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Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Volatilite Yayılımının Belirleyenleri: DCC-MIDAS
Yaklaşımı
Ph.D. Student, Arifenur GÜNGÖR
Yildiz Technical University
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Prof. Dr. Hüseyin TAŞTAN
Yildiz Technical University
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Özet
Bu çalışmada G7 ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite yayılımını belirleyen faktörler
araştırılmıştır. Analizin ilk aşamasında, 1 Ocak 2002-19 Eylül 2018 döneminde ülkelerin günlük hisse
senedi piyasa getirileri arasındaki dinamik koşullu korelasyon, DCC-MIDAS (Mixed Data Sampling)
modeli kullanılarak kısa dönemli (günlük) ve uzun dönemli (çeyreklik) bileşenlerine ayrılmıştır.
Analizin ikinci aşamasında ise DCC-MIDAS modellerinden elde edilen çeyreklik korelasyonlar ile ülke
çiftleri arasındaki ekonomik-finansal yakınlığı temsil eden çeyreklik makroekonomik değişkenler
arasındaki ilişki Sistem GMM (Generalized Method of Moments) modeli kullanılarak analiz edilmiştir.
Hisse senedi piyasaları arasındaki etkileşimi belirleyen makroekonomik faktörler olarak; karşılıklı
ticaret, sanayi üretim endeksi, enflasyon oranı, term spread, CDS risk primi ve ekonomi politika
belirsizlik endeksi kullanılmıştır. Analizin sonucunda, ülke çiftleri arasındaki sanayi üretim endeksi
değişim oranı, enflasyon oranı ve term spread farklarının hisse senedi piyasaları arasındaki
korelasyonu açıklayan en önemli faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi Piyasası, Volatilite Yayılımı, Makroekonomi, DCC-MIDAS.
Determinants of Volatility Spillover between International Stock Markets: DCC-MIDAS Approach
Abstract
In this study, we investigate the factors determining the volatility spillover among the stock markets
of the G7 countries. In the first stage, we decompose the conditional correlation between the daily
stock market returns of the countries in the sample into the short-run (daily) component and the
long-run (quarterly) component using the dynamic conditional correlations DCC-MIDAS (Mixed Data
Sampling) method for the period January 1st, 2002 to September 19th, 2018. In the second stage, we
estimate the relationship between the quarterly correlations derived from the DCC-MIDAS model
and the quarterly macroeconomic variables representing the economic-financial proximity between
country pairs using the System GMM (Generalized Method of Moments) method. We use bilateral
trade, industrial production index, inflation rate, term spread, five-year CDS premium and economic
policy uncertainty index as macroeconomics factors determining the interaction between stock
markets. Empirical results suggest that the most significant variables explaining the co-movement
between stock markets are differences in the change in industrial production index, differences in
inflation rate and differences in term spread between the country pairs.
Keywords: Stock Market, Volatility Spillover, Macroeconomy, DCC-MIDAS.

1. Giriş
Bu çalışmada G7 ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite yayılımını belirleyen faktörler
iki aşamalı bir modelleme yardımıyla araştırılmıştır. Analizin ilk aşamasında DCC-MIDAS (Mixed Data
Sampling) modeli kullanılarak 1 Ocak 2002-19 Eylül 2018 periyotunda ülkelerin günlük hisse senedi
piyasa getirileri arasındaki dinamik koşullu korelasyon tüm ülke çiftleri için kısa dönemli (günlük) ve
uzun dönemli (çeyreklik) bileşenlerine ayrılmıştır. Analizin ikinci aşamasında ise DCC-MIDAS
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modellerinden elde edilen çeyreklik korelasyonlar ile ülke çiftleri arasındaki ekonomik-finansal
yakınlığı temsil eden çeyreklik makroekonomik değişkenler kullanılarak hisse senedi piyasaları
arasındaki etkileşimin nedenleri dinamik panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir.
Küresel finansal piyasalar arasındaki etkileşimin artışıyla birlikte özellikle küresel finansal kriz
döneminde bir finans merkezinde yaşanan olumsuzluğun kısa süre içinde diğer ülkelerin finans
piyasalarına yayılabildiği görülmüştür. Uluslararası finansal piyasalar arasındaki etkileşim uzun bir
süredir araştırılmaktadır ancak özellikle 2008 küresel kriz döneminden sonra araştırmacılar
çalışmalarını uluslararası hisse senedi piyasaları arasındaki etkileşimin analizi üzerine
yoğunlaştırmışlardır. İlgili literatürde hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite yayılımının nasıl
olduğu, volatilite yayılımında hangi piyasaların baskın rol oynadığı ve piyasalar arasındaki etkileşimin
hangi yönde olduğu incelenirken piyasalar arasındaki volatilite yayılımına neden olan faktörlerinin
analizi ihmal edilmiştir. Ülkelerin makroekonomik yapılarındaki benzerliklerin, aralarındaki karşılıklı
ticaretin büyüklüğünün, finansal bağların gücünün ve coğrafi yakınlık derecelerinin özellikle kriz ve
finansal karışıklık dönemlerinde piyasalar arasındaki volatilite yayılımı üzerinde etkili olduğu
bilinmektedir. Hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite yayılımını ülke ekonomileri arasındaki
karşılıklı ilişkileri dikkate alarak açıklamak kısaca volatilite yayılımının nedenleri üzerine odaklanmak,
finansal krizin tüm piyasalara tesir etmesine neden olan bulaşma etkisine ışık tutması bakımından
özellikle politika yapıcılar açısından önem arz etmektedir.
Mevcut literatürden farklı olarak bu çalışmada günlük frekanslı hisse senedi piyasaları arasındaki
dinamik koşullu korelasyonun yavaş hareket eden uzun dönemli bileşeni ile çeyreklik makroekonomik
değişkenler arasındaki ilişki dinamik panel veri analizi kullanılarak araştırılmıştır. Çalışma bu yönüyle
ilgili literatürde ilk olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca çalışmada, literatürde şimdiye kadar kullanılan
makroekonomik değişkenlere ek olarak CDS risk primi ve ekonomi politika belirsizlik endeksi hisse
senedi piyasaları arasındaki uzun dönemli korelasyonu açıklayıcı faktörler olarak kullanılmıştır.
Çalışmanın planı şu şekildedir. İzleyen bölümde kısa bir literatür özeti yer almaktadır. Üçüncü
bölümde çalışmada kullanılan ekonometrik yöntem açıklanmıştır. Dördüncü bölümde tahmin
sonuçları yer almaktadır. Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise özet ve sonuç bulunmaktadır.
2. Literatür Özeti
Uluslararası hisse senedi piyasaları arasındaki ortak hareketin nedenlerini analiz eden ilk
çalışmalardan biri olan King vd. (1994), 16 gelişmiş ülkenin hisse senedi piyasaları arasındaki
kovaryansın zaman içindeki değişimini açıklamada ekonomik faktörlerin rolünü incelemişlerdir.
Bracker vd. (1999), dokuz gelişmiş ülkenin hisse senedi piyasaları arasındaki ortak hareketin zaman
içinde nasıl değiştiğini ve bu değişimin neden gerçekleştiğini araştırmışlardır. Analizin bulguları,
ülkelerin karşılıklı ithalat bağlılığının, reel faiz oranları farklarının, piyasalar arasındaki büyüklük
farkların ve mesafelerin hisse senedi piyasa entegrasyonunu etkileyen anlamlı faktörler olduğunu
göstermiştir.
Pretorius (2002) gelişmekte olan on ülkenin hisse senedi piyasaları arasındaki karşılıklı bağımlılığı
belirleyen temel faktörleri incelemiştir. Analizin bulguları, hisse senedi piyasası arasındaki
korelasyonu açıklayan en önemli faktörün ülkelerin karşılıklı ticaret hacmi ve sanayi üretimi büyüme
oranındaki farklılıklar olduğunu göstermiştir. 15 gelişmiş ülkenin hisse senedi piyasaları arasındaki
ortak harekete neden olan makroekonomik faktörleri araştıran Walti (2005)’in çalışmasında ise
ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin yoğunluğu, finansal entegrasyonun derecesi ve döviz kuru rejimi
hisse senedi piyasaları arasındaki senkronizasyonu açıklayan faktörler olarak kullanılmıştır. Analizin
sonuçları, ticari ve finansal entegrasyonun ve sabit döviz kuru rejiminin senkronizasyonu pozitif
yönde etkilediğini göstermiştir.
Tavares (2009) ekonomik entegrasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan 40 ülkenin hisse senedi
piyasaları arasındaki ortak hareketi nasıl etkilediğini araştırmıştır. Karşılıklı ticaret hacminin piyasalar
arasındaki ortak hareketi arttırdığı buna karşın döviz kuru volatilitesinin, büyüme oranlarındaki
asimetrinin ve ihracat yapılarındaki farklılıkların ortak hareketi azalttığı görülmüştür. Lucey ve Zhang
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(2010) ülkeler arasındaki kültürel farklılıkların gelişmiş ve gelişmekte olan 46 ülkenin hisse senedi
piyasaları arasındaki ortak hareket üzerine etkisini araştırmışlardır. Ampirik bulgular, benzer kültürel
yapılara sahip olan ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki ortak hareketin daha yüksek olduğunu
göstermiştir. Bununla birlikte hisse senedi piyasa korelasyonlarının ortak din faktörü ile pozitif yönlü
ilişkili olduğu bulunmuştur.
Hisse senedi piyasaları arasındaki ortak hareketin ülkelerin ekonomik ve coğrafi ilişkilerinden ne
derece etkilendiğini araştırmak amacıyla mekânsal panel ekonometri tekniğini uygulayan Asgharian
vd. (2013) çalışmasının sonuçları, hisse senedi piyasaları arasındaki ortak hareketi etkileyen en önemli
faktörün ülkelerin karşılıklı ticari ilişkileri olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte ülkeler arasındaki
karşılıklı doğrudan yabancı yatırımların hisse senedi piyasalarının ortak hareketine etkisinin düşük
düzeyde olduğu bulunmuştur. Luchtenberg ve Vu (2015) 2008 küresel finansal krizinin gelişmiş ve
gelişmekte olan on ülkenin hisse senedi piyasaları üzerine bulaşma etkisini ve bulaşma etkisine neden
olan aktarım kanallarını analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonuçları, ülkelerin karşılıklı ticari ilişkilerinin,
faiz oranı, enflasyon oranı ve sanayi üretimindeki farklılıkların ve yatırımcıların riskten kaçma
durumlarındaki değişimin bulaşma etkisinin düzeyini anlamlı şekilde etkilediğini göstermiştir.
Mobarek vd. (2016) gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkenin hisse senedi piyasaları arasındaki ortak
hareketi belirleyen faktörleri incelemek ve küresel finansal kriz döneminde wake-up call hipotezinin
geçerliliğini sınamak amacıyla DCC-MIDAS yöntemini kullanmışlardır. Analizin sonucunda, karşılıklı
ticaret ve kültürel yapıdaki farklılıkların krizin gelişmekte olan piyasa ikilileri arasında yayılmasını
belirleyen olası faktörler olduğu bulunurken gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar arasındaki ilişkide
büyüme oranı, enflasyon oranı ve faiz oranı değişkenlerinin etkili olduğu ifade edilmiştir
Baumöhl vd. (2018) küresel finansal kriz ve finansal karışıklık dönemlerinde 40 ülkenin hisse senedi
piyasaları arasındaki volatilite yayılımını ve volatilite yayılımının belirleyenlerini araştırmışlardır.
Mekânsal analizin sonuçlarına göre, aynı ağ içindeki komşu olan piyasalarla ilgili değişikliklerin
volatilite yayılımı üzerindeki etkisinin diğer piyasalardaki değişimlerden daha büyük olduğu
bulunmuştur. Bununla birlikte volatilite yayılımının en yaygın belirleyenlerinin piyasaların büyüklüğü,
likiditesi ve ekonomilerin dışa açıklık düzeyleri olduğu görülmüştür.
3. DCC-MIDAS Yaklaşımı
Bu çalışmada G7 ülkelerinin günlük hisse senedi piyasa getirileri arasındaki dinamik korelasyonlar
Colacito vd. (2011) tarafından geliştirilen DCC-MIDAS metodolojisi kullanılarak kısa ve uzun dönemli
bileşenlerine ayrılmıştır. GARCH-MIDAS modeli ve DCC (dynamic conditional correlation) modeli
birleştirilerek geliştirilen DCC-MIDAS modeli, GARCH-MIDAS modelinin çok değişkenli dinamik
korelasyonlara sahip bir genişlemesidir.
GARCH-MIDAS modelinde günlük koşullu volatilite iki bileşene ayrılmaktadır. Birinci bileşen,
volatilitedeki kısa süreli (geçici) etkileri yansıtan ve standart günlük GARCH sürecini izleyen kısa
dönemli bileşendir. İkinci bileşen ise volatilitedeki yavaş hareket eden ve kalıcı olan etkileri yansıtan
uzun dönemli bileşendir. Volatilitenin uzun dönemli bileşeni MIDAS regresyon kullanılarak
modellenmektedir (Engle ve diğ., 2008: 3).

