танымал төл, 
аударма шығармалар жетіп-артылады және бұл жанрға оқырмандар сұранысы да жоғары екендігі 
белгілі.  
 
Сондай-ақ веб-порталдың «Қысқаша мазмұн», «Жыр жауһары», «Аударма», «Хат», т.б. арнайы 
электронды жобаларының әдеби орта үшін маңызы жоғары. Әдебиет өкілдерімен дәстүрлі түрде 
онлайн-конференция ұйымдастырылып тұрады. Бұдан басқа түрлі тақырып атауымен онлайн 
форматында республикалық жыр мүшәйралар мен әдеби конкурстар өтізіледі.  
 
Порталдағы электронды кітаптарды оқу өте ыңғайлы екендігін жоғарыда атап өттік. Мәтін 
өлшемдері ірі және экранда ыңғайлы көру үшін үлкейту-кішірейту режимдері іске қосылған. 
Бірнеше қазақстандық авторларының өздері және автор өлеңдерін өзгелер оқыған 
туындылардың аудионұсқасы орналасқан. Аудионұсқадағы поэзиялық, прозалық туындылардың 
үні құлаққа жағымды, дауыс жақсы сапада жазылған.  
 
«Қазақстанның ашық кітапханасы» аталатын онлайн кітапхана 2011 жылы құрылған. Қазақстандық 
әдебиет пен өнерді, жалпы мәдениет саласын дамытуға, отандық филология саласындағы туынды 
мәтіндерін авторлық құқықты сақтай отырып, онлайн форматта оқырманға қолжетімді ету 
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мақсатында WikiBilim қоры 2012 жылы аталған жобаны қолға алған еді. Аталған онлайн кеңістікке 
мәдениет, әдебиет, өнер, лингвистика, т.б. салалар бойынша бес жүзден астам автор мен алты 
мыңға жуық туынды топтастырылған. Сондай-ақ, контент құрылған кезден бастап, қазіргі әдебиет 
өкілдерінің авторлық құқығын сақтау мақсатында Creative Commons лицензиясының негізінде 
жұмыс істейді. Онлайн кітапхананың біркүндік статистикасын: кітаптарды оқушылар саны мен бір 
мезетте сайтты қолданушылар есебін анықтауға болады. Осы уақытқа дейін 50046 оқырман 
порталдың мобильді қосымшасын жүктеген. Электронды ресурастарды күніне 1300-1400 адам 
қолданады деген болжамды ұсынамыз.  
 
Әлем әдебиетінің жауһарлары мен балалар әдебиетінің классикалық туындылары арнайы 
айдармен жеке орналастырылған. М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты 
қызметкерлерінің құрастыруымен жарық көрген «Бабалар сөзінің» 100 томдық сериясы да жеке 
қойылған. Қазақ әдебиетінің зияткерлік мектеп оқушыларына арналған оқуылуы тиіс 100 кітап 
арнайы айдармен топтастырылған.  
 
Онлайн кітапхананың осы форматтағы өзге интернет ресурстардан артықшылығы кітаптардың 
аудионұсқасының техникалық ақаулықтарға ұшырамай, ұдайы қызмет атқаруы. Оқырмандар 
тарапынан ең көп тыңдалған аудиошығармалар қатарынан М.Әуезовтің «Абай жолы» (І том), 
М.Дулатовтың «Бақытсыз Жамал», Ж.Аймауытовтың «Ақбілек», С.Шаймерденовтің «Ит ашуы», 
Ә.Мархабаевтың «Ғарыштағы қымыз», т.б. туындыларын байқауға болады. Қазақ әдебиеті 
бойынша 1500 туындының толық аудионұсқасы қойылған.  
 
«Қазақстанның ашық кітапханасында» онлайн нұсқа бойынша 6000 және 1500 аудионұсқадағы 
кітаптарды оқи алады. Жоғарыда kitap.kz сайтының мобильді қосымшасы іске қосылғандығын 
атап өттік, алайда кейбір оқырмандар бұл мобильді қосымшадан кітап оқу қиын әрі ыңғайсыз 
екендігін алға тартады. Сонымен қатар, Kitap.kz сайтына орналастырылған цифрлы кітаптардың 
шрифті майда болғандықтан компьютерден ашып оқу көру мүшесі әлсіреген оқырмандарға 
қиындық тудыруы мүмкін.  
 
Мәдениет порталы (http://madeniportal.kz/). 2018 жылы Қазақстанның мәдени мұрасы мен 
жанрлық үлгілерін цифрлы форматқа жинақтап, халыққа ұсынатын «Мәдениет» порталы 
құрылды. Порталға мәдениет саласын толықтыратын әдеби туындылардың PDF форматын 
орналастыру жұмыстары жүргізілуде. Портал дизайны, кітаптардың орналасу нұсқасы Әдебиет 
порталының қызметіне ұқсас. Web-портал 2018 жылы қолға алынғандықтан күн санап әдебиеттер 
ресурсы молаюда. Бұған қоса, Qamba Info сайты (www.qamba.info.kz) да әлем және қазақ әдебиеті 
туындыларының цифрланған нұсқасын жинақтауда.  
 
Әдеби-публицистикалық, ғылыми-зерттеу шығармашылық жұмыстарын насихаттайтын 
қазақстандық авторлардың жеке онлайн кітапханалары жұмыс істейді. Атап айтар болсақ, жазушы 
Мұқтар Әуезов   (http://auezov.kz/page.php?page_id=198&lang=3), Дидахмет Әшімхан 
(https://didahmet.kz/interviews), ақын Қасым Аманжолов (http://qasym.kz), Жұмекен Нәжімеденов 
(http://zhumeken.kz/), Қазыбек Исамен (https://qazybekisa.kz/) қоса, мифолог Серікбол Қондыбай, 
жазушы Т.Әсемқұлов, ғалым, жазушы Зира Наурызбаева туындылары жеке  сайтында 
(www.otuken.kz) орналасқан.  
 
Қазақстандық авторлардың көркем туындылары «Жалын», «Үркер», «Ақжелкен» т.б. журналдары 
мен «Қазақ әдебиеті» газетінің web-парақшалары арқылы да таралады. Аталған республикалық 
көркем-танымдық басылымдарда жарық көрген әдеби өнімдер дер кезінде интернет нұсқасына 
орналастырылып, түрлі желілер арқылы оқырманға жетеді.  
 
Қазақстан телеарнасы мен Қазақ радиосы, Шалқар радиосы сынды радиоарналарда бүгінгі әдеби 
үдерістің тыныс-тіршілігінен хабар таратып, тыңдармандарды кітап әлемімен жақындастыратын 
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бағдарламалар қолға алынған. Әуе толқынындағы әдеби хабарлардың берілу уақытын өткізіп 
алған тыңдарман радионың интернет парақшасынан кез келген уақытта тыңдай алатын 
артықшылыққа ие болуы біздің зерттеуімізге негіз болды.   
 
Қазақ радиосында ақын Қалқаман Сарин жүргізетін әдеби-сазды «Қауырсын ғалам» 
(https://qazradio.fm/kz/programs/10011/) бағдарламасы жас ақындардың шығармашылығына 
арналған.  Әдебиетке жаңа аяқ басқан жас туындыгерлердің өмірбаяны мен поэзиясын, ақындық 
қырын, зертханасын халыққа кеңірек таныстыратын жоба тікелей эфирде өтеді. Хабар барысында 
жас авторлар тікелей эфирде жүргізуші мен тыңдармандар тарапынан қойылған түрлі сауалдарға 
жауап беріп, өлеңдерін оқиды, шығармашылығына айтылған оқырмандар пікірін тыңдайды. 
Хабарға қонақ ретінде Саян Есжан, Шерхан Талап, Бағашар Тұрсынбайұлы, Алпамыс Файзолла, 
Олжас Қасым, Айдана Сегізбаева, Айжан Тәбәракқызы, Әлия Іңкәрбек, Мақсат Дауылбай, Жасұлан 
Мақатаев, т.б. жас ақындар шақырылған. Осы хабар аясында аталған ақындар тікелей эфирде 
және радио сайтындағы таспалар арқылы кеңірек танылып, оқырмандар жылы лебізін жолдаған.  
 