GARCH-MIDAS modeli şu şekilde formüle edilebilir:
𝑟𝑖,𝑡 − 𝐸𝑖−1 (𝑟𝑖,𝑡 ) = √𝜏𝑡 . 𝑔𝑖,𝑡 𝜀𝑖,𝑡

(1)

𝜀𝑖,𝑡 |𝜙𝑖−1,𝑡 | ∼ 𝑁(0,1)
Denklem (1)’de 𝑔𝑖,𝑡 volatilitenin kısa dönemli (geçici) etkileri ile ilişkilidir ve günlük dalgalanmaları
gösterir. 𝜏𝑡 ise volatilitenin düşük frekanslı veya uzun dönemli bileşenidir.
𝑟𝑖,𝑡 = 𝜇 + √𝜏𝑡 . 𝑔𝑖,𝑡 𝜀𝑖,𝑡 ,

∀𝑖 = 1, … . , 𝑁𝑡

(2)
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𝑔𝑖,𝑡 bileşeninin koşullu varyans dinamiklerinin günlük GARCH (1,1) sürecini takip ettiği
varsayılmaktadır.
𝑔𝑖,𝑡 = (1 − 𝛼 − 𝛽) + 𝛼

(𝑟𝑖−1,𝑡 − 𝜇) 2
+ 𝛽𝑔𝑖−1,𝑡
𝜏𝑡

(3)

Denklem (3)’te 𝑔𝑖,𝑡 ’in tanımlı olabilmesi için 𝛼 > 0, 𝛽 > 0 𝑣𝑒 𝛼 + 𝛽 < 1 koşulunun sağlanması
gerekmektedir. GARCH-MIDAS yönteminde 𝜏𝑡 (uzun dönemli) bileşenini modellemek için MIDAS
regresyonu kullanılmaktadır (Engle ve diğ., 2008: 6).
𝐾

𝜏𝑡 = 𝑚 + 𝜃 ∑ 𝜑𝑘 (𝜔1 , 𝜔2 )𝑅𝑉𝑡−𝑘

(4)

𝑘=1
𝑁𝑡
2
𝑅𝑉𝑡 = ∑ 𝑟𝑖,𝑡

(5)

𝑖=1

𝜏𝑡 için iki durum söz konusu olabilir. Birincisi 𝜏𝑡 bileşenin sabit zaman uzunluğunda (fixed time span)
olması yani 𝜏’nun herhangi bir t periyotunun i günlerinde değişmemesidir. İkincisi ise 𝜏𝑡 bileşenin
değişen zaman uzunluğunda olması (rolling window) yani 𝜏’nun herhangi bir t periyotunun i
günlerinde değişmesidir (Engle ve diğ., 2013: 778).
𝐾
(𝑟𝑤)
𝜏𝑖

=𝑚

(𝑟𝑤)

+𝜃

(𝑟𝑤)

(𝑟𝑤)

∑ 𝜑𝑘 (𝜔1 , 𝜔2 )𝑅𝑉𝑖−𝑘

(6)

𝑘=1
𝑁′

𝑅𝑉𝑖

(𝑟𝑤)

2
= ∑ 𝑟𝑖−𝑗

(7)

𝑗=1

Denklem (4), sabit zaman uzunluğuna sahip RV (realized volatility)’li GARCH-MIDAS modelini,
denklem (6) ise değişen zaman uzunluğuna sahip RV’li GARCH-MIDAS modelini ifade etmektedir.
DCC-MIDAS modelinde, dinamik korelasyonlar GARCH-MIDAS modelindekine benzer bir mantıkla kısa
ve uzun dönemli bileşenlerine ayrılmaktadır. Bu yöntemde dinamik korelasyonun kısa dönemli
bileşeni, GARCH modeli yerine DCC modelinin dinamikleriyle uzun dönemli bileşeni ise MIDAS
regresyon kullanılarak modellenmektedir.
DCC-MIDAS modeli şu şekilde formüle edilebilir:
𝑞𝑖𝑗,𝑡 = 𝑝̅𝑖𝑗,𝑡 (1 − 𝑎 − 𝑏) + 𝑎𝜉𝑖,𝑡−1 𝜉𝑗,𝑡−1 + 𝑏𝑞𝑖𝑗,𝑡−1

(8)

Denklem (8)’de 𝑞𝑖𝑗,𝑡 𝑖 𝑣𝑒 𝑗 varlıkları arasındaki korelasyonun kısa dönemli bileşenini, 𝑝̅𝑖𝑗,𝑡
ise 𝑖 𝑣𝑒 𝑗 varlıkları arasındaki korelasyonun uzun dönemli bileşenini göstermektedir. Uzun dönemli
bileşen denklem (9)’daki gibi ifade edilebilir.
𝐾

𝑝̅𝑖𝑗,𝑡 = ∑ 𝜑𝑘 (𝜔1 , 𝜔2 )𝐶𝑖𝑗,𝑡−1

(9)

𝑘=1

𝐶𝑖𝑗,𝑡 =

∑𝑘=𝑡−𝑁
𝜉𝑖,𝑘 𝜉𝑗,𝑘
𝑡
2
𝜉𝑖,𝑘
√∑𝑘=𝑡−𝑁
𝑡

(10)

2
𝜉𝑗,𝑘
√∑𝑘=𝑡−𝑁
𝑡
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Denklem (10)’da 𝐶𝑖𝑗,𝑡 gerçekleşen korelasyonu, 𝜉𝑖,𝑘 𝑣𝑒 𝜉𝑗,𝑘 ise tek değişkenli GARCH-MIDAS
modelinden elde edilen standardize edilmiş kalıntıları göstermektedir.
𝑝𝑖𝑗,𝑡 =

𝑞𝑖𝑗,𝑡

(11)

√𝑞𝑖𝑖,𝑡 √𝑞𝑗𝑗,𝑡

Korelasyonlar denklem (11)’deki gibi hesap edilmektedir. DCC-MIDAS modelinin parametreleri sözde
en çok olabilirlik (quasi maksimum likelihood) tahmin metodu ile tahmin edilir. Tahminde iki aşamalı
bir prosedür izlenir. Birinci aşamada, tek değişkenli GARCH-MIDAS modelinin parametreleri ikinci
aşamada ise standardize edilmiş kalıntılara sahip DCC-MIDAS modelinin parametreleri tahmin
edilmektedir.
4. Tahmin Sonuçları
Bu çalışmanın analiz bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Analizin ilk kısmında G7 ülkelerinin günlük
hisse senedi piyasa getirileri arasındaki dinamik koşullu korelasyonlar Colacito vd. (2011) tarafından
geliştirilen DCC-MIDAS metodolojisi kullanılarak kısa ve uzun dönemli bileşenlerine ayrılmıştır.
Analizin ikinci kısmında ise çeyreklik frekanslı uzun dönemli dinamik koşullu korelasyonlar ile ülkeler
arasındaki ekonomik-finansal yakınlığı temsil eden çeyreklik makroekonomik değişkenler kullanılarak
hisse senedi piyasaları arasındaki ortak hareketin nedenleri Sistem GMM (Generalized Method of
Moments) modeli kullanılarak analiz edilmiştir.
Analizin ilk kısmında kullanılan veri seti, G7 (ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve
Kanada) ülkelerinin 1 Ocak 2002-19 Eylül 2018 periyotundaki günlük hisse senedi piyasa
endekslerinden oluşmaktadır. G7 ülkelerinin hisse senedi piyasa getirileri, ülkelerin günlük hisse
senedi piyasa endekslerinden 𝑟𝑡 = 100𝑥[𝑙𝑛𝑃𝑖,𝑡 − 𝑙𝑛𝑃𝑖,𝑡−1 ] hesaplanarak elde edilmiştir. G7
ülkelerinin hisse senedi piyasa getirilerine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. G7 ülkelerinin hisse senedi piyasa getirilerinin tanımlayıcı istatistikleri
ortalama

en küçük

en büyük

std. sapma

çarpıklık

basıklık

gözlem say.

S&P500

0.0213

-9.4695

10.957

1.1602

-0.2611

13.617

4361

DAX30

0.0197

-7.4335

10.797

1.4389

-0.0058

8.2199

4361

FTSE

0.0059

-11.750

12.198

1.3560

-0.2598

13.341

4361

CAC40

0.0035

-9.4715

10.594

1.4085

-0.0048

8.9249

4361

FTSEMIB

-0.0095

-13.331

10.876

1.5021

-0.2054

8.5680

4361

NIKKEI225

0.0185

-12.111

13.234

1.4430

-0.4737

10.822

4361

S&P/TSE

0.0170

-9.7880

9.3703

1.0185

-0.6833

15.260

4361

Analizde G7 ülkelerinin kendi aralarındaki 21 ülke çifti için ayrı ayrı DCC-MIDAS modelleri tahmin
edilmiştir. DCC-MIDAS modelinin tahmin sürecinde iki aşamalı bir prosedür izlenmektedir. Analizin ilk
aşamasında her bir seri için GARCH-MIDAS modelleri tahmin edilirken ikinci aşamada GARCH-MIDAS
modellerinden elde edilen standardize edilen kalıntılar kullanılarak DCC-MIDAS modelleri tahmin
edilmektedir. GARCH-MIDAS modellinde volatilitenin uzun dönemli bileşeninin (𝜏𝑡 ) için iki farklı
durum söz konusudur. Birincisi 𝜏𝑡 ’nin sabit zaman uzunluğunda (fixed time span) olması yani 𝜏’nun
herhangi bir t periyotunun i günlerinde değişmemesi, ikincisi 𝜏𝑡 bileşenin değişen zaman uzunluğunda
olması (rolling window) yani 𝜏’nun herhangi bir t periyotunun i günlerinde değişmesi durumudur. Bu
çalışmada tahmin edilen dinamik koşullu korelasyonların sağlamlığını sınamak amacıyla DCC-MIDAS
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modelleri, GARCH-MIDAS modelindeki uzun dönemli bileşenin sabit ve değişen zaman uzun
uzunluğunda olma durumlarına göre iki ayrı şekilde tahmin edilmiştir.
G7 ülke çiftleri arasından seçilen, ABD-Almanya, Birleşik Krallık-Fransa ve İtalya-Kanada hisse senedi
piyasa getirileri için GARCH-MIDAS parametrelerinin tahmin sonuçları Tablo2’de, DCC-MIDAS
parametrelerinin tahmin sonuçları ise Tablo3’te yer almaktadır. Bu ülke çiftlerine ait DCC-MIDAS
korelasyonlarının kısa ve uzun dönemli bileşenleri Şekil 1’de gösterilmektedir.

Tablo 2. Seçilmiş ülke çiftlerinin GARCH-MIDAS parametrelerinin tahmin sonuçları
Garch-Midas

S&P500

DAX30

FTSE

CAC40

FTSE MIB

S&P/TSE

0.033***

0.056***

0.057***

0.049**

0.044***

(0.008)

(0.010)

0.048**
(0.015)

(0.015)

(0.017)

(0.011)

0.071***

0.068***

0.113***

0.103***

0.094***

(0.002)

(0.003)

0.124***
(0.009)

(0.009)

(0.007)

(0.008)

0.928***

0.931***

0.828***

0.841***

0.856***

0.869***

(0.002)

(0.003)

(0.013)

(0.015)

(0.014)

(0.015)

0.119***

0.126***

0.163***

0.169***

0.185***

0.166***

(0.034)

(0.019)

(0.012)

(0.011)

(0.009)

(0.015)

4.975***

4.987***

6.437***

5.596***

3.595***

4.493**

(0.735)

(0.824)

(1.667)

(1.617)

(0.926)

(1.520)

0.010
(0.735)

0.010

0.711***

0.699***

0.649***

0.506***

(1.728)

(0.070)

(0.079)

(0.076)

(0.068)

parametreleri
𝝁

𝛂

𝜷

𝜽

𝝎

𝒎

𝑳𝑳

-5243.37

-6281.77

-5449.62

-5613.25

-6105.62

-4456.73

𝑨𝑰𝑪

10498.7

12575.5

10911.2

11238.5

12223.2

8925.45

𝑩𝑰𝑪

10536.7

12613.5

10949.4

11276.7

12261.2

8963.41

Notlar: Parantez içindeki değerler standart hataları, *** %1, ** %5 anlamlılık düzeyini ifade
etmektedir. LL: Logarithmic likelihood, AIC: Akaike information criterion, BIC: Bayesian information
criterion.
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Tablo 3. Seçilmiş ülke çiftlerinin DCC-MIDAS parametrelerinin tahmin sonuçları
Dcc-Midas

S&P500 vs. DAX30

FTSE vs. CAC40

FTSE MIB vs. S&P/TSE

0.018***

0.065***

0.017***

(0.002)

(0.005)

(0.003)

0.966***

0.905***

0.972***

(0.005)

(0.009)

(0.007)

2.056**

1.038***

1.037*

(0.786)

(0.143)

(0.5202)

𝑳𝑳

-8489.53

-8990.26

-8825.05

𝑨𝑰𝑪

16985.1

17986.5

17656.1

𝑩𝑰𝑪

17004.1

18005.6

17675.1

parametreleri
𝒂

𝒃

𝝎

Notlar: Parantez içindeki değerler standart hataları, *** %1, ** %5, * %10 anlamlılık düzeyini ifade
etmektedir. LL: Logarithmic likelihood, AIC: Akaike information criterion, BIC: Bayesian information
criterion.

ABD & Almanya

Birleşik Krallık & Fransa

İtalya & Kanada

Notlar: Şekilde üç ülke çiftinin hisse senedi piyasa getirileri arasındaki DCC-MIDAS korelasyonlarının
kısa ve uzun dönemli bileşenleri gösterilmektedir. Kırmızı çizgi, DCC-MIDAS korelasyonun hızlı hareket
eden kısa dönemli bileşenini, siyah çizgi ise DCC-MIDAS korelasyonun yavaş hareket eden uzun
dönemli bileşenini temsil etmektedir.
Şekil 1: Seçilmiş ülke çiftlerinin DCC-MIDAS korelasyonları
Analizin ikinci kısmında kullanılan veri seti, Ocak 2006-Ağustos 2018 dönemini kapsayan çeyreklik
frekanslı makroekonomik değişkenler ile DCC-MIDAS modelinden elde edilen çeyreklik frekanslı uzun
dönemli dinamik koşullu korelasyonlardan oluşmaktadır. Analizde bağımlı değişken olarak, uzun
dönemli dinamik koşullu korelasyonların Fisher Z dönüştürmesi1 kullanılmıştır. Hisse senedi piyasa
getirileri arasındaki uzun dönemli dinamik koşullu korelasyonu açıklayan değişkenler olarak ise
1

Fisher Z dönüşümü 𝑝𝑖𝑗,𝑡 = (exp(2𝑧𝑖𝑗,𝑡 ) − 1)/ (exp(2𝑧𝑖𝑗,𝑡 ) + 1) hesaplanarak elde edilmiştir.
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ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret oranı, ülkelerin sanayi üretim endekslerinin değişim oranları
arasındaki farkın mutlak değeri, ülkelerin enflasyon oranları arasındaki farkın mutlak değeri, ülkelerin
term spread oranları (10 yıllık devlet tahvil faiz oranları ile 3 aylık bankalar arası faiz oranları
arasındaki fark) arasındaki farkın mutlak değeri, ülkelerin 5 yıllık CDS risk primleri arasındaki farkın
mutlak değeri, ülkelerin ekonomi politika belirsizlik endeksleri arasındaki farkın mutlak değerleri ve
S&P500 endeksinin volatilitesi kullanılmıştır. Ülkeler arasındaki karşılıklı ticaretin gücünü gösteren
karşılıklı ticaret oranları, her ülke çifti için 𝑏𝑡 = [ {(𝑋𝑖𝑗,𝑡 /𝑋𝑖,𝑡 ) + (𝑀𝑖𝑗,𝑡 /𝑀𝑖,𝑡 ) + (𝑋𝑗𝑖,𝑡 /𝑋𝑗,𝑡 ) +
𝑀𝑗𝑖,𝑡 /𝑀𝑗,𝑡 ) } / 4 ] şeklinde hesaplanmıştır2. 𝑋𝑖,𝑡 i ülkesinin t zamanındaki toplam ihracatını, 𝑋𝑖𝑗,𝑡 i
ülkesinin t zamanında j ülkesine yaptığı ihracatı, 𝑀𝑖,𝑡 i ülkesinin t zamanındaki toplam ithalatını ve
𝑀𝑖𝑗,𝑡 i ülkesinin t zamanında j ülkesinden yaptığı ithalatı temsil etmektedir. 𝑏𝑡, i ve j ülkelerin
birbirleriyle olan karşılıklı ticaret hacimlerinin bu ülkelerinin dünyayla olan toplam ticaret hacimleri
içindeki payını ifade etmektedir. Karşılıklı ticaret oranı 𝑏𝑡, 0 ile 1 arasında bir değer alır ve bu değerin
0’a yaklaşması ülke çiftleri arasındaki ticaretin gücünün düşük olduğunu, 1’e yakın olması ise ülke
çiftleri arasında güçlü bir ticaret bağı bulunduğunu göstermektedir. Analizde kullanılan tüm veriler
Thomson Reuters Datastream veri tabanından derlenmiştir.
G7 ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite yayılımını belirleyen faktörleri analiz etmek
için çalışmanın ikinci aşamasında, üç ayrı model Sitem GMM metodu kullanılarak tahmin edilmiştir.
Tahmin sonuçları Tablo 4’de yer almaktadır. Tahmin edilen modellerin sonuçlarına göre, G7
ülkelerinin hisse senedi piyasa getirileri arasındaki uzun dönemli dinamik koşullu korelasyonu
etkileyen en önemli faktörlerin ülke çiftleri arasındaki sanayi üretim endeksi değişim oranı, enflasyon
oranı ve term spread farkları olduğu görülmüştür. Ülke çiftleri arasındaki sanayi üretim endeksi
değişim oranı, enflasyon oranı ve term spread farklarının tüm modellerde negatif ve istatistiksel
olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu durum ülkeler arasında ekonomik ve finansal yakınlık artıkça
yani ülkelerin temel ekonomik göstergeleri arasındaki farklılık azaldıkça hisse senedi piyasaları
arasındaki ortak hareketin arttığı anlamına gelmektedir. G7 ülkelerinin hisse senedi piyasaları
arasındaki etkileşim üzerine ABD hisse senedi piyasasının etkisini dikkate almak için analize dahil
edilen S&P500 endeks volatilitesinin Model 1 ve Model 2’de pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı
olduğu bulunmuştur. Bu durum S&P500 volatilitesindeki artışların, G7 ülkelerinin hisse senedi piyasa
getirileri arasındaki uzun dönemli dinamik koşullu korelasyonu artırdığına işaret etmektedir.

Tablo 4. G7 ülke çiftleri için Sistem GMM tahmin sonuçları
(Dccmidascorr)𝑡
(Dccmidascorr)𝑡−1

(Dccmidascorr )𝑡−2

(Dccmidascorr )𝑡−3

(Dccmidascorr )𝑡−4

Model 1

Model 2

Model 3

1.3314***

1.2911***

1.2400***

(0.106)

(0.089)

(0.135)

-0.5726***

-0.5568***

-0.4518***

(0.123)

(0.119)

(0.146)

0.4809***

0.5017***

0.5236***

(0.139)

(0.102)

(0.111)

-0.2409**

-0.2066

-0.3741**

(0.106)

(0.148)

(0.159)

2

𝑋𝑗,𝑡 j ülkesinin t zamanındaki toplam ihracatını, 𝑋𝑗𝑖,𝑡 j ülkesinin t zamanında i ülkesine yaptığı ihracatı, 𝑀𝑗,𝑡 j ülkesinin t
zamanındaki toplam ithalatını ve 𝑀𝑗𝑖,𝑡 j ülkesinin t zamanında i ülkesinden yaptığı ithalatı temsil etmektedir.
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Karşılıklı ticaret

Sanayi üretim end.

Enflasyon

Term spread

-1.1838

-0.4442

-0.1018

(1.007)

(0.406)

(0.379)

-0.0013**

-0.0013*

-0.0018***

(0.0005)

(0.0007)

(0.0006)

-0.0026***

-0.0025***

-0.0027***

(0.0005)

(0.0009)

(0.0006)

-0.0028***

-0.0038***

-0.0038***

(0.0009)

(0.0007)

(0.0008)

0.0013

0.0019**

(0.0009)

(0.0009)

CDS risk primi

Eko. pol. belirsizlik

-0.0028***
(0.0008)

S&P500 volatilite

0.0826***

0.1989*

0.1551

(0.019)

(0.116)

(0.098)

-0.0026

-0.0092**

-0.0849*

(0.002)

(0.004)

(0.004)

-0.0004***

-4.03e-07

0.00002

(0.0001)

(0.0002)

(0.0003)

0.0824

-0.0020

0.0349

(0.088)

(0.078)

(0.094)

Ülke çifti sayısı

21

21

21

Gözlem sayısı

987

783

783

Enstrüman sayısı

147

96

97

Küresel kriz kukla

Trend

Sabit

Wald istatistiği

2360.07***

6681.63***

5250.83***

AR(1)
prob

Arellano-Bond

0.002

0.000

0.013

AR(2)
prob

Arellano-Bond

0.148

0.142

0.245

AR(3)
prob

Arellano-Bond

0.104

0.298

0.081

1.000

1.000

1.000

Sargan test prob
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Notlar: Bağımlı değişken; Dccmidascorr, ülke çiftleri arasındaki Dcc-Midas korelasyonlarının Fisher Z
dönüştürmesini göstermektedir. Karşılıklı ticaret; ülke çiftlerinin dünyayla olan toplam ticaret
hacimlerinin içinde birbirleriyle olan karşılıklı ticaretlerinin yüzdesini, Sanayi üretim end.; ülke çiftleri
arasındaki sanayi üretim endeksi değişim oranı farklarının mutlak değerini, Enflasyon; ülke çiftleri
arasındaki enflasyon oranı farklarının mutlak değerini, Term spread; ülke çiftleri arasındaki term
spread (10 yıllık devlet tahvil faiz oranları ile 3 aylık bankalar arası faiz oranı arasındaki fark)
farklarının mutlak değerini, CDS risk primi; ülke çiftleri arasındaki 5 yıllık CDS risk primi farklarının
mutlak değerini, Eko. pol. belirsizlik; ülke çiftleri arasındaki ekonomi politika belirsizlik endeksi
farklarının mutlak değerini, S&P500 volatilite; S&P500 endeksinin volatilitesini temsil etmektedir.
Parantez içindeki değerler standart hataları, *** %1, ** %5, * %10 anlamlılık düzeyini ifade
etmektedir.
Ülke çiftleri arasındaki 5 yıllık CDS risk primi ve ekonomi politika belirsizlik endeksi farklılıklarının dahil
edildiği model 3 sonuçlarına göre ise 5 yıllık CDS risk primi farklıklarının pozitif ve istatistiksel olarak
anlamlı, ekonomi politika belirsizlik endeksi farklarının ise negatif ve istatistiksel olarak anlamlı
olduğu görülmüştür. Ayrıca model 3 tahmin sonuçlarına göre, modele ülkeler arasındaki 5 yıllık CDS
risk pirimi ve ekonomi politikası belirsizlik endeksi farkları dahil edildiği için S&P500 volatilitesinin
anlamsız olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte ülke çiftleri arasındaki karşılıklı ticaretin gücünü
temsil eden karşılıklı ticaret değişkenin tahmin edilen tüm modellerde istatistiksel olarak anlamsız
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