Әдебиет сыншысы, халықаралық «Алаш» сыйлығының лауреаты Амангелді Кеңшілікұлы 
жүргізетін «Әлем әдебиеті» (https://qazradio.fm/kz/programs/10042/) авторлық бағдарламасы 
аптасына бір рет беріледі. Бағдарламада тыңдармандарға әлем әдебиетіндегі танымал ақын, 
жазушылардың өмірі мен шығармашылығы жайында ғылыми талдауларға негізделген ақпараттар 
беріледі. Осы уақытқа дейін Нацумэ Сосэки, Ромен Роллан, Рабиндранат Тагор, Герхарт Гауптман, 
Редьярд Киплинг, т.б. туындыгерлердің иеленген әдеби сыйлықтары жайында толымды ақпарат 
беріліп, творчествосы жан жақты талқыланған.   
 
Халық ауыз әдебиетінің ең көне түрі саналатын айтыс жанры Қазақ радиосының «Айтыс» 
(https://qazradio.fm/kz/programs/10086/) хабары (жексенбі күні, ұзақтығы: 30 минут) арқылы 
алдын ала монтаждалып, таспаланған формасында тыңдармандарға ұсынылады. Жоба мақсаты – 
айтыстың жанр ретіндегі өзіне тән белгі-сипаттарын сақтай отырып, екі жұптың сөз қағыстыруы 
негізінде қоғамның өзекті мәселелерін халыққа жеткізу. Тарихи-ғылыми танымдық бағыттағы 
«Інжу-маржан» (https://qazradio.fm/kz/programs/10002/) бағдарламасында (жексенбі күні, 
ұзақтығы: 30 минут) жыраулар поэзиясы мен толғаулары жүргізушінің жеке оқуында немесе әнші-
жыршылардың орындауы негізінде көпшілікке таралады.  
 
Шарқар радиосында әдебиеттанушы Айнұр Төлеу жүргізетін «Құс жолы» бағдарламасында 
әдебиеттанудағы мектептер мен ағым-бағыт, терминдерге түсінік береді, кейде мамандардың 
пікірін ұсынады. Хабарға қонақ ретінде ақын, жазушы, драматургтер шақырылып, жүргізуші 
тарапынан қойылған өздерінің шығармашылығы және жалпы әдебиет, өнер тақырыбындағы 
сауалдарға жауап береді. Бағдарламаны жүргізуші әлем әдебиетінің танымал шығармашылық 
өкілдері мен олардың туындылары туралы әдеби-ғылыми ақпарат береді 
(http://shalkarfm.kz/kz/programs/qus_zholy/archive). Шалқар радиосының әдеби-лирикалық 
«Жансусар» бағдарламасы да қазақ поэзиясы мен белді өкілдерін көпшілікке таныту мақсатында 
қызмет етуде. К.Ахметова, Г.Салықбаева, А.Леубаева, М.Асан, С.Сейітман, Д.Мәлікова, Б.Бабаш, 
Қ.Омар сынды ақындармен өткізген хабар барысындағы сұқбаттар радионың онлайн 
парақшасына орналастырылған.  
 
Қазақстандағы цифрлы және электронды әдебиетті дамытудағы интернет блогтарының қызметі 
(«I book you (http://ibookyou.kz), «Читать модно» (https://www.youtube.com/user/chitatmodno), 
«Саяхат, кітап, ислам» 
(https://www.youtube.com/channel/UCAPAkx6ANgRpskSQyOzAeDw?view_as=subscriber).  
 
Қазақстандағы әдебиетті интернет әлемінде насихаттаушылардың бірі – блогер Марина 
Шарипова. М.Шарипова «I book you» деп аталатын әдеби клуб пен блогтың негізін қалаушы. Орыс 
және қазақ тілінде жүргізілетін «I book you» блогы кітап пен кітапсүйерлердің коммерциялық емес 
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онлайн кеңістігі болып саналады. Блог мақсаты халықтың кітап оқуға қызығушылығын арттыру 
және жалпы оқуды қазіргі заманғы сәнге айналдыру. Аталған жазбаблог жылдан бері Алматы, 
Астана, Шымкент, Ақтөбе қалаларында кітапалмастыру шарасын ұйымдастырып келеді.  
 
Блогер М.Шарипова өзі оқыған көркем және көркем емес әдебиеттер туралы жеке пікірлерін 
блогында жариялап отырады. Кітап, киноға арнап жазылған рецензиялары барлық уақытта 
көпшіліктің қызығушылығын тудырады.  
 
«I book you» блогында қазақ және әлем әдебиетіне қатысты блогер өзі оқыған кітаптарына 
оқырман ретінде қысқаша пікірлерін, шығарма мазмұнын жазып қалдырған. Жазушы 
С.Дөнентаевтың «Көркемтай», М.Әуезовтің «Абай жолы», І.Есенберлиннің «Хан Кене», 
Б.Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді» және Ә.Нұршайықовтың «Махаббат, қызық мол 
жылдар» туындыларына орыс және қазақ тілінде қысқаша пікір жазып, оқырмандарды осы 
кітаптарды оқуға шақырған. Аталған блогта қазақ авторлары шығармаларына қарағанда 
көпшілікке оқуға ұсынған шетел әдебиетінің үлгілері жоғары санды құрайды. Сондай-ақ, блогер 
facebook әлеуметтік желісінде «I book you» парақшасын жүргізеді.  
 
Әдеби блог авторының бірі – Әлия Қадырова. Youtube желісінде Әлия Қадырова «Читать модно» 
деп аталатын бейнеблогын 2014 жылдан бастап жүргізе бастаған. Бейнеблогтары, әдетте, орыс 
тілінде түсіріледі. Алайда блогер кезекті бір бейнетаспасында блогына болашақта қазақ тіліндегі 
түсірілімдерді де қосатынын атап өткен.  
 
Ә.Қадырова әдеби блогында тек қазақ әдебиеті емес, қазақстандық авторлар мен олардың 
туындылары және әлем әдебиеті, кітап дүкендеріне түскен соңғы әдеби өнімдер жайында 
бейнетаспа арқылы арнайы түсірілімдер түсіреді. Әдеби туынды, автор жайында баяндаған әрбір 
бейнетаспасы қызық әрі өзіндік инновациялық әдіс-тәсілімен ерекшеленеді.  
 
Блогер өзінің кітап оқудан алған әсерін көпшілікпен бөлісіп, кеңес сұраған оқырмандарға оқитын 
кітаптар тізімін ұсынып отырады. Авторға, туынды кейіпкерлері мен сюжеттердің құрылымына, 
қатыстырылуына қатысты жеке пікірлерін бейнетаспалар арқылы білдіреді. «Кітап оқуға 
итермелейтін жалғыз себеп – шығармалардан өз ойыммен сарындас ойларды табу, автор 
екеуіміздің көзқарасымыз, қозғайтын тақырыптарымыз ортақ болмаса да сол сәтте (кітап 
көлемінде – ред.) нақты бір мәселе жайында ойлайтынымыз маңызды»  – дейді блогер.  
 
Әрбір бейнеблогтың төменгі жағына желі қолданушылары қозғалған тақырып бойынша жеке 
пікірлерін жазып қалдыра алады. Сондай-ақ Әлия Қадырованың арнайы Youtube арнасындағы 
талқылау айдарында (discussion) оқырмандар пікір қалдырып, бейнеблог мәселе еткен арнайы 
тақырыпты талқылаған. Сондай-ақ блогер «Страшная тайна магического реализма» деген 
тақырыпта бейнеэссесін де орналастырған.   
 
«Читать модно» әдеби блогы қазіргі заманғы оқырмандар арасында кітап оқу мәдениетін 
жаңартып, жаңғыртатын интернет алаңына айналған. Оқырмандардың кітап оқымауы үшін ешбір 
себеп-сылтауға орын қалдырмаған. Блогердің қазақстандық әдебиет пен авторлар жайында 
маңызды пікірлер айтқан.  
 