5. Sonuç
Bu çalışmada G7 ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite yayılımını belirleyen faktörler
iki aşamalı bir modelleme yardımıyla araştırılmıştır. Analizin ilk aşamasında, 1 Ocak 2002-19 Eylül
2018 döneminde ülkelerin günlük hisse senedi piyasa getirileri arasındaki dinamik koşullu korelasyon,
DCC-MIDAS (Mixed Data Sampling) modeli kullanılarak kısa dönemli (günlük) ve uzun dönemli
(çeyreklik) bileşenlerine ayrılmıştır. Bu aşamada G7 ülkelerinin kendi aralarındaki 21 ülke çifti için ayrı
ayrı DCC-MIDAS modelleri tahmin edilmiştir. Analizin ikinci aşamasında ise DCC-MIDAS
modellerinden elde edilen çeyreklik korelasyonlar ile ülke çiftleri arasındaki ekonomik-finansal
yakınlığı temsil eden çeyreklik makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki Ocak 2006-Ağustos 2018
döneminde Sistem GMM (Generalized Method of Moments) modeli kullanılarak analiz edilmiştir.
Hisse senedi piyasaları arasındaki etkileşimi belirleyen makroekonomik faktörler olarak; karşılıklı
ticaret, ülke çiftleri arasındaki sanayi üretim endeksi değişim oranı, enflasyon oranı, term spread, 5
yıllık CDS risk primi ve ekonomi politika belirsizlik endeksi farkları kullanılmıştır.
Analizin sonucunda, G7 ülkelerinin hisse senedi piyasa getirileri arasındaki uzun dönemli dinamik
koşullu korelasyonu etkileyen en önemli faktörlerin ülke çiftleri arasındaki sanayi üretim endeksi
değişim oranı, enflasyon oranı ve term spread farkları olduğu görülmüştür. Tahmin edilen tüm
modellerde ülke çiftleri arasındaki sanayi üretim endeksi değişim oranı, enflasyon oranı ve term
spread farklarının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu durum ülkelerin
temel ekonomik göstergeleri arasındaki farklılık azaldıkça hisse senedi piyasaları arasındaki ortak
hareketin arttığı anlamına gelmektedir. G7 ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki etkileşim
üzerine ABD hisse senedi piyasasının etkisini dikkate almak için analize dahil edilen S&P500 endeks
volatilitesinin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuç S&P500
volatilitesindeki artışların, G7 ülkelerinin hisse senedi piyasa getirileri arasındaki uzun dönemli
dinamik koşullu korelasyonu artırdığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, hisse senedi piyasa
getirileri arasındaki uzun dönemli dinamik koşullu korelasyon üzerine ülke çiftleri arasındaki 5 yıllık
CDS risk primi farklarının etkisinin pozitif, ekonomi politika belirsizlik endeksi farklarının etkisinin ise
negatif olduğu görülmüştür. Ayrıca ülke çiftleri arasındaki karşılıklı ticaretin hisse senedi piyasa
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getirileri arasındaki uzun dönemli dinamik koşullu korelasyonlar üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
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Özet
1980 sonrasında ölçülmeye başlanan ekonomik özgürlük kavramı bireylerin herhangi bir müdahaleye
uğramadan iktisadi faaliyetlerini serbestçe kullanmaları olarak ifade edilmektedir. Ekonomik
özgürlükleri belirleyen ticari, vergi, parasal gibi birden fazla kriter bulunmaktadır. Bu kriterler aynı
zamanda ülke ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında önem arz eder. Ülkelerin nihai hedefi
olan vatandaşlarının yaşam kalitesini artırma adına ekonomik özgürlükler ile ekonomik gelişme
çabaları arasında karşılıklı etkileşim olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda ekonomik gelişmenin
itici gücü büyümeye ivme kazandıran unsurlardan biri doğrudan yabancı yatırımlar olarak
görülmektedir. Bu çalışma kapsamında ekonomik özgürlükler, ekonomik gelişme ve doğrudan yabancı
yatırımlar arasındaki ilişki 11 Avrasya ülkesi ve Türkiye olmak üzere toplam 12 seçili ülke örneğinde
incelenmiştir. Pairwise Dumitrescu ve Hurlin Panel Granger nedensellik analizinin yapıldığı ve 19902017 döneminin ele alındığı çalışmada ekonomik kalkınmadan ekonomik özgürlüklere doğru tek
yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlükler, Ekonomik Gelişme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Avrasya.
In The Sample on Turkey and the Eurasian: Economic Freedom, Economic Development and
Foreign Direct Investment
Abstract
The notion of economic freedom, which began to be measured after 1980, is expressed as the free
exercise of economic activities by individuals without any intervention. There are various criteria
such as commercial, tax and monetary defining economic freedoms. These notion are also important
in comparing the country's economic performance. It is accepted that there is bilateral interaction
between economic freedoms and economic development efforts in order to improve the quality of
life of the citizens, which is the ultimate aim of the countries. In this condition, one of the factors that
accelerate the growth of economic development is seen as foreign direct investments. Within the
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scope of this study, the relationship between economic freedom, economic development and foreign
direct investment for 11 Eurasian countries and a total of 12 were examine in selected countries,
including Turkey. Pairwise Dumitrescu and Hurlin Panel Granger causality analysis was conducted and
1990-2017 period was investigated. As a result of analysis, one-way causality relation from economic
development to economic freedoms was determined.
Key Words: Economic Freedoms, Economic Development, Foreign Direct Investment, Eurasia.
Giriş
1980’li yıllardan itibaren önem kazanan (Orend, 2006: 25, Sucu, 2017: 138) ve liberal ekonomi
politikaları kapsamında değerlendirilmekte olan özgürlükler kavramı; birinci nesil haklar (sosyal ve
siyasal haklar) ve ikinci nesil haklar (sosyo-ekonomik haklar)’dan oluşmaktadır. Ekonomik özgürlükler
kavramı ise, temelinde serbest piyasa ve ticaretin (sermaye ve emeğin serbest hareket edebilmesi)
varlığı, sınırlı devlet müdahalesine izin vermesi ve kapitalizmi de muhteva etmesi yönüyle ve özel
sektörün ekonomik girişimini ifade etmekte olan “laissez faire, laissez passer” liberalizm doktrini
fikriyle izah edilebilmektedir (Akıncı vd., 2013: 56). Amartya Sen’in kalkınmayı ifade etmek için
tanımladığı özgürlük kavramı, sadece formel bir biçimde bireyin seçme ve seçilme hakkına sahip
olması şeklinde görülmemekte ayrıca eğitim, sağlık hakkı gibi reel özgürlüklerin genişletilmesini
kapsamaktadır. Kalkınma; sanayileşme, teknolojik gelişme, kişi başına gelirin arttırılması ve GSMH
artışı yanısıra bireyin özgürlüklerinin korunması ve genişletilmesiyle ancak mümkün olabilmektedir
(Kirmanoğlu, 2005: 25, 26). Sartre (1960: 33), ifade ettiği üzere “insan, hür olmaya mahkûm
edilmiştir”. Bu nedenle bireyin, siyasi, vicdani, ekonomik, mülk edinme, basın, söz hakkı, toplantı,
seyahet özgürlüklerinin de sürdürülebilirliği sağlanmalıdır (Ak, 2015: 38). Ekonomik özgürlükler
bağlamında finansal kalkınma ve ekonomik büyüme ilişkisi iki görüşe bağlı olarak açıklanmaktadır.
Biricisi, arz önderliği görüşü, finansal kalkınmanın kaynakların verimli sektörlerde daha etkin
kullanılacağını ve finansal kalkınmanın iktisadi büyümeyi pozitif yönde etkileyeceğini ifade ederken
(Yılmaz ve Kaya, 2006: 123); ikinci görüşe göre ise, talep takibi görüşü, finansal piyasaların reel
sektörde meydana gelecek değişimlere yönelik bir yanıt olarak iktisadi büyümenin finansal
kalkınmanın bir nedeni olduğunu yani reel ekonomilerin büyümesi finansal kurumların da büyüme
nedeni olduğu ileri sürülmektedir (Kıran vd., 2009: 88). Ekonomik özgürlük endeksi, hükümet
engellemeleri olmaksızın mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde özgürlük ve
mülkiyet sahipliği yanısıra işgücü, sermaye ve malların serbest dolaşımı gibi kavramlardan
oluşmaktadır.
Çalışmamızda ekonomik özgürlük, doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik kalkınma ilişkisi 199017