Youtube желісінде Марфуға Шапиянның өзінің оқыған кітаптары, жасаған саяхаттары және ислам 
дініне қатысты жеке пайым, толғамдарын жазатын бейнеблогы бар. Марфуға, көп жағдайда, 
бейнеблогындағы «Замандасың ұсынған 3 кітап» айдары бойынша жиі кітап оқитын 
замандастарынан сұқбат алады және олар ұсынған кітаптарды оқырмандарға таныстырады. 
Сұқбат арасында кітапқұмарлардан адамдарды кітап әлеміне жақындастырудың әдіс-тәсілдерін 
де сұрап отырады. Марфуға Қазақстанның көрнекті жазушыларының кітапханасына саяхаттап, 
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жазушылар оқыған қызықты кітаптарды және туындыгердің төл туындыларын көпшілікке 
таныстырады.  
Аталған блогерлер отандық блогиада мен әдебиеттің дамуына белгілі бір деңгейде үлес қосып 
жүрген медиа жанашырлары деп санаймыз. Әдеби блог жүргізетін блогерлер әрекеті осы үрдістің 
белең алуына және оқырмандардың кітап оқуға деген құмарлығын оятып, оқудың заманауи әдіс-
тәсілдерін меңгеруіне септігі тиіп жатқандығын өмірлік тәжірибеміз көрсетуде.  

Қорытынды 

Зерттеу барысында қазақстандық электронды және цифрланған кітапханалар мен интернет-
порталдардың барлығында қоғамдағы зағип жандарға арналған кітаптардың аудионұсқасынан 
басқа жеңілдіктер қарастырылмағандығы айқындалды. Жоғарыда аталған кейбір портал 
қызметкерлері болашақта жаңа технологиялық мүмкіндіктерді қарастыруға дайын екендіктерін 
алға тартты. Дегенмен кітаптардың компьютерлік бағдарламалардың көмегімен түрлі форматқа 
көшіріліп, цифрлы нұсқасының сақталуы Қазақстандағы электронды кітапхана қорын 
қалыптастыруға ықпал етуде. Сонымен қатар, зерттеуде қолданылған методологиялық аспектілер 
көркем әдебиетті ePad, Fb2, PDF, Exe, т.б. форматта оқу ыңғайлы әрі жылдам, тиімді екендігін 
көрсетті. Көркем әдебиеттің интернет кеңістігі арқылы оқырманға таралуы авторлық құқықтың 
бұзылуы, мәтін бойында түрлі сипаттағы қателіктердің кездесуі сынды ірі кемшіліктерді 
тудырғаны белгілі. Алайда, цифрланған әдебиет дамуы еліміздегі баспалардан аз тиражбен 
шыққандығы себепті пайда болған кітап тапшылығы және кітаптың, әсіресе, көркем әдебиеттің 
оқылмау мәселесін шешуге ықпал етеді деп ойлаймыз.  

Сондай-ақ, осы жоба аясындағы ізденісіміз интернет-портал оқырмандары автор-оқырман-мәтін 
принципіне негізделген туындыларды оқуға ынталы екендігін көрсетті. Үш тетіктің арасында 
байланыс орнататын сыншы екендігі белгілі. Сондықтан кітапқа сын жазылмаса шығарма да, 
автордың шығармашылық ғұмыры да «аяқталуы» мүмкін. Яғни, әдебиеттанудың сын талқысына 
іліккен реалды өмірдегі көркем шығармалар виртуалды кеңістікте де оқу көрсеткішіне ие.  
 
Қазақстан қоғамында, көп жағдайда, егде жастағы әлеуметтік топтар арасында әдеби 
туындылардың онлайн нұсқасына немқұрайлылықпен, сенімсіздікпен қарайтын үрдіс белең 
алған. Оның бірден бір себебін белгілі бір социум өкілдерінің интернет жүйесімен толықтай 
байланыс орнатпағандығынан іздеуге болады. Алайда бүгінгі ақпарат қоғамындағы технология 
құрылғыларының күн санап жетілуі түрлі құбылыстарды туындатуда. Оқырмандар мен 
авторлардың жаһанданудың жаңа талаптарына дайын болуын қажет етуде. Осы себептен 
Қазақстандағы мемлекеттік, облыстық, ұлттық кітапханалардың цифрлы нұсқасы қолға алынып, 
оқырмандарға электронды форматта қызмет көрсетуге көшті. Жоғарыда аталған қазақстандық 
интернет порталдар да компьютер, планшет, телефон сынды цифрлы құрылғылардың қызметін 
әдебиетті дамыту жолында қолдануға талпынуда. Электронды нұсқаға қарағанда қағаз 
форматтағы кітапты артық санайтын оқырманға уақыт ағымымен қатар әрекет ету үшін желілік 
әдебиетті оқуға қалыптасқаны жөн. Өркениет дәуірі тудырған өзгерістердің халық қалауынсыз 
бойға сіңісіп жатқанын күнделікті өмір дағдымыз көрсетуде. Зерттеу барысында отандық 
электронды және цифрланған әдеби туындыларды сақтап, тарататын, жарнамалайтын интернет 
алаңдары қамтылмай қалуы мүмкін.  
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Nogay Dilinin İki Seviyeli Morfolojik Analizi Üzerine 
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Özet 

Türk dilleri ve Türkçe üzerinde Doğal Dil İşleme alanında yapılan çalışmalar henüz başlangıç 
seviyesindedir. Türkiye’de önde gelen üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde  konuyla ilgili 
bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Ancak, Türkî Dillerde Doğal Dil İşleme alanında yapılan çalışmalar dar 
bir kapsamda kalmıştır. Bunun temel nedeni 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. Konuyla ilgili dünyada 
yapılan çalışmalara bakıldığında, birçok Türkî dilin yanı sıra Nogayca üzerinde de bu tür bir çalışmanın 
olmadığı tespit edilmiştir.  

Bu bildiride, Nogayca-Başurtça-Türkçe Makine Çevirisi programının bir bölümü olan Oflazer’in, iki seviyeli 
Doğal Dil İşleme açısından Nogay dili için tasarlanmış bir morfolojik analizörün detayları açıklanmaktadır. 
Sistem, iki seviyeli morfolojiye dayanmakta ve sonlu durum araçları kullanılarak uygulanmaktadır. 
Çalışmada ayrıca, seslerin farklılaşmasını düzenleyen fonolojik kurallar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha 
sonra ise Başkurt ve Nogay dillerinin kısa bir karşılaştırmasını program çıktılarının bazı örnekleri 
izlemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Nogaylar, Nogayca, İki Seviyeli Morfoloik analiz, Doğal dil işleme, Sonlu durum 
makinesi. 

Abstract 

The research done in the field of Natural Language Processing on Turkic Languages and Turkish appears 
to be at a beginner level.  Computer Engineering Departments of the leading universities in Turkey have 
been carrying out studies on the subject. However, the Natural Language Processing studies conducted 
on Turkic Languages has still remained narrow. The main reason for this seems to be 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.  When we 
examine the literature related to the subject it has been determined that there is no such a study on 
Nogai Language as well as on many Turkic languages. This article describes the details of a 
morphological analyzer designed for the Nogai language which is a part of Nogai-Bashkir-Turkish 
Machine Translation Program developed by Oflazer. The system is based on two-level morphology and is 
implemented using finite state tools. Furthermore, the phonological rules governing the differentiation 
of sounds are explained in detail. Then, a brief comparison of Turkish and Nogai Languages is followed 
by some examples of program outcomes. 

Key words: Nogais, Nogai Language, Two Level Morphological analysis, Natural language processing, 
Finite state machine. 

NOGAYLAR 

Altınordu Şehzadelerinden biri olan Kırgız-Kıpçak Hanlarından Nogay Han’ın isminin, etnik ad olarak 
tebaasına verildiği düşünülen ve oldukça dağınık bölgelerde yaşayan Nogay halkının, çeşitli Türk boylarını 
içinde barındırdığı biliniyor (Баскаков, 1963;  Калмыковa, 1973; Баскаков, 1996; Арсланов, 1996; 
ayrıca, Ergönenç Akbaba, 2007). Türkiye’nin de bazı il ve ilçelerinde yaşayan Nogaylar’ın asıl yoğun 
yaşadıkları bölgeler, Stavrapolsk yöresi ile Karaçay-Çerkez Özerk Bölgesidir. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli il ve 
ilçeleride de Nogaylar vardır. Ancak Türkiye’deki Nogayların (1992 yılında Konya ilinin Kulu yöresinde 
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yaşayan Nogaylara yaptığımız ziyaret ve daha sonraki Türkiye’de bulunduğum sürece tanıştığım 
Nogaylarla olan konuşmalarımdan edindiğim bilgilere göre) istisnaları dışında daha çok Kırım’dan göç 
ettikleri, Kırım-Tatarlarının üç büyük kolundan biri olan Çöl Tatarları olsa da genelde kendilerine Nogayız 
diyorlar. Bunların dışında yine Krasnodarsk yöresiyle Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde de yaşadıkları 
bilinir  (Калмыковa, 1973; Баскаков, 1963).  Sayılarının, 1959’da 41 000 (a.g.k.), 1970’de ≈52 000  
(Калмыковa, 1973), 1989’da ≈79 000, 1991’de ≈90 000 (Ergenenç Akbaba, 2007), günümüzde 200 bine 
yaklaştığı düşünülmektedir.   

 
NOGAYCA 

Türkçenin Kuzey-Doğu Grubu [Kıpçak grubu] içinde yer alan Noğay Türkçesi, Karakalpak ve Kazak 
Türkçeleriyle birlikte, Kıpçak-Nogay alt grubunu oluşturur. Bu üç lehçeyi birbiriyle yakınlaştıran 
özelliklerin başında Eski Türkçeye nispetle Kıpçak lehçeleri arasındaki şu ses denklikleri ayırıcı özelliklerin 
en başında gelir (Баскаков, 1963; Калмыковa, 1973;  Баскаков, 1996):  

1. TABLO. Eski Türkçe, Noğayca, Karakalpakça, Kazakça arasındaki başlıca ses denklikleri. 
 

Eski Türkçe Nogayça Karakalpakça  Kazakça  

1. /ç/ /ş/ /ş/ /ş/  

 uç- uş- uş- uş- uçmak 

 üç üş üş Üş 3 (üç) 

2. /ş/ /s/ /s/ /s/  

 baş bas bas Bas baş 

 taş tas tas Tas taş 

 

Bir yandan Karakalpak bir yandan da Kazakça ile yakınlık gösteren Nogaycayı, Kazakçadan ayıran en 
önemli özelliklerden biri de çokluk ekinin ilk sesinin benzeşmeye uğramamasıdır (Баскаков, 1963). 

 2. TABLO. Noğayca, Karakalpakçave  Kazakça’da  -LAr çokluk ekinin çekim örneği. 

Kazakça Noğayça Karakalpakça Anlamı  

tas+LAr => tastar tas+lAr = taslar tas+lAr = taslar taşlar 

kız+LAr => kızdar kız+lAr => kızlar kız+lAr => kızlar kızlar 

 

NOĞAYCANIN AĞIZLARI 

Nogaycanın Aknogay, Öznogay, Karanogay olmak üzere üç büyük ağız vardır. Aknonay ağzı Karaçay-
Çerkez Özerk Bölgesi’nde, Öznogay ağzı Stavrapol yöresinin Açikulak, Kosulin ilçelerinde, Karanoğay ağzı 
ise Dağıstan’ın Karanogay ilçesinde yaşayan Nogaylar tarafından konuşulmaktadır (Баскаков, 1963).  

Bu ağızlar, bir takım ses özellikleri ve gramer yapıları ile birbirlerinden ayrılmaktadır. Bunlardan 
önemlileri 3. TABLO’da sıralanmaktadır (a.g.k.). 
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3. TABLO. Noğayca’nın ağızlarını birbirinden ayıran başlıca ses denklikleri. 

  Aknogay Ağzı Öznogay Ağzı Karanogay Ağzı   

1. j- c- y-  

 jaqsı caqsı Yaqşı iyi, yahşi 

     

2. p- b- b-   

 pışak bışak Bışaq bıçak 

pıtak butak  Butaq budak 

pişe  bişe Bişe bayan 

 

NOĞAYLARIN KULLANDIKLARI ALFABELER 

1928’e kadar Ortak Türk alfabesi olan Arap alfabesini kullandıkları bilinen Nogayların kendi şivelerini 
esas alan ilk alfabe Sovyetlerin kurulmasından sonra 1928’de Latin alfabesi esasında oluşturulmuştur. 
Daha sonra 4. TABLO’da görülen Kiril alfabesine dayalı Nogay alfabesi oluşturulmuştur  

(ayrıntılı bilgi için bk.  Калмыкова, 1973; Баскаков, 1963; ayrıca  Ergönenç Akbaba, 2007).   

4. TABLO: Kiril Asıllı Nogay Alfabesi ve Latince Transkripsiyonu. 

Kiril  Latin  Kiril  Latin  Kiril  Latin  Kiril  Latin  

А а a  И и  i  П п  p Ш ш ş 

Аь аь ä Й й  y Р р  r Щ щ şç 

Б б b К к  k С с  s Ъ ъ ’ 

В в  v Л л  l Т т  t Ы ы I 

Г г  g М м  m У у  u Ь ь ‘ 

Д д  d  Н н  n Уь уь  ü Э э e 

Е е  e (ye) нь  ñ Ф ф f Ю ю yu 

Ё ё  yo- О о  o  Х х  ħ/x Я я ya 

Ж ж  с  Оь оь  ö Ц ц ts   

З з  z П п  p Ч ч ç   

 

Günümüzde canlı olarak varlığını sürdüren Nogaycanın iki seviyeli morfolojik analizi işte bu alfabe ile 
meydana getirilen metinler üzerine yapılacaktır. Her ne kadar diğer Kıpçak lehçeleriyle yakın olduğu 
görülse de, artık Nogayca kendi başına bir dil özelliğini taşımakta, sözlü ve yazılı bir dil olarak varlığına 
devam ettirmektedir.  

Konunun Önemi  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının yarattığı yeni jeopolitik koşulların bir sonucu olarak 
ortaya çıkan TÜRKSOY, uzun süre birbirinden kopuk ve iletişimsiz yaşayan Türk 
halklarının birbirlerini daha yakından tanımaları ve kültürel ortaklıklarını 
güçlendirmeleri amacıyla kurulmuştur. Doğu blokunun dağılması ile Demir perdenin 
kalkması, Sovyetler Birliği’nin parçalanması ile Türkiye ile Türk cumhuriyetleri 
arasındaki sınırların açılması, Avrasya’nın değişik bölgelerinde yaşayan ve daha önce 
aralarına duvarlar örülmüş ve iletişimleri engellenmiş Türk halklarının yeniden 
kucaklaşması için büyük bir fırsat doğurmuştur. Bu fırsattan yararlanılarak 1992 
yılının başından itibaren Türk cumhuriyetleri arasında siyasi, iktisadi ve toplumlar 
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arası temaslar başlamıştır. 31 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da düzenlenen devlet 
başkanları düzeyindeki ilk zirve, Türk cumhuriyetleri arasındaki her alandaki işbirliği 
ve bütünleşme için siyasi iradenin ortaya konması açısından ön açıcı olmuştur  
(AYDIN, 2017). 