2017 dönemi IPS, LCU birim kök, Johansen Fisher, FMOLS, DOLS eşbütünleşme ve Pairwise
Dumitrescu Hurlin panel nedensellik testleriyle analiz edilmektedir.
1- Ekonomik Kalkınma ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar İlişkisi
Sermaye birikimi neoklasik iktisat teorisine göre, büyümenin belirleyicisi olarak görülmektedir. Yeni
büyüme modellerinde ise, fiziki sermaye, beşeri sermaye, bilgi sermayesi ölçeğe göre artan bir
getiriye sahip olduğu, yüksek düzeyde sermayesi olan ülkelerin daha hızlı bir büyüem
gerçekleştirdiğini ancak benzer faktör donatımına sahip olan ülkelerin büyüme düzeylerindeki
farklılığın nedenleri henüz bir belirlenememiştir. Ülkelerin sahip olduğu, ekonomik özgürlükler düzeyi,
hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması, yolsuzluk oranı gibi toplumsal değişkenler ekonomik
büyüme üzerinde etkili olmaktadır. İktisat teorisinde ekonomik özgürlükler kavramı köken olarak
Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği eserine uzanmaktadır. Adam Smith’in, ekonomik özgürlüğün
sürdürülebilir ekonomik büyüme için zorunlu bir ön gereklilik olduğunu (Yenipazarlı, 2009: 58) ve bu
kapsamda ekonomik özgürlüğün varlığının serbest piyasa koşullarına bağlı olarak özel mülkiyetin
güvenliğinin sağlanması, bireysel tercih özgürlüğüne bağlı değişimle izah edilmektedir. Neoklasik
yaklaşımın varsayımlarına göre, devletin ekonomide varlığı ekonomik özgürlüklerin inşa ve
korunmasını sağlamak olması gerektiği şeklindedir (Çetenak, Işık, 2016: 2).
Harper (1998)’e göre, “insanlar ne kadar çok özgürlüğe sahip olurlarsa, o kadar fazla içsel kontrolodaklı inançlarına sahip olacaklar ve kar fırsatlarına duyarlılıkları daha fazla olacaktır. Yükselen
hassasiyet, insanları daha girişimci faaliyetlere yönlendirecektir” (Yenipazarlı, 2009: 70). Azgelişmişlik
kavramı Kuznets’e göre, ülkelerin gelişmişlik düzeyi, kaynak kullanım potansiyeli, bireylerin temel
gereksinimlerinin karşılanma düzeyi olmak üzere üç faktöre bağlı olmaktadır. Az gelişmiş ülkeler bu
üç kriterin karşılanmasında en son sırada yer almaktadırlar. BM tarafından yapılan sınıflandırmaya
göre ise, kişi başına gelir düzeyi 1000 doların altında olan ülkelerin az gelişmiş ülke olarak
tanımlanmaktadır (Güney, 2017: 892). Gelişmiş ülkelerin büyüme ve kalkınma hedeflerini
gerçekleştirmeleri istikrarlı büyümeyle mümkün olmaktayken, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma
hedeflerini gerçekleştirmeleri ekonomik özgürlüklerini gerçekleştirmeleriyle mümkün olduğu ileri
sürülmektedir. Ekonomik gelişme kapsamlı bir terim olarak sadece GSMH büyüme oranları veya kişi
başına GSMH artışı olarak ifade edilmemektedir. Ekonomik faktörlerin yanı sıra; sermaye ve
verimliliğin artışı, teknolojik ilerleme ve adil gelir dağılımı ve eğitim, sağlık, uluslararası ilişkiler,
nüfusun yaş ortalaması gibi faktörlerdeki değişiklikleri de kapsamaktadır (Foreman, 2007: 67, 68).
Ekonomik özgürlüklerin sağlandığı, dışa açık ülke ekonomilerinde karşılaştırmalı üstünlüklerin elde
edilmesiyle ilişkili olarak enflasyon oranları azalmakta, pozitif ve reel faiz oranlarının artışına bağlı
olarak tasarruf oranları artmakta, yatırımların riskleri azalmakta ve ölçek ekonomilerinin varlığına
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bağlı olarak talep ve emek verimliliğindeki artışa bağlı olarak ekonomik büyüme sürecinde hızlandırıcı
role sahip olmaktadır (Yılmaz ve Akıncı, 2012: 126).
2- Demokrasi ve Ekonomik Özgürlükler İlişkisi
Demokrasi, bireylerin ülke yönetiminde etkin bir söz hakkı olması ve bireyin hak ve özgürlüklerinin
güvence altına alınması olarak izah edilmektedir. Ekonomik özgürlüklerin sağlanmasıyla bireylerin
iktisadi faaliyetlerinin hiçbir otoritenin olası engellerine takılmadan serbest bir biçimde tüketim,
üretim ve ticaret faaaliyetlerini (Lawson, 2011: 67, 68) gerçekleştirebilmelerine olanak sunmaktadır
(Beşkaya, Manan, 2009: 48). Başka bir tanımla, ekonomik özgürlük kavramı iş yapmanın önündeki
engellerin kaldırılmasıdır (Vukotic, 2008: 115). Liberal siyasetin felsefi savunucularından Friedrich A.
Hayek, ekonomik özgürlük kavramının savunucularından olarak hükümet müdahalelerinin ve
ekonomi planlamalarının ve hükümetlerin artan gücünün insanların en temel hakkı olarak, ekonomik
karar vermelerinde engel teşkil edeceğini ve bireylerin ekonomik gelişimlerini gerçekleştirirken
alternatif seçeneklerini kısıtlayacağını ifade etmektedir (Li, 2012: 6). Ekonomik gelişmenin
elementlerinden olan serbest girişimcilik - ekonomik özgürlük rekabeti, ticari faaliyetleri ve mülkiyet
haklarının korunması ülkeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarında ekonomik özgürlüklerin rolü olduğu
ifade edilmektedir (Akçay, 2000: 3, 4). M. Fridman, ekonomik özgürlüklerin ekonomik faaliyetleri
denetleyen diğer faktörlerden daha etkin, verimli ve üretken olacağını belirtmektedir (Altınışık vd.,
2011: 151). Klasik liberal görüşe göre, ekonomik özgürlük kavramını, olası bir engelleme olmaksızın
ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirme serbestliği olarak açıklamaktadır (Hickerson, 1984: 91,
Yenipazarlı, 2009: 10). Piyasa ekonomisi yani liberal ekonomi politikaları, ticaret önündeki engellerin
yanısıra faiz, döviz, fiyat kontrollerinin kaldırılmasıyla açıklanmaktadır. Piyasa ekonomisinde, özel
mülkiyet, miras hakkı, sözleşme, müteşebbis ve karar verme özgürlüğünün hukuki düzenlemelerle
güvence altına alındığı, kar ve rekabetin ön plana çıkarıldığı, fiyat mekanizmasına en az düzeyde
devlet müdahale edildiği bir ekonomik model olarak belirtilmektedir. Piyasa ekonomisinde üretim,
tasarruf, yatırım, tüketim, bölüşüm gibi ekonomik kararların herhangi bir merkezi otorite tarafından
değil üretici, tüketici ve girişimciler tarafından belirlenmektedir. Alston (1990), ekonomik
özgürlükleri; ticari birlikler kurma, üye olabilme, mülkiyet edinebilme hakkı, eşit işe eşit ücret gibi
sendikal hakları koruyabilmek ve sendikalara üye olabilmeyi kapsayan bir tanımla izah etmektedir
(Akıncı vd., 2013: 56, 57). Devletin büyüklüğü, mülkiyet haklarının yasalarla korunması, dış ticaret
serbestliği, emek, kredi ve iş döngüsünün düzenlenmesi, güçlü para birimine geçiş şeklinde ekonomik
özgürlüğün beş temel alanı olarak ifade edilmektedir (Yenipazarlı, 2009: 76). Demokrasinin evrensel
olarak kabul edilebilir bir tanımı yoktur. Ancak bireylerin temel ifade özgürlüklerini, dini inançlarını,
politik düşünce serbestliğini ve kişisel mülkiyet hakkı garanti altına alınması olarak ifade
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edilebilmektedir (Rao, 1984-85: 68). Kurumsal yapı kavramı içerisinde değerlendirilmekte olan siyasi,
sivil, ekonomik faktörlerden oluşan (Yenipazarlı, 2009: 15, Tunçsiper ve Biçer, 2014: 28) ve
birbirinden ayrı görülemeyen ekonomik özgürlükler kavramı ülkelerin kalkınmasında rolü önem ifade
etmektedir. Piyasa ekonomilerinde, ekonomik özgürlük kavramı bireysel özgürlükler olarak
tanımlanırken, merkezi plan ekonomilerinde toplumsal özgürlükler olarak ifade edilmektedir
(Tunçsiper ve Biçer, 2014: 26, 27). Ekonomik özgürlükler kavramı tanımlanırken, devletin
ekonomideki varlığının yeri ve önemi konusunda farklı varsayımlar söz konusu olsa da devletin
tamamen ekonomiye müdahalesinin olmaması söz konusu değildir. Liberal ekonomilerde bile
minimum devlet müdahalesinin gerekliliği belirtilmektedir (Tunçsiper ve Biçer, 2014: 28).
Berggren (2003)’e göre, ekonomik özgürlük kavramı, klasik ekonominin varsayımlarına bağlı kalınarak
devletin ekonomideki payının küçük olması, devletin özel mülkiyet haklarının güvenliğini sağlaması,
tam rekabet koşullarının piyasaya hakim olması şeklinde tanımlanmaktadır (Yalçın, 2006: 24).
“Ekonomik özgürlüğün alt bileşenleri, tarifelerin düzeyi, sermaye girişlerine ve yabancı
yatırımlara ilişkin kısıtlamalar, karaborsa oluşumu, vergileme, ekonominin içerisinde kamu
kesiminin ağırlığı, ortalama enflasyon, bankacılık sektörünün bağımsızlığı, ücret ve fiyat
kontrolleri, regülasyonlar ve mülkiyet hakları konularını kapsamaktadır. Bu endekse göre
ülkeler, ekonomik özgürlüğün her bir alt endeksine ilişkin olarak yüz üzerinden puanlama
yapılarak sıralanmaktadırlar” (Tunçsiper, Biçer, 2014: 29).
Kaynak dağılımında etkinlik artışı, emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinden ayrı olarak ekonomik
özgürlüklerin artışıyla da mümkün olmaktadır (Çetenak, Işık, 2016: 3). Ekonomik özgürlüğün artması,
kaynakların etkin kullanılmasına ve sürdürülebilir kalkınma için de önem ifade edeceği ifade
edilmektedir (Güney, 2017: 8, 9). Ekonomik özgürlükler aracılığıyla serbest dış ticaretin iktisadi
büyümeye etkisi iki görüş ile açıklanmaktadır. Birinci görüş, dış ticarette liberalizasyonun sağlanması
sonucu ülkeye yeni teknolojilerin girmesiyle üretim aşamalarında artan getirilere ve iktisadi
büyümeye neden olacağı şeklindeyken; ikinci görüş ise, yakınsama hipotezi ile açıklanmaktadır.
Yakınsama hipotezi serbest dış ticaretin bütün ülkeler için, aynı teknoloji düzeyi, tercih yanısıra emek
ve sermayenin benzer büyüme hızıyla hareket edeceklerini ve durağan denge düzeyinde yakınsama
göstererek iktisadi büyüme sürecine ulaşılacağı belirtilmektedir (Akıncı vd., 2013: 60).
Friedmuc, demokrasinin ekonomik liberalizasyonu kuvvetlendireceğini ve liberalizasyonun büyümeye
etkisinin pozitif olacağını belirtmektedir (Firdmuc, 2003: 596, Doğan, 2005: 15). Politik istikrarsızlık,
yönetişimin sağlıklı işleyişi, kamu büyüklüğü, beşeri sermaye oranı, gelir dağılımı adaletsizliği, ticari
açıklık ve fiziki sermaye düzeyinin demokrasinin büyümeyi etkilediği yedi kanal olarak
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tanımlanamaktadır (Doğan, 2005: 10). Demokrasinin beşeri sermaye birikimini düzenleyerek ve gelir
dağılımı adaletsizliğini azalmasına yol açmak suretiyle ekonomik büyümeyi hızlandırdığı ve fiziki
sermaye birikimini azalmasına, hükümetlerin tüketimin artmasına neden olarak ekonomik büyümeyi
engelleyeceğini belirtmektedirler (Tavares ve Wacziarg, 2001: 1343).
3- Ekonomik Özgürlükler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar İlişkisi
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ekonomik büyüklükleri belirlemektedir. Ekonominin büyüklüğünü ise,
ülkelerin GSYİH düzeyi belirlemektedir. Ekonomik büyümeyi sağlayacak yurt içi kaynakların yetersiz
olması - tasarruf eğiliminin düşük olması vs. - nedenlerden dolayı ülkelerin finansman açıklarının
doğrudan veya dolaylı yabancı sermaye yatırımlarıyla kapatılmasına yöneltmelerine neden
olmaktadırlar. Milli gelir ve tasarruf oranı düşük olan ülkelerde DYY’ın ulusal tasarruf açığının
kapatılması fonksiyonunu yerine getirirken etkin bir araç olarak görülmektedir (Çelik, 2015: 46).
Ekonomik özgürlüklerin içeriği konusunda fikir birliğine varılmış olunması yönüyle ekonomik
özgürlüklerin bileşenlerinin belirleyicisi olarak bölüşümde ve dağılımda etkinlik aranmakta ve
bireylerin mal ve hizmetlerden neyin ve nasıl üretileceği, üretilen mal ve hizmetlerin kime satılacağı
şeklindedir (Savaşan ve Dursun, 2006: 30, 31):
- Piyasalara giriş serbestiyetini ve rekabet özgürlüğünü sağlamak,
- Bireyleri ve mülkiyetlerini olası risk ve baskılara karşı korumak,
- Kolektif tercihten ziyade bireysel tercihin ön plana çıkarılması,
- Siyasal karar mekanizmaları yanısıra piyasalar tarafından yürütülen gönüllü mübadele.
Rostow ve Porter’in belirttiği ulusal zenginleşme, rekabet avantajı, ekonomik büyüme ve gelişmişlik
düzeyine ivme kazandırmak için doğrudan yabancı yatırımlara gereksinim söz konusu olmaktadır. Bu
yönüyle doğrudan yabancı yatırımların belirleyicileri tablo1’de ifade edilmektedir (Çelik, 2015: 53).
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Tablo 1: Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri

Kaynak: Çelik, 2015: 54.
Literatür
Savaşan ve Dursun (2006), çalışmalarında 101 ülkeye ait Heritage Vakfı (Heritage Foundation) ve Wall
Street Journal tarafından ortaklaşa hazırlanan Ekonomik Özgürlükler Endeksi (IEF) ve doğrudan
yabancı yatırım verilerinden hareketle, ülke grupları arasında ekonomik özgürlükler puanı ve
doğrudan yabancı yatırım ortalamalarının istatistiksel olarak farklı olup olmadığını araştırmışlardır.
Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre; ekonomik özgürlük puanı yüksek olan ülkeler, puanı düşük olan
ülkelerle kıyaslandığında daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmektedirler.
Bengoa ve Sanchez-Robles (2003), 18 Latin Amerika ülkesinde 1970-1999 döneminde ekonomik
özgürlükler, doğrudan yabancı yatırımlar ve büyüme arasındaki ilişkileri test etmişlerdir. Panel sabit
etkiler ve tesadüfi etkiler modelinden elde edilen sonuçlara göre, ekonomik özgürlükler ve GSYİH,
doğrudan yabancı yatırımların pozitif ve anlamlı bir belirleyicisi iken, aynı şekilde doğrudan yabancı
yatırım ve ekonomik özgürlükler de ekonomik büyümenin pozitif ve anlamlı birer belirleyicisidir.
Kapuria-Foreman (2007), 81 gelişmekte olan ülkede ekonomik özgürlüklerin doğrudan yabancı
yatırım girişleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Elde edilen bulgular, doğrudan yabancı yatırım
girişlerini belirlemede genel ekonomik özgürlük endeksi kullanıldığında sonuçlar istatistiksel olarak
anlamsız çıkarken, alt ekonomik özgürlük endekslerinden mülkiyet haklarındaki artışlar ve hükümetin
ekonomiye yönelik müdahaleleri ile sermaye girişleri ve doğrudan yabancı yatırım üzerindeki
engellemelerde meydana gelen azalmalar doğrudan yabancı sermaye girişlerini arttırmaktadır.
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Quazi (2007), 1995-2000 döneminde Çin, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Filipinler, Singapur ve
Tayland’da yapılan doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini incelediği çalışmasında ekonomik
özgürlükleri ifade eden değişkenin katsayısı negatif ve anlamsız olarak bulunmuştur. Çin hariç tutulup
model tekrar kurulduğunda ise, ekonomik özgürlükleri ifade eden değişkenin katsayısı negatif ve
anlamlı çıkmıştır. Buna göre, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland’da
ekonomik özgürlük düzeyindeki ilerlemelerin doğrudan yabancı sermaye girişleri üzerinde caydırıcı
bir etkisi bulunmaktadır.
Türen vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada, 2002-2010 yılları arasında Türkiye’nin diğer ülkelere
yapmış olduğu doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık % 52’lik kısmının ekonomik özgürlükler
tarafından açıklandığı, geriye kalan % 48’lik kısmının ise kültürel bağlara sahip olma, aynı dili konuşma
vb. gibi diğer faktörler tarafından açıklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Tintin (2013), AB-15, ABD, Çin ve Japonya tarafından Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, Makedonya ve Polonya’ya yapılan doğrudan yabancı yatırımları belirleyen ekonomik ve
kurumsal faktörleri analiz etmiştir. Elde edilen tahminlere göre, piyasa hacmi, dışa açıklık ve yatırım
yapılan ülkenin AB üyeliği doğrudan yabancı yatırım yapmada (Japonya hariç) pozitif ve anlamlı
ekonomik değişkenlerdir. Kurumsal faktörler incelendiğinde ise AB-15 için, ekonomik özgürlükler,
ülke kırılganlığı, politik haklar değişkenlerinin katsayıları pozitif ve anlamlı çıkmıştır. ABD için, ülke
kırılganlığı ve sivil haklar değişkenlerinin katsayıları negatif ve anlamlı, Çin için ise, ekonomik
özgürlükler, ülke kırılganlığı ve sivil haklar değişkenlerinin katsayıları pozitif ve anlamlı bulunmuştur.
Son olarakta Japonya için, tüm kurumsal değişkenlerin katsayıları pozitif ve anlamlı çıkmıştır.
Sarkar (2007), OECD üyesi olmayan az gelişmiş 51 ülke üzerinde, 1981- 2002 dönemini kapsayan
panel veri analiziyle DYY ile ekonomik büyüme arasında yüksek kişi başına GSYİH ve yüksek ticaret
hacmine sahip olan 16 ülke grubu için yükselen bir ilişki bulmuştur. Zaman serisi analizi ise sadece 10
ülke için DYY ile kişi başına Milli gelir büyümesi arasında pozitif ilişki bulurken, 4 ülke için ise negatif
ilişki bulmuştur. Söz konusu çalışma genel itibariyle DYY ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir
ilişki ortaya koyamamıştır.
Alfaro ve Charton (2007), 29 OECD üyesi ülke üzerinde 1985-2000 dönemi için gerçekleştirdikleri
çalışmada, DYY’nin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki yaptığını saptamıştır.
Türedi ve Terzi (2007), Türkiye üzerinde 1968-2005 dönemini kapsayan çalışmada, GSMH ve DYY
değişkenlerinin %5 anlamlılık düzeyinde uzun dönemli bir birlikteliğe sahip olduğunu, DYY’den
GSMH’ye doğru %1 anlamlılık düzeyinde tek yönlü bir nedensellik ilişkisini ortaya çıkarmışlardır.
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Demir (2007) ise Türkiye üzerinde 1996-2005 dönemi için hem DYY hem de yabancı portföy
yatırımlarının ekonomik büyümeyle arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi ortaya koymuştur. Çalışma,
DYY’den GSYİH’ye doğru bir nedensellik ilişkisi ortaya koyarken, GSYİH’den DYY’ye doğru bir
nedensellik ilişkisi ortaya koyamamıştır.
Ford vd. (2008), ABD üzerinde 1978-1997 dönemini kapsayan çalışmada, DYY’nin büyüme üzerindeki
pozitif etkisini yabancı firmalardan sağlanan bilgi transferine bağlarken, yabancı teknoloji
avantajından yararlanma kapasitesine sahip iyi eğitimli işgücünün varlığının DYY’nin pozitif etkisinde
belirleyici olacağını saptamışlardır.
Mallick ve Moore (2008) ise 1970-2003 dönemini kapsayan 60 GOÜ üzerinde DYY’nin sermaye
oluşumu kanalıyla ekonomik büyümeyle DYY arasında güçlü tamamlayıcık bağını saptamıştır. Çalışma,
DYY’nin ülkelerin gelir seviyesini dikkate almaksızın GOÜ’lerdeki ekonomik büyümeyi artırdığını
bulmuştur.
De Mello (1999), OECD üyesi olan ve olmayan 32 ülke üzerinde DYY’nin sermaye yoğunluğu, üretim
ve toplam faktör verimliliği üzerindeki etkisini analiz ettiği çalışmada, DYY’nin büyüme etkisini geçici
ve aralarındaki tamamlayıcılık etkisine bağlı olduğunu saptamıştır.
Lensink ve Morrisey (2006) ise, 87 ülke için DYY’nin ekonomik büyüme üzerinde negatif etkide
bulunduğunu ortaya koyarken, DYY’nin beşeri sermaye üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını
ortaya koymuştur. Buna karşılık, ampirik çalışmaların büyük bir bölümünde bu ilişkinin pozitif yönde
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Balasubramanayam vd. (1996), 46 GOÜ için gerçekleştirdiği çalışmasında, DYY’nin büyüme üzerinde
ihracata dönük büyüme politikaları uygulayan ülkelerde iç kaynaklı ticaret politikaları uygulayan
ülkelerden daha güçlü pozitif etki yaptığını ortaya koymuştur.
Borensztein vd. (1998) ise, 69 GOÜ üzerinde DYY’nin önemli bir teknoloji aracı olduğunu ve nispeten
ekonomik büyümeye yerel yatırımlardan daha çok katkı yaptığını bulmuştur. Çalışma DYY’nin bu
olumlu etkisinin ev sahibi ülkenin belli bir beşeri sermaye stokuna sahip olmasına bağlamıştır.
Balasubramanayam vd. (1999) ve Makki ve Somwaru (2004) çalışmalarında Borensztein vd. (1998)’i
desteklemekte ve DYY’nin büyüme üzerindeki pozitif etkisinin yerel piyasa büyüklüğüne, rekabet
ortamına ve beşeri sermaye ile DYY arasındaki etkileşimin kalitesine bağlı olduğunu ortaya
koymuştur.
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De Mello (1997), Güney Asya ve Latin Amerika ülkelerinde 1980-94 dönemini kapsayan çalışmasında,
DYY’nin büyüme üzerindeki etkisini ev sahibi ülkenin teknoloji seviyesiyle yabancı firmanın teknoloji
seviyesi arasındaki farka bağlamıştır. Çalışmaya göre, yabancı firmanın teknoloji seviyesi ev sahibi
ülkenin teknoloji seviyesinden yüksekse DYY’nin büyüme üzerindeki etkisi negatif yönde olmaktadır.
Zhang (2001) ise 11 Doğu Asya ve Latin Amerika ülkeleri arasında 1960-1999 döneminde 11 ülkenin
5’inde DYY ile GSYİH arasında pozitif ilişki bulurken, 6 ülkede aynı ilişkiyi bulamamıştır.
Campos ve Yuko (2002) 25 Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesi ile geçiş ekonomileri üzerinde 1990-98
dönemini için DYY’nin teknoloji transferi yoluyla ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki yaptığını
saptamıştır. Çalışma, saptanan bu etkinin gücünün söz konusu ülkelerin eğitimli işgücü ve
endüstrileşme derecesine bağlı olduğunu bulmuştur.
Choe (2003), 80 ülke üzerinde 1971-95 dönemini kapsayan çalışmasında, DYY ile GSYİH arasında çift
yönlü bir nedensellik ilişkisi saptarken, bu ilişkinin GSYİH’dan DYY doğru olan ilişkisinin daha güçlü
olduğu ortaya konulmuştur.
Basu vd. (2003) 1978-1996 dönemini kapsayan Türkiye’nin de içinde bulunduğu 23 GOÜ üzerinde
gerçekleştirdiği çalışmasında, açık ekonomilerde kısa ve uzun dönemde DYY ile ekonomik büyüme
arasında çift yönlü ilişki bulurken, aynı ilişkiyi kapalı ekonomilerde bulamamıştır. Çalışma, kapalı
ekonomiler için GSYİH’den DYY’ye doğru bir nedensellik bulup, bu farklılığı da kapalı ekonomilerin
ticaret ve yatırım politikalarına bağlamıştır.
Marwah ve Tavakoli (2004), ASEAN üyesi Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland üzerinde 1970-98
dönemi için DYY’nin ve ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz ettiği çalışmada, her
%1’lik büyümenin Endonezya %0,269, Malezya %0,333, Filipinler %0,308, ve Tayland’da %0,217’sinin
DYY’den kaynaklandığını ortaya koymuşlardır.
Dritsaki vd. (2004), Yunanistan’da 1960-2002 dönemini kapsayan VAR modeli, contegration ve
Johansen testleri ve granger nedensellik testleri kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmada, uzun
dönemde DYY ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü ilişki bulurken, bu ilişkiyi de açık ekonomi
politikalarına bağlamıştır.
Durham (2004), Türkiye’nin de içinde bulunduğu 80 ülke üzerinde 1979-1998 dönemi için DYY’nin ve
yabancı portföy yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde sınırsız pozitif etki yapmadığını, bu sınırlı
etkinin ev sahibi ülkenin finansal ve kurumsal gelişmesine, çekme kapasitesine bağlı olduğunu ortaya
koymuştur.
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Alfaro vd. (2004), 20 OECD üyesi ve 51 OECD üyesi olmayan ülke üzerinde 1975-95 dönemi için
yaptığı yatay kesit verilerle DYY’nin tek başına ekonomik büyümeye katkısının belirsiz olduğunu, fakat
bu etkinin gelişmiş finansal piyasanın varlığı halinde ev sahibi ülke büyümesinde önemli rol
oynayabileceğini saptamıştır.
Akinlo (2004) ise Nijerya üzerinde 1970-2001 dönemini kapsayan yılık verilerle DYY’nin ekonomik
büyüme etkisini istatistiksel olarak anlamsız bulmuştur. Hatta çalışma, DYY’nin büyüme etkisini imalat
sanayi sektöründe petrol sektöründen daha yüksek düzeyde saptamıştır.
Fedderke ve Romm (2006), Güney Afrika üzerinde 1960-2002 dönemini kapsayan çalışmasında,
DYY’nin ekonomik büyüme üzerinde teknoloji taşıma etkileriyle yabancı ve yerel sermayenin uzun
dönemde birbirlerini tamamladığını ortaya koymuştur.
Zhang (2006) Çin’de 1992-2004 dönemi için DYY’nin verimlilik artışı ve ihracatı artırma gibi direkt
etkilerinin ve teknoloji transferi gibi pozitif dışsallıkların Çin’nin ekonomik büyümesi üzerinde pozitif
etkide bulunduğunu ortaya koymuştur.
VERİ SETİ VE YÖNTEM
Bu çalışmada 1990-2017 dönemi ekonomik özgürlükler, ekonomik gelişme ve doğrudan yabancı
yatırımlar arasındaki ilişki 11 Avrasya ülkesi ve Türkiye için toplam 12 ülke için LLC (2002) ve IPS
(2003) panel birim kök testleri, Johansen-Fisher panel eşbütünleşme testi, panel FMOLS, DOLS
tahmincileri ve Pairwise Dumitrescu Hurlin panel nedensellik testleriyle incelenmektedir.
HDI (Ekonomik kalkınma) = 𝛽0 + EF (Ekonomik özgürlük) + FDI (Doğrudan yabancı yatırımlar) + 𝑢
Tablo 1. Birim Kök Testi
IPS