Böylece Türk Dünyasında gerek kültürel, gerek ekonomik gerekse ticarî anlamda ilişkiler kurulmuş, birçok 
konuda ortak çalışmalara imza atılmıştır, atılan adımlar meyvesini vererek devam etmektedir. Elbette 
konumuzla ilgili dil ve edebiyat alanında gerek Türkiye’de gerekse Türk Dünyasında bireysel, ortak ve 
proje bazında birçok faaliyetler yapılmış, semeresini vermiş, yine bu alanda çeşitli kongre, konferans, 
sempozyum, seminer vb. çeşitli konularda çalışmalar var hızıyla devam etmektedir. Ancak, Türkiye’de 
temeli Doğal Dil İşleme alanına dayanan Türk lehçeleri arasındaki elektronik çeviri programlarının 
yapılması ile ilgili  çalışmalar yok denecek kadar azdır. Ve Türk dilleri ile Türkçe üzerinde Doğal Dil İşleme 
alanında yapılan çalışmaların başlangıç seviyesinde olması; Türkçe için Türkiye’de önde gelen 
üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde bilimsel araştırmalar yapılsa da konuyla ilgili Türkî 
Dillerde yapılan çalışmaların dar bir kapsamda kalması; bu dillerde yetkin araştırmacıların olmaması ve 
Türk Lehçelerini öğreten Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümleri ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri arasında 
bilimsel iş birliğinin, ortak proje çalışmalarının yeterince yapılamamış olması  (bk. Öztoprak ve diğ., 2015; 
Kulamshaev, 2018;  Görmez ve diğ.,2016) konunun önemini arttırmaktadır. Elbette konuyla ilgili dünya 
literatürüne baktığımızda, birçok Türkî dillerin yanı sıra Nogayca üzerinde de bu tür bir çalışmanın 
olmadığı tespit edilmiştir.  
 
Çalışmanın Kapsamı 

Bu bildiride ise, üzerinde çalışmakta olduğum daha büyük bir Nogayca-Başkurtça-Türkçe Makine Çevirisi 
projesi olarak tasarladığım programın bir parçası olan, Oflazer’in iki seviyeli Doğal Dil İşleme açısından 
Nogay dili için tasarlanmış bir morfolojik analizörün detayları açıklanmaktadır. Sistem, iki seviyeli 
morfolojiye dayanır ve sonlu durum araçları kullanılarak uygulanır. Seslerin farklılaşmasını düzenleyen 
fonolojik kurallar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha sonra Başkurt ve Nogay dillerinin kısa bir 
karşılaştırmasını program çıktılarının bazı örnekleri izler. 

 

NOGAY DİLİNİN İKİ SEVİYELİ MORFOLOJİK ANALİZİ ÜZERİNE 

Dilin sözcük(sel)/lexical ve yüzey(sel)/surface görünümlerinin iki seviyeli morfolojik modellemelerle 
tanımlanabilirliğini (bk. Oflazer, 1994; bk. Ayrıca: Görmez ve diğ., Gökgöz ve diğ., 2011;  Öztoprak ve diğ., 
2015) belirten Kulamshaev (2018) bu modellemelerdeki iki seviyeli kuralların kodlamalarının gramer 
kurallarından biraz farklı da olsa dilin doğal işleyiş döngüsü çerçevesinde yapıldığını ileri sürerek 
Başkurtça üzerinde morfemlerin çekimlenmesi ile çözümlemesinin, sağ ve sol koşullar çerçevesinde, 
sonlu durum makinelerine (FSA) uygun olarak kodlanabilirliğini örneklerle kanıtlamıştır.  

Konuyla ilgili çalışmalardan da anlaşıldığı gibi, kelimenin kök ve ek kısmının, bu modellemelerde sağ ve 
sol koşullar altında ne tür bir süreçten geçtiklerinin kodlanması ve kuralların tanımlanması söz 
konusudur. Fakat bu modellemede kelimeler de, ekler de, dilbilimindeki terim karşılığı olan morfem ile 
karşılanmaktadır; morfemler (asıl ve yardımcı morfemler) için de ayrı ayrı “id”ler, grup ve ek kodları 
belirlenerek (bk. Kulamshaev, 2018) sağ ve sol koşullar  (Oflazer, 1994; Görmez ve diğ.,2016;  Öztoprak 
ve diğ., 2015;  Zafer ve diğ., 2011;  Altıntas, Cicekli, 2001) çerçevesinde gerçeklenen kurallar -eş zamanlı 
ses değişmeleri ile olaylarının tanımları- yazılacaktır.  

Sağ ve sol koşullar doğrultusunda yazılan iki seviyeli kurallar oluşturulurken sonlu durum makinesine  
alfabenin doğru tanıtılması (bk. 1. Resim), harflerin hangi sesleri karşıladıklarının belirtilmesi -ses 
özelliklerin doğru tanıtılmış olması- çok önemlidir Aksi taktirde sağ sol koşullara göre tanımlanan kurallar 
doğru çalışmayabilir.  
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1. RESİM. Ortography.xml dosyası 

 

 

Toplamda 37 simgeden oluşan Nogay alfabesinde, ünsüzler için 22, ünlüler için 9 harf; 2 işaret ve ünlü ve 
ünsüzden oluşan çift sesler için birer tane olmak üzere 4 harf kullanılmıştır.  Aslında çift ünsüzden oluşan 
iki ünsüz harf de Nogaycaya Rusça ve Rusça vasıtasıyla giren yabancı kelimelerde kullanılmaktadır.  

Öztoprak ve diğ., (2015)’te de belirtildiği gibi, bu seslerin modellemesi geleneksel gramerdekinden biraz 
farklı olacaktır (Kulamshaev, 2018); dolayısıyla çift sesleri karşılayan “Яя” (ya) ve “Ёё” (yo) harfleri, 
bünyesindeki sesin ünlüsüne göre, kalın ünlülerle birlikte kullanılacaktır. Ancak “Юю” (yu) Rusça ve 
Rusça vasıtasıyla geçen kelimelerde “yu”,  Nogaycada “yü” olarak okunur, dolayısıyla ince sıralı  yuvarak 
inlü olarak değerlendirilecektir; Örn: Яхшы юрекли куртка /Yaxşı yürekli qurtqa “İyi yürekli/kalpli nine” 
(Баскаков Н. А., 1963) vb.   

Nogayca ünlü ve ünsüzleri karşılayan harflerin karşıladıklarına ses özelliklerine göre sınıflandırılması 
aşağıdaki gibidir:  

Kalın ünlüler : Аа /a/, Уу /u/, Оо /o/, Ыы /ı/.  

İnce ünlüler : Аьаь /ä/, Ии /i/, Ээ /e/, Оьоь /ö/, Уьуь /ü/, 

Düz ünlüler : Аа /a/, Ыы /ı/, Аьаь /ä/,  Ии /i/, Ээ /e/ 

Yuvarlak ünlüler : Уу /u/, Оо /o/, Уьуь /ü/. 

Geniş ünlüler : Аа /a/, Оо /o/, Аьаь /ä/, Ээ /e/, Оьоь /ö/ 

Dar ünlüler : Ыы /ı/, Ии /i/, Уу /u/, Уьуь /ü/. 

Sert ünsüzler : Кк /k/, Пп /p/, Сс /s/, Тт /t/, Фф /f/, Хх /x/, Цц /ts/,  Чч /ç/, Шш /ş/,  

    Щщ   /şç/. 

Yumuşak ünsüzler : Бб /b/, Вв /v/, Гг /g/, Дд /d/, Жж /c/, Зз /z/, Йй /y/, Лл /l/, Мм, Нн /n/,    
нъ  /ñ/,  Рр /p/. 

Sonor ve geniz ünsüzleri :  Лл /l/, Мм, Нн /n/, нъ /ñ/, Рр /p/. 

 

SES UYUMU 

5. TABLO. Ünlü uyumu tablosu.  

Kelimenin son hecesindeki ünlü ekin ünlüsü Örnek kelimeler 

а, у, ы, ю, я, о a, ы, у 
окув, барув, барлыҡтан, кырылув, мундагы, 
яхшыда, колда, окыган 

аь е, и, оь. уь  е,и, уь 
баьтирлери, коьтерилуьв, келуьв, коьруьв, 
оьлгенде, соьндирилуьв 

 

* Dudak uyumu sadece geniş dudak ünsüzlerinden sonra gelen -ув/уьв mastar eki için geçerlidir. Ayrıca 
yabancı dillerden ödünç alınan kelimeler uyum dışında kalır: кино “sinema”, китап “kitap”, поэма 
“manzume”, поэзия “şiir” vb.  