LCU

I(0)

I(1)

I(0)

I(1)

EF

0.03

-

0.00

-

HDI

0.78

0.00

0.00

0.02

FDI

0.002

-

0.006

-

Tablo 1’deki Levin-Lin-Choi (2002) ve Im, Peasran ve Shin (2003) IPS panel birim kök test sonuçlarına
göre ekonometrik analizde kullanılacak olan ekonomik özgürlükler (EF) ve doğrudan yabancı
yatırımlar (FDI) serilerinin olasılık değerleri %5 anlamlılık düzeyinde 𝑃 = 0.000 < 0.05 olduğundan
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serilerin düzeyde [I(0)] durağan olduğu yani birim kök içermediği görülmüştür. Ancak ekonomik
kalkınma (HDI) değişkenin ise, olasılık değeri %5 anlamlılık düzeyinde 𝑃 = 0.000 > 0.05 olduğundan
serilerin düzeyde [I(0)] durağan olmadığı yani birim kök içerdiği görülmüştür. Serinin birinci farkı
alındığığnda [I(1)] ise, durağan hale geldiği sonucuna varılmaktadır.
Tablo 2. Johansen Fisher Panel Eşbütünleşme Testi
Hipotez

Fisher Stat.

Fisher Stat. max. eigen

Olasılık

İz İstatistiği

Kritik Değer (%5)

Ho: 𝑟 = 0

105.4

77.49

0.000

H1: 𝑟1 ≤ 1

59.02

48.77

0.002

H2: 𝑟1 = 2

46.59

46.59

0.003

Johansen Fischer panel eşbütünleşme testi sonuçlarına göre, fisher (iz) istatistiği, fisher (max-eigen)
istatistiğinden büyük ve 𝑝 = 0.000 < 0.005 olduğundan, H0 hipotezi (seriler arasında eşbütünleşme
yoktur) test istatistikleri anlamlı olduğu için reddedilmiştir. Dolayısıyla H1 ve H2 alternatif hipotezleri
(seriler arasında eşbütünleşme vardır) kabul edilmiştir ve uzun dönemde ekonomik özgürlükler,
doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik kalkınma değişkenleri arasında eşbütünleşme olduğu
sonucuna varılmaktadır. Bu bağlamda uzun dönemde OECD ülkelerinde ekonomik özgürlükler,
doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik kalkınma arasında birlikte hareket etme durumu mevcuttur
ve yapılan analizlerde değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu sonucunu ifade etmektedir.
Bağımlı
değişken HDI

Tablo 3. FMOLS

Katsayı

Standart hata

t-istatistik

Olasılık

EF

0.006200

0.000510

12.15194

0.0000

FDI

-0.000723

0.000484

R2
Ayarlı R2

-1.492930

0.1368

0.7693
0.7563
Tablo 4. DOLS

Bağımlı
değişken

Katsayı

Standart hata

t-istatistik

Olasılık
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HDI
EF

0.006804

0.000929

7.320973

0.0000

FDI

-0.000856

0.000876

-0.977344

0.3307

R2

0.8948

Ayarlı R2

0.7824

Tablo 3 ve 4’te HDI açısından EF ve FDI’ın uzun dönem dinamikleri verilmiştir. Eşbütünleşme testleri
tamamlandıktan sonra değişkenler arasındaki ilişkinin tahminine yönelik Mark & Sul (2003)
tarafından geliştirilen panel DOLS tahmincisi ve Pedroni (2000, 2001) tarafından geliştirilen panel
DOLS ve FMOLS tahmincileri literatürde yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir (Koçak, 2018: 92, 93).
Tablo 3’te tam değiştirilmiş EKK (FMOLS)’ya göre, ekonomik özgürlüklerdeki (EF) %1’lik bir artışın
ekonomik kalkınmayı (HDI) %0.006 oranında arttırmaktadır. Yine aynı şekilde tablo 4’te dinamik EKK
(DOLS) analizine göre, ekonomik özgürlüklerdeki (EF) %1’lik bir artışın %0.006 oranında bir artışa
neden olmakadır. Bu modellerin R2’leri ve ayarlı R2’lerine bakıldığında dinamik OLS, FMOLS
yöntemleriyle elde edilen tahmin sonuçları tercih edilebilir çünkü modelde ekonomik özgürlük ile
ekonomik kalkınma arasında anlamlı ve pozitif bir etkinin var olduğu sonucuna varılmaktadır.
Tablo 5. Pairwise Dumitrescu Hurlin Panel Nedensellik Testi
Gecikme: 2
2017)

(1995-

W-ist.

Zbar-ist.

Olasılık

FDI > EF

2.26

-0.689

0.94

EF>FDI

3.14

1.047

0.29

HDI>EF

4.168

2.289

0.02

EF>HDI

3.264

1.160

0.24

HDI>FDI

1.943

-0.47

0.63

FDI>HDI

3.149

1.067

0.28

11 Avrasya ülkesi ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeden oluşan panel veri setinde, ekonomik
kalkınmadan (HDI), ekonomik özgürlüklere (EF) doğru tek yönlü nedenselik ilişkisi olduğu
görülmektedir.
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SONUÇ
Bu çalışmada 11 Avrasya ülkesi ve Türkiye için 1990-2017 dönemi için ekonomik kalkınma, ekonomik
özgürlükler ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki uzun dönemli Johansen Fisher

panel

eşbütünleşme, Pedroni FMOLS, Pedroni DOLS, Pairwise Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel
nedensellik yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Levin-Lin-Choi (2002) ve Im, Peasran ve Shin (2003)
IPS

panel birim kök test sonuçlarına göre ekonometrik analizde kullanılacak olan ekonomik

özgürlükler (EF) ve doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) serilerinin olasılık değerleri %5 anlamlılık
düzeyinde, serilerin düzeyde [I(0)] durağan olduğu yani birim kök içermediği görülmüştür. Ancak
ekonomik kalkınma (HDI) değişkeninin ise, düzeyde [I(0)] durağan olmadığı yani birim kök içerdiği
görülmüştür. Serinin birinci farkı alındığığnda [I(1)] ise, durağan hale geldiği sonucuna varılmaktadır.
FMOLS’e göre, ekonomik özgürlüklerdeki (EF) %1’lik bir artışın ekonomik kalkınmayı (HDI) %0.006
oranında arttırmaktadır. Yine aynı şekilde dinamik EKK (DOLS) analizine göre, ekonomik
özgürlüklerdeki (EF) %1’lik bir artışın %0.006 oranında bir artışa neden olmakadır. Ekonomik özgürlük
ile ekonomik kalkınma arasında anlamlı ve pozitif bir etkinin var olduğu sonucuna varılmaktadır.
Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel Granger nedensellik analizinde panel veri seti için ekonomik
kalkınmadan (HDI), ekonomik özgürlüklere (EF) doğru tek yönlü nedenselik ilişkisi olduğu
görülmektedir.
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10, Ss. 5-76.
Borenszteın, E, J. G ve J.W, LEE (1998), “How Does Foreign Direct Investment Affect Economic
Growth?”, Journal of International Economics, 45,1998, pp.115-135.
Campos, N.F. ve YUKO, K. (2002), “Foreign Direct Investment as a Technology Transfered:Some Panel
Evidence From The Transition Economies”, The Manchester School, 2002, Vol. 70, No.3, pp.398-419.
Choe, J. (2003), “Do Foreign Direct Investment and Gross Domestic Investment Promote Economic
Growth?”, Review of Development Economics, 2003,7(1), pp.44-57.
Çelik M. (2015), “Yükselen Ekonomilerde Ekonomik Özgürlük Doğrudan Yabancı Yatırımlar İlişkisi:
Panel Veri Analizi (1995-2013)”, Yükseklisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Çetenak ve Işık (2016), “Ekonomik Özgürlükler İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi:
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İktisadi
ve
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32

Türedı ̇, S. ve Terzı ̇, H. (2007), “Ekonomik Büyüme Sürecinde Yatrım Harcamalarının Etkisi: Türkiye
Örneği (1968-2005)”, İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, 28-29 Hazıran 2007, Giresun,
ss.89-103.
Vukotic Veselin (2008). “Economic Freedom and New Economic Paradigm”, Panoeconomicus, Vol. 1,
ss. 115-128.
Yalçın, S. (2006), Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Açısından Bir İnceleme,
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Dokuma Kumaş Tasarımı

Sultan ERDOĞAN
Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
Özet
Arkeolojik buluntulardan dokumanın Neolitik döneme kadar uzun bir tarihi olduğunu öğreniyoruz.
Dokuma; tasarım, malzeme ve tekniğin uyum içerisinde biçimlendiğini görmekteyiz. Sanayi devrimi ile
evrimleşip gelişmiştir. Geçmişte zanaat olarak ustadan çırağa aktarılan bilgiler daha sonraları tasarım
ve uygulamalı olarak okullarda eğitimi verilmiştir. Günümüzde ise Tekstil ve Moda tasarımı eğitiminde
teorik ve uygulama yapılan derslerden biri de dokuma kumaş tasarımı dersidir.
Dokuma tasarımın da; sanat, mimari, bilimsel-teknolojik gelişmeler, astroloji-uzay ve ekonomik ve
siyasi olaylar gibi faklı konulardan tema seçip faklı malzemeler ve tekniğin birlikte ele alınarak
öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koymaları hedeflenmektedir. Seçilen tema; tasarım, malzeme ve
teknik ile uygulanır ve ürün elde edilir. Tasarım aşamasında öğrencilerin soyut bir fikri somut olarak
kağıda aktarılması sağlanır; estetik değerler öne çıkarak eskizler, renk, malzeme, örgü ile dokuma
kumaş yapısına dönüştürmeleri sağlanır.
Dokuma tasarımı ve yaratım sürecinin temel tasarım öğeleri bağlamında yeniden ele almak; estetik ve
görsel olarak dokuma tasarımı eğitimi ile ilgili temel bilgiler bildirinin amacıdır. Bildiri kapsamında
Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü’nde Serbest Tasarım
Atölyesi I-II dersinde dokuma tasarımı alan öğrencilerin tasarım uygulamalarına yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Dokuma, Tasarım, Sanat, Eğitim.