 

  



 
501 

 

 
 

6. TABLO. Ünsüz uyumu tablosu.  

Kelimenin son ünsüzü 
ekin başındaki 

ünsüz 
Örnek kelimeler 

-ж, -з, -й, -л, -м, -н, -ң, -р, д-, г-, б-, н-, м-  
багажда, коьзге, казба, китабымнынъ, 
исимден, коьтерилме, уьйге, коьрдим 

б-, в, -к, -п, -с, -т, -ф, -х, -ц, ш, щ к-, п-, т- 
китапка, иске,  ушты, шкафка, кубка, 
Асановты 

 
*Ünsüz-ünsüz uyumunun istisnalarına isimden isim yapma eki –lIk, çokluk eki -lAr, vasıta halinin ekleri -
lAy, -lAyIn ve кел-тир-уьв “getirmek” fiilinde görülen ettirgen çatısının eki -DIr gibi bazı kalıplaşmış 
yapılarını örnek gösterebiliriz.  

 
İKİ SEVİYELİ KURALLAR 

5. ve 6. TABLO’larda görüldüğü gibi Nogaycada ünlü uyumu da, ünsüz uyumu da istisnaları dışında 
sağlamdır. Bu da eklerin ünlü ve ünsüz uyumlarına göre çok varyantlı olduğuna işaret etmektedir. 
Dolayısıyla varyantlı eklerdeki değişen sesler için belirli karakterlerin kodlanması gerekmektedir ki bu 
kodlanan karakterler de ortography.xml dosyasındaki alfabe tanımlamasına konulacak (bk. 1. Resim), 
kodlanan karakterlerin dönüşüm kuralları da yazılarak suffix.txt dosyasında, gerekli eklerin karşısında 
(rules/dönüşüm sütununda) belirtilecektir (bk. 2. Resim).  

 
2. RESİM. Suffix.txt dosyası 

          

 
Aşağıdaki sözcüksel лAр olarak kodlanan çokluk ekinin kalınlık incelik uyumuna göre gerçeklendiği 
örneğinde görüldüğü gibi, ortography.xml dosyasında tanımlanan seslerin dönüşüm kuralları suffix.txt 
dosyasındaki surface kolonunda görülen dönüşüm varyantlarıyla gerçeklenmesini sağlayacaktır. Ancak 
kelimelerin de root.txt dosyasında işlenmiş olması gerekmektedir.   

Sözcüksel : уьй+лAр  isim(ev)+ IC_COGUL_lAr 
Yüzeysel : уьй0лер  уьйлер (evler).  
Bu, benzer ses kodu olan tüm ekler için geçerli olacaktır.  

Noğayca Ortography kurallarından bazıları aşağıda sıralanmıştır:  

 
TÜREME KURALI.  
0 : X = > X+:0__@* 
 Bu kurala göre, sözcüksel 0 yerine, belirtilen koşullarda yüzeyde X türer.   
 
TUREME_N 

Sözcüksel : баьтир+сI+GA  ISIM(bahadır)+IC_SAHIPLIK_O_(s)I+ IC_HAL_YONELME_(G)A 
Yüzeysel : баьтири00н00е баьтирине (bahadırına)  
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Sözcüksel : бас+сI+DAn  ISIM (baş) IC_SAHIPLIK_O_(s)I+IC_HAL_AYRILMA_DAn 
Yüzeysel : бас00ы0н0нан басыннан (başından)  
 
YUMUŞAMA KURALI.  

1. k:g <=> V __ +:0 (@:0)V 

2. 3. p:b <=> V __ +:0 (@:0)V 

Bu kural, önceki morfemin к /k/,  п /p/ sesleri ile bitmesi, sonraki morfemin ünlü ile başlaması koşulunu 
gerektirmektedir (Kulamshaev, 2018; bk. Zafer ve diğ., 2011; ayrıca bk. Oflazer, 1994). Bu kuralda, bir 
ekin gelmesiyle kelime tabanının son sesinde eşzamanlı olarak gerçekleşen sedalılaşma olayı 
tanımlanmaktadır.   

 
YUMUSAMA_кг 

Sözcüksel : коьйлек+Iң  ISIM (gömlek)+ IC_SAHIPLIK_SEN_(U)n 
Yüzeysel : коьйлег0инъ коьйлегинъ (gömleğin)  
 
YUMUSAMA_пб 

Sözcüksel : китап+ Iм ISIM (kitap)+IC_SAHIPLIK_BEN_(I)m 
Yüzeysel : китаб0ым  китабым (kitabım)  
 

DÖNÜŞÜM KURALLARI 

DONUSUM_I 

I : ы =>  а | о | у | ы | ю | я  (‘:’) :0 

I : и =>  ә | е | и | ө | ү   (‘:’) :0 

Yukarıdaki dönüşüm kuralının tamımına göre, sözcüksel I’nın döşnüşümü, belirtilen koşullarda yüzeyde, 
I=>ы ya da  I=>и olarak gerçeklenecektir  

Sözcüksel :кал+Gaн+сIнъ  FIIL(kal)+FC_ZAMAN_GORULEN_UZAK_GECMIS_Gan+ 
        SAHIS_ZAMIR_BEN_sIñ 
Yüzeysel : кал0ган0сынъ     калгансынъ (kalmışsın) 
 
DÜŞME KURALLARI 

DUSME_UNLU 

A | I : 0 = > V+:0__@* 

Bu düşme kuralının tamımına göre, sözcüksel A | I kodlarının karşıladıkları sesler, belirtilen koşullarda 
yüzeyde düşer. Düşen sesler suffix.txt dosyasında parantez içine alınarak da kodlanabilir (bk. 2. Resim).  

Sözcüksel : киси+IнъIz ISIM (kişi)+ IC_SAHIPLIK_SIZ_(I)nIz 
Yüzeysel : киси00нъиз  кисинъиз (kişiniz). 
 
Sözcüksel : кара+Ай  ISIM (bak)+ FIILIMSI_ZARF_ (A)y 
Yüzeysel : кара00й   карай (-e doğru). 
 
DUSME_UNSUZ 

(X)  : 0 = > V+:0__@* 

Bu düşme kuralının tamımına göre, sözcüksel (X) karakter, belirtilen koşullarda yüzeyde düşer.  
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Sözcüksel: ис+сI+(G)A ISIM (iş)+ IC_SAHIPLIK_O_(s)I+ IC_HAL_YONELME_(G)A 
Yüzeysel:  ис00и0н0е   исине (işine) 
 
NOGAYCA MORFONOLOJİK DÖNGÜ76  

Sonlu durum makinesinde, kök ve eklerin arasındaki döngü, yani sözcüksel düzeyden yüzeysel düzeye 
ulaşana kadarki dönüşüm77 aşamaları aşağıdaki örnekte olduğu gibi gerçeklenirken, tanımlanmış kuralları 
izler:   

Sözcüksel düzey  : дос сIз лAс TIр Iл BA GAн лAр DAн BIз BA 
 Son durum 1 : доссIзлAсTIрIлBAGAнлAрDAнBIзBA 
 Son durum 2 : доссызластырылмаганларданмызба 
  Son durum 3 : доссызластырылмаганларданмызба 
   Son durum 4 : доссызластырылмаганларданмызба 
    Son durum 5 : доссызластырылмаганларданмызба 
Yüzeysel düzey  : доссызластырылмаганларданмызба 
 
Bu otrogrphy -morfonolojik türetim- döngüsünün sözcüksel düzeyinde/görünümünde görülen her kod 
(büyük harf), kendisinden önceki morfemin son durumuna göre, ünlü ünsüz uyumunu da göz önünde 
bulundurmak suretiyle dönüşümü tamamlamaktadır. Görüldüğü gibi bu kelimedeki eklerin döngüsü “Son 
durum 2” aşamasında gerçeklenecek şekilde tanımlanmıştır.   

Ancak bazı dönüşümler için, sağ ve sol koşulları göz önünde bulundurarak “Son durum 2”nin dışındaki 
farklı aşamalar seçilebilir. Mesela, tekil ve çoğul 3. şahıs iyelik ve aitlik eki -DıkI ekli isimlerden sonra 
yükleme hali eki -Kıpçak lehçelerinin çoğunda olduğu gibi- Nogaycada “n”dir. Bu dönüşüm “Son durum 
1”de gerçeklenecek bir kuralın tanımlanması ile son durum belirlenmiş oluyor.  

Yine tekil ve çoğul 3. şahıs iyelik ile aitlik eki -DıkI ekli isimlerden sonra ayrılma, bulunma ve yönelme hâli 
ekleri geldiğinde, araya  “n” sesi türer (bk. TUREME_N).  “Son Durum 2”de ise bütün diğer morfemler, 
kendisinden önceki son duruma göre gerekli ses uyumlarına uygun olarak döngüyü tamamlar. Yüzeysel 
şekle çıkana dek de yine üç son durum aşaması vardır. Genellikle eklerdeki dönüşümler, “son durum 
2”de tamamlanacak şekilde tanımlanır. Kelime tabanında görülen dönüşümler ise “Son durum 3”te 
gerçeklenecek şekilde tanımlanır; istisnai durumlar dışında (konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Oflazer, 
1994).   

Örneklerde görüldüğü gibi Nogaycada tüm sondan eklemeli dillerde olduğu gibi yeni morfolojik şekil ve 
yeni morfolojik anlamlar, asıl morfemlerin sonuna yardımcı morfemlerin belirli koşullar altında 
eklenmesi suretiyle oluşur; örn.: Ногайластырылмаганлардансызба? “Noğaylaştırılmayanlardan 
mısınız?” Bu kelime aşağıdaki morfemlerden oluşmaktadır.  

ногай  İsim 
лAс   (İsimden fiil yapım eki) 
TIр   (Fiilden fiil yapım eki/ Ettirgen çatı eki)  
Iл   (Fiilden fiil fiil yapım eki/Edilgen çatı eki) 
BA   (olumsuzluk eki) 
GAн   (Sıfat-Fiil eki) 
лAр   (Çoğul eki) 
DAн   (Çıkma hal eki) 
сIз   (Şahıs eki) 
BA (Soru eki) 
 

                                                           
76

 Döngü: Dildeki eklerin sıralanma döngüsü. Mesela, soru ekinden sonra iyelik eki gelmez. Fiilden sonra isim yapım eki gelmez.  
77

 Dönüşüm: Kelime yapımı veya çekimi sırasında, eklerle kelime tabanında eş zamanlı olarak gerçekleşen ses olayları ve 
değişmeleri. 
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Sonlu durum makinelerindeki çözümleme ve üretim döngüsü, dilin iki seviyeli morfolojik kurallarının 
çıkartılması, her sözcük türünü bir “id” ile tanımlayan sözlüğün oluşurulması ve genel bir grup “id”sinin 
altında yine birer “id” ile tanımlanan ekler dizininin düzenlenmesi sayesinde işler.   

7. TABLO. İsimler sözlüğü örneği. 
аба  ISIM Sonra isimlere gelen ekler gelir78 aba 

абажур 

 

ISIM Sonra isimlere gelen ekler gelir abajur 

Абаза 

 

ISIM Sonra isimlere gelen ekler gelir abaza 

абзац 

 

ISIM Sonra isimlere gelen ekler gelir paragraf 

…..  ... .... ... 

дос  ISIM Sonra isimlere gelen ekler gelir dost 

  
İsimden sonra isim çekim ve yapım ekleri gelebilir.  

 
8. TABLO. İsim çekim eklerinin dizin örneği 

IC_COGUL_lAr COGUL 

IC_SAHIPLIK_BEN_(I)m IYELIK 

IC_SAHIPLIK_SIZ_(I)nIz IYELIK 

IC_SAHIPLIK_ONLAR_(s)I IYELIK 

IC_HAL_ILGI_Niñ HAL 

IC_HAL_BELIRTME_TI HAL 

IC_HAL_YONELME_(G)A HAL 

IC_HAL_BULUNMA_TA HAL 

IC_AITLIK_ki AITLIK 

IC_AITLIK_DikI AITLIK 

 
9. TABLO. İsimden sonra gelen yapım eklerinin dizin örneği 

IY_ISIM_Luq ISIM_YAPIM 

IY_ISIM_lAs ISIM_YAPIM 

IY_SIFAT_sUz SIFAT_YAPIM 

 
10. TABLO. Soru eki. 

SORU_BA Soru 

 

Sözlük ve ekler dizini, morfonolojik döngünün çözümlenmesinde adeta bir körük niteliğini taşır (bk. 
Altıntas, Cicekli, 2001). Ancak sözlük ve ekler dizininin sonlu durum makinesinde doğru işlemesi, 
döngünün tamamlanması veya çözümlenmesi için sözcük türlerinin birer şematik ağaçları oluşturulur.  
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 Sonra isimlere gelen ekler, isim çekim (çokluk, iyelik, hal vb.) ile isim yapım (isimden isim, isimden fiil, isimden sıfat gibi) ekleri 
kapsar.   
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1. ŞEMA. İsim çekim ve yapım eklerinin basit şematik ağacı. 

IY_FIIL 

IYELIK (İyelik Ekleri)

İsimden fiil yapım ekleri

ISIM (isimler)

COGUL
(Çoğul eki)

İY_ISIM (İsim isim yapım ekleri)

SORU_BA 

ZAMIR

HAL (Hâl ekleri)

AITLIK 
(Aitlik ekleri)

SAHIS_ZAMIR
Zamir mehşeli şahıs ekleri

İsimlerin şahıs ekleriyle çekimi (isim Fiil çekimi)

 

 

Bu şekilde, her sözcük türüne göre oluşturulan ayrıntılı şematik ağaca göre morphotactic.xml dosyasına 
da yerleştirilen ek grupları, sözcük türlerinin altında programlanır. Ayrıca istisna kuralları da yazılır.  

Mesela, hâl eklerinden sonra sadece soru veya sona gelen edat gelebilir.  Mesela, Nogaycada iki tane 
aitlik eki vardır; ve bunlardan biri Türkiye Türkçesindeki -ki aitlik ekinin karşılığı olan -GI, sadece bulunma 
hali ekinden sonra gelebilir (bk. 3. Resim). -DIkI aitlik eki ise (bu ek, genel aitlik eki olarak da 
adlandırılıyor) hiçbir şekilde hâl eklerinden sonra gelmez, ama bulunma hâli ekinden sonra gelen -GI 
aitlik ekinden sonra gelebilir. Daha sonra aşağıdaki resimde görüldüğü gibi -DIkI eki kendisinden sonra 
gelecek ekleri alabilir (bk. 4. Resim).  

 
3. RESİM. NUVE morhpotactic uygulama penceresi (morfonolojik döngü çözümlemesi).  

       

4. RESİM. NUVE morhpotactic uygulama penceresi (morfonolojik döngü çözümlemesi). 
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Resimlerde görüldüğü gibi, sonlu durum makinesi (NUVE) morfonolojik döngüyü, özel olarak hazırlanan 
sözlük (lexicon) ve ekler dizini (suffuxs) sayesinde yanılgısız çalıştırmıştır.  

 
NOGAYCA VE BAŞKURTÇA MORFONOLOJİK DÖNGÜ KARŞILAŞTIRILMASI 

Her iki dil de Türkçenin Kıpçak grubundandır. Nogayca Kıpçak Nogay alt grubunda ise, Başkurtça Tatar-
Başkurt (İdil-Ural) alt grubunu oluşturmaktadır. Nogayca çokluk ekinin tek varyantlı olması bakımından 
Tatarcaya ve Türkiye Türkçesine, diğer birçok eklerde görülen çok şekilliği bakımından Başkurtçaya 
yakınlık sergiler.  

Sonlu durum makinesinin nihayi sonucu olarak düşünlen elekronik çeviride amaç, her morfemin 
tanımlandığı “id” ve kod hedef dildeki karşılıkları ile eşleştirilerek daha sağlıklı çeviri elde etmektir. Çünkü 
Türk dillerinde görülen belirli ses değişiklikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan çeviri 
programında, kaynak ve hedef dillerdeki morfemlerin önce “id”leri ve kodları eşleştirilerek (bk. 1. 
Uygulama) sonra da fonksiyonları (bk. 2. Uygulama) karşılaştırılarak çeviri yapılır. Bu şekilde, çeviride, 
morfemlerin bulunduğu metin bağlamındaki işlevleriyle ifadeye kazandırdığı anlamlarının göz önünde 
bulundurulmasına imkan sağlanır.  

1. UYGULAMA 

Türkiye Türçesindeki karşılığı “dostsuzlaştırılmayanlardan mıyız?” olan Nogayca 
доссызластырылмаганларданмызба? kelimesini google çeviri linkinden -Noğayca olmadığı için- 
Noğaycaya en yakın olan Kazakçaya çevirttiğimizde “Біз нашарлаған емеспіз бе?/ biz kötüleşmiş değil 
miyiz” sonucuna ulaşıyoruz. 

Uygulama linki: 

https://translate.google.com/#tr/kk/dostsuzla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmayanlardan%20m%C4%B1y%C4%B1z%
3F (15.11.2018; 16.32).  

Kaynak dili Kazakçaya, hedef dili Türkiye Türkçesine çevirerek, “Біз нашарлаған емеспіз бе? Cümlesi 
çevirtilince “Biz kötü mü?” sonucuna ulaşılmaktadır.  

Uygulama linki: 

https://translate.google.com/#kk/tr/%D0%91%D1%96%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80%
D0%BB%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%20%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B7%20%
D0%B1%D0%B5%3F (15.11.2018; 16.35). 

Kaynak dili Türkçe, hedef dili Kırgızca çevirtiğimizde ise, aynı kelime, “Биз жок dostsuzlaştırıl?/Biz yok 
dostsuzlaştırıl?” sonucuna ulaşıyoruz.  

Uygulama linki: 

https://translate.google.com/#tr/ky/dostsuzla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmayanlardan%20m%C4%B1y%C4%B1z%
3F (15.11.2018; 16.35). 
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Buradaki amaç google çeviri linkini kötülemek değil, aksine Türk dilleri alanındaki bu bağlamdaki 
çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtmektir. Halbuki sonlu durum makileleri 
kullanılarak çeviri yapıldığında, aşağıdaki gibi bir sonuçla karlışaşılmaktadır:  

 
Noğayca :  доссызластырылмаганларданмызба?  

  дос сIз лAс TIр Iл BA GAн лAр DAн BIз BA 

Başkurtça : дуҫһыҙлаштырылмағандарҙанбыҙмы 

  дуҫ һUҙ лA Uш NUр Uл мA GAн LAр DAн бUҙ мI 

Türkçe : dostsuzlaştırılmayanlardan mıyız? 

  dost sUz lAş DUr Ul mA yAn lAr DAn _mU yUz 

 
2. Uygulama.  

a) Aşağıdaki otrograhpy türetiminde (morfonolojik döngünün tamamlanmasında) Başkurtçadaki ve 
Noğaycadaki isimden fiil yapan -A eki ile türetilen dilemek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi ile 
Türkiye Türkçesinde dilemek fiilinin görülen geçmiş zaman çekimi karılaştırılmıştır. Ama son duruma 
bakıldığında üçünde de görülen geçmiş zaman çekimindeki dile- fiili olduğu anlaşılmaktadır.  

 
Noğayca :  тил/ISIM IY_FIIL_A FC_ZAMAN_GORULEN_GECMIS_DI 

Başkurtça : тел/ISIM IY_FIIL_A FC_ZAMAN_GORULEN_GECMIS_NU  

Türkçe : dile/FIIL FC_ZAMAN_GECMIS_DU  

 
b) Noğay ve Başkurt dillerinde –GAn morfemi, görülen uzak geçmiş zaman eki ile fiilimsi sıfat (sıfat-fiil) 
ekini karşılar. Ancak morfonolojik döngünün iki seviyeli kuralları doğru düzenlenmezse, sonlu durum 
makinelerinde başarılı çözümlenme yapılamaz. Fakat, dilin doğal işleyişine uygun olarak düzenlenen 
morfonolojik döngü (ortografik kurallar ve morphotactic) ile, aşağıdaki gibi kusursuz sonuç elde 
edilmektedir.  

Sıfat fiil ekleri Nogaycada, Başkurtçada ve Türkiye Türkçesinde de kendisinden sonra isim çekim ekleri 
alabilir. –GAn eki, görülen uzak geçmiş zaman eki olarak kullanıldığında, hâl eklerini almaz.  

 
Noğayca :   бар/FIIL FIILIMSI_SIFAT_GAn IC_HAL_BULUNMA_TA 

Başkurtça : бар/FIIL FIILIMSI_SIFAT_GAn IC_HAL_BULUNMA_LA 

Noğayca ile Başkurtçada aynı olan bu yapı, Türkiye Türkçesine, “varanda”, “vardığında”, “gidende”, 
“gittiğinde” şeklinde dört farklı karşılık bulabilir; ancak bu tür karışıklıklar, bütün dillerin doğal işleyişine 
uygun olarak sonlu durum makileleri için hazırlanacak morfolojik döngü (morhpotactic) sona erdiğinde, 
belirsizlik algoritmalarının yazılımıyla, mantık kazandırılmalarının sonucunda bertaraf edilebilecektir. 
Aynı durum zamir menşeli şahıs eki almış –GAn ekli fiiller için de söylemek mümkündür. Elbette birçok 
benzeri örneklerin olduğu unutulmamalıdır. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Nogayca-Başurtça-Türkçe Makine Çevirisi programının bir bölümü olan Oflazer’in, iki 
seviyeli Doğal Dil İşleme açısından Nogay dili için tasarlanmış bir morfolojik analizörün detayları 
açıklanmıştır. Noğaycanın doğal dil işleyişi, iki seviyeli morfolojiye dayanan ve sonlu durum araçları 
kullanılarak (NUVE), seslerin de farklılaşmasını düzenleyen fonolojik kurallar tanımlanarak test edilmiş ve 
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başarılı olduğu kanıtlanmıştır (bk. 3. ve 4. Resimler). Daha sonra ise Başkurt ve Nogay dillerinin kısa bir 
karşılaştırması, program çıktılarının bazı örnekleri -Türkiye Türkçesi karşılıklarıyla- verilmiştir (bk. 1. ve 2. 
Uygulamalar); Her dilin, morfemlerinin sıralanışını belirten şematik ağaçlarını oluşturulup, bu ağaçlarda 
belirtilen sıraya göre morfolojik döngü (morphotatactic.xml) düzenlendiğinde, sonlu durum makinesinde 
(NUVE) bu döngü kusursuz çalışarak, daha başarılı çeviri gerçekleştirileceği ve devamlı geliştirilebileceği 
kanısı ispatlanmıştır.  

*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.  

 

CONCLUSION 
This article describes the details of a morphological analyzer designed for Two-Level Natural Language 
Processing of Nogai language which is a part of Nogai-Bashkir-Turkish Machine Translation Program 
developed by Oflazer. The natural language processing of Nogai language has been examined on the 
basis of two-level morphology using finite-state tools (NUVE) by identifying the phonological rules 
governing the differentiation of sounds and has been proved to be successful (see Tables 3 and 4). Then, 
some examples of the outcomes of the comparison of Bashkir and Nogai languages are presented with 
the Turkish translations (See Practices 1 and 2). When the schematic trees of each language, indicating 
the order of their morphemes, are formed and the morphotactics cycle (morphotatactic.xml) is arranged 
according to the order indicated on these trees, this cycle works flawlessly in the finite state machine 
(NUVE) and it has been proved that more successful translation can be performed and improved 
continuously. 
 
*I would like to express my sincere thanks to honorable Harun Reşit Zafer, who shared this software with me to 
test my work on the finite state machine (NUVE), and to precious Ahmet Eralp Küçük who created the online 
version of this program. 
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