Giriş
Günümüzde sosyolojik, teknolojik, ekonomik tabanlı tüketim ve bireylerim ihtiyaçlarına yönelik
gereksinimler ile tasarım açısından ergonomik ürünlere ihtiyaç bulunmaktadır. Sektör için tasarım,
üretim, markalaşma ve pazarlama önemli bir rol oynar. Globalleşen sanayi de marka ve
markalaşmanın önemi artması ile tekstil alanında estetik açıdan özgün ve yaratıcı tasarımlar öne
çıkmaya başlamıştır. Tekstil ve moda sanayisinin marka özelliği taşıyan tasarım ürünlerine ve yenilikçi
yaklaşımlara ihtiyacı bulunmaktadır. Tekstil sektöründe yeni teknik, teknoloji, malzemeler ve özgün
tasarımlar oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle de özellikle lisans ve ön lisans tekstil ve moda
tasarımı eğitimine önem verilmesi gerekmektedir. Tasarım eğitiminde estetik kaygı, özgünlük,
yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşım ile öğrenciye eğitim verilmesi gerekir.
Tekstil ve moda tasarımı eğitiminin temel derslerinden biri de dokuma kumaş tasarımıdır. Dokuma
tasarımı dersinde; yaratıcı, estetik, özgün, sanatsal ve teknik açıdan dokuma kumaş tasarım
aşamalarını öğrenmektedir. Öğrencinin; soyut, somut, doğa, sanat, mimari, tekstil ve modadaki
trendler hatta dünyadaki ekonomik, teknolojik yenilikler gibi birçok konudan birini tema seçmesi ve
dokuma tasarımına yönelik yorumlaması amaçlanır. Seçtiği temaya yönelik yazılı bilgi, resim,
fotoğraflardan etkilenerek eskiz yaparlar. Daha sonrasında ise onaylanan eskizler renk, malzeme,
örgü ve uygulama yapılarak ürün elde edilir. Bu amaçla Haliç Üniversitesi Tekstil ve Moda tasarımı
öğrencilerine iki farklı uygulama yaptırılmıştır. Her iki uygulamada da öğrenci; soyut veya somut bir
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tema belirlemiştir. Birincisinde bez ayağı ve dimi örgüsüne bağlı kalarak ekose ve çizgili dokuma
kumaş tasarım ve uygulaması yapılmıştır. İkincisinde ise serbest çalışmış, el ile müdahalelerde
bulunulmuş daha çok sanatsal bir dokuma tasarımı ve uygulaması yapılmıştır.
Dokuma tasarımı aşamalarına gelindiğinde öğrencinin; psikolojik ve sosyolojik açıdan kendisini en iyi
şekilde ifade edeceği bir tema seçmesi istenir. Temayı seçme nedeni ile ilgili bir veya birkaç
paragraflık yazı, görsel ve yazılı kaynaklar ile seçtiği temayı destekler. Daha sonrasında ise tasarım ve
eskiz aşamasına geçilir. Tasarım ilkeleri, estetik kaygı güdülerek eskizler yapılır. Ortaya çıkan motifler;
birim desen ve tekrarlara bağlı desenler oluşturulur. Öğrenciler, seçtikleri temaya bağlı olarak tasarım
sürecinde renk seçimlerini yaparlar.
Tasarım yaparken kumaşın dokusal etkilerini ön plana çıkarmak için kullanılan malzeme ve teknik
yapılar önemlidir. Bu yüzdende kumaş uygulamasında farklı iplik ve benzeri malzemeler kullanılabilir.
Dokuma kumaşlarda desen, birim doku ve motifin atkı ve çözgü ipliklerinin belirli bir örgü veya örgü
gruplarının düzenlenmesi ile oluşturulur. Renk varyantları yapılan tasarımlar örgü ve taharı çıkartılır.
Bez ayağı ve dimi örgüleri kullanılarak dokuma tasarımı uygulamaları yapılmıştır.

Tasarım ve uygulamalar
Tasarım 1
Tema: Sonbahar ve yapraklar (2018)
Öğrenci, sonbahar da doğadaki ağaçlar ve yapraklarının renk geçişlerinden ilham almıştır. Eskiz
çalışmalarında yapraklardan somut ve soyut tasarımlar yapmıştır. Eskiz ve renk denemelerinden
sonra çizgili ve ekose dokuma kumaş tasarımları yapılmıştır. Düz tahar ile bez ayağı ve dimi örgüsü
kullanmıştır. Pamuk, viskon gibi iplikler kullanılarak dokuma kumaşta farklı bir yüzeyde elde
edilmiştir.

Şekil 1: Tema ile ilgili görsel.
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Şekil 2: Eskiz ve tasarım.

Şekil 3: Dokuma kumaş uygulaması. 2018 Derya Alkok

Tasarım 2
Tema: Buğday başağı (2018)
Bolluk ve bereketin simgesi olan buğday başağı tema olarak seçilmiştir. Buğday başağının eskizleri
yapılmış ve içerisinde ki renklerde ekose ve çizgili dokuma kumaş tasarımları hazırlanmıştır. Seçilen
tasarım atkı ve çözgü de pamuk ipliği kullanılarak uygulama yapılmıştır.

Şekil 4: Tema ile ilgili görsel
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Şekil 5: Eskiz ve tasarım. 2018

Şekil 6: Dokuma kumaş uygulaması. Şeyma Hamamcı 2018

Tasarım 3
Tema: Bahar dalı (2018)
Öğrenci; doğanın uyanışının en güzel örneklerinden biri olan bahar dalını seçmiştir. Eskiz ve renk
çalışmalarından sonra bezayağı ve dimi örgüleri kullanılmış olup pamuklu iplik ile dokuma kumaş
tasarımı ve de uygulaması yapılmıştır.

Şekil 7: Tema ile ilgili görsel
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Şekil 8: Eskiz ve tasarım. 2018

Şekil 9: Dokuma kumaş uygulamaları. Derya Alkok 2018

Tasarım 4
Tema: Copper Sunset
Öğrenci, sonbahar da doğadaki ağaçlar ve yapraklarının renk geçişlerinden ilham almıştır. Eskiz
çalışmalarında yapraklardan somut ve soyut tasarımlar yapmıştır. Eskiz ve renk denemelerinden
sonra çizgili ve ekose dokuma kumaş tasarımları yapılmıştır. Düz tahar ile bez ayağı ve dimi örgüsü
kullanmıştır. Pamuk, yün ve viskon gibi iplikler kullanılarak dokuma kumaşta farklı bir yüzeyde elde
edilmiştir.

Şekil 7: Tema ile ilgili görsel
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Şekil 9: Dokuma kumaş uygulamaları. Rabia Zülal Açar 2019
Tasarım 5
Tema: Ametist taşı
Ruhsal, duygusal ve mantık çerçevesinde denge kurmayı sağlayan ametist taşı seçilmiştir. Eskizinde
taşın fiziksel özelliği ve rengi kullanılmıştır. Mor, siyah ve gri renkler de iplikler kullanılmış olan
tasarımda zemin örgüsü bez ayağıdır. Dokumada desen içerisindeki kabarıklık ve taşın yapısal
özelliğini vermek için yer yer sim ve boncuk kullanılmıştır.

Şekil 10: Tema ile ilgili görsel
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Şekil 11:Eskiz ve dokuma kumaş uygulaması. İlknur Hançer 2019

Tasarım 6
Tema: Jellyfish
Öğrenci, omurgasız canlı türleri arasında olan denizanaları saydam bir yapıdadır. Eskiz çalışmaları
yapılmıştır. Eskiz ve renk denemelerinden sonra dokuma kumaş tasarımları yapılmıştır. Düz tahar ile
bez ayağı örgüsü kullanmıştır. Pamuk, keten, polyester gibi farklı gibi iplikler kullanılarak dokuma
kumaşta farklı yüzeyler elde edilmiştir.

Şekil 12: Tema ile ilgili görsel
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Şekil 13:Eskiz çalışmaları

Şekil 14:Dokuma uygulamaları. Anılcan Kaya 2019
Tasarım 7
Tema: Beta Balığı
Balık türleri arasında gösterişli, parlak renklerde bulunan Beta balık türlerinden ilham alınılmıştır.
Eskiz ve renk çalışmalarından sonra bezayağı ve dimi örgüleri kullanılmıştır. Pamuk iplik kullanılarak
uygulama yapılmıştır.

Şekil 15: Tema ile ilgili görsel
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Şekil 16:Eskiz çalışmaları

Şekil 17:Dokuma uygulamaları. İlknur Hançer 2019

Sonuç
Farklı disiplinler de olduğu gibi dokuma tasarımı da estetik, teknik ve teknoloji ile yorumlandığında
özgün tasarımların yapılacağı çok geniş bir alana sahiptir. Klasik tasarımların yanında yenilikçi dokuma
kumaş tasarımları ile sektöre farklı bir bakış açısı sunulabilir. Hem malzeme hem de uygulama da
yaratıcı fikirler ve malzemelerle yeni yorumlara ulaşılabilecek ve devamlı gelişen bir alandır. Bu
nedenle, yapılmış olan çalışmalarda hem klasik dokuma tasarımları yapılmış hem de yüzeylerin doku
ve farklı görünümleri için farklı ipliklerle uygulamalar yapılmıştır. Böylelikle tekstil ve moda tasarımı
öğrencilerinin yeni tasarımlar yapması sağlanmıştır.
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Özet
İşveren markası kavramının yaratıcısı Ambler ve Barrow (1996) işveren markası kavramını “işveren
tarafından sağlanan işlevsel, ekonomik ve psikolojik faydaların paketi” olarak tanımlamakta ve
istihdamla özdeşleştirilebilir olduğunu ifade etmektedir. Her işletmenin bir işveren markası
bulunmaktadır. İşveren markası işletmenin kimliğini “işveren” olarak ortaya koymaktadır. İşveren
markalaşması, kurumun “çalışmak için harika bir yer” olduğunun mevcut ve potansiyel çalışanlara
iletilmesine ilişkin çabalarının bütünü olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada işveren markası
oluşumunu etkileyen unsurları belirlemek amacıyla Antalya ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı oteller
incelemeye alınmıştır. İşveren markası oluşumunu etkileyebileceği düşünülen sosyo-demografik
unsurlardan cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mesleki rol, aylık kazanç ve marka çalışması eğitimine
katılma durumuna göre bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Anket yöntemiyle elde edilen
verilerin puan dağılımları normal dağılmadığından non-parametrik istatistiklerden Mann Whitney U
ve Kruskal Wallis H testleri ile değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda turizm sektöründe faaliyet
gösteren beş yıldızlı otellerde işveren markası oluşumunda cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık
olmadığı, ancak yaş, eğitim durumu, mesleki rol, aylık kazanç ve marka çalışması eğitimine katılma
durumuna göre anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İşveren Markası, Sosyo-Demografik Unsurlar, Turizm Sektörü, Beş Yıldızlı Oteller.
Socio-Demographic Factors Affecting Employer Brand Formation: A Case Of Tourism Sector
Abstract
Ambler and Barrow (1996) define the concept of employer brand as the package of functional,
economic and psychological benefits provided by the employer and state that they are identifiable
with employment. Each company has an employer brand. The employer brand identifies the
company as an employer. Employer branding is expressed as the whole of the efforts of the
organization to communicate to existing and potential employees that “the company is a great place
to work”. In this study, in order to determine the factors affecting the formation of the employer
brand, five star hotels operating in the province of Antalya were examined. It is examined whether
there is a difference according to socio-demographic factors such as gender, age, educational status,
professional role, monthly earnings and participation in brand study education which are thought to
affect employer brand formation. As the distribution of the data obtained by the survey method was
not distributed normally, it was evaluated with non-parametric statistics Mann Whitney U and
Kruskal Wallis H tests. As a result of the analyzes, it was concluded that there were no significant
differences in the formation of employer brand in the five star hotels operating in the tourism sector,
but there were significant differences according to the age, education status, professional role,
monthly earnings and participation in brand study training.
Key Words: Employer Brand, Socio-Demographic Elements, Tourism Sector, Five Star Hotels.
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GİRİŞ
Günümüzde birçok işletme tarafından benimsenen popüler işe alım stratejilerinden biri de “İşveren
Markası”dır (Sharma, 2014:8). İşveren markası oluşturma stratejisi; doğru çalışanları işletmeye
çekmek, işe almak ve elde tutmak için insan kaynakları yönetimi tarafından bu rekabeti çözmek için
bir araç olarak kullanılmaktadır. Böylece işveren markası, bir işletmenin görünürlüğünü ve rakiplerden
farklılaşmasını artırarak, işgücü piyasasında daha güçlü bir işe alım pozisyonu oluşturmaktır. Diğer bir
amacıysa mevcut çalışanların sürekliliğini sağlayarak onların örgüte bağlılığını sağlamaktır (Hillebrandt
ve Ivens, 2013:1).
Bugün artık kurumsal işletmelerin hemen hepsi, nitelikli çalışanları örgütlerine çekmek ve elde
tutmak için çalışan memnuniyetinin de ötesine geçmeye çalışmaktadırlar. İşletmelerin çalışan
kalitesini artırmak için yüksek maliyetler ödemelerine rağmen, gerçekte çalışmayı arzuladıkları
yetenekleri örgüte çekemedikleri görülmektedir. Bu durumda işveren markasının varlığı, işletmelerin
bu tür sorununa çözüm için bir alternatif olabilecektir. Ancak güçlü işveren markasına sahip olabilen
işletmelerin, yüksek nitelikli çalışanları bünyelerinde topladıkları ve mevcut çalışanları elde tutukları
görülmektedir. İşveren markası sayesinde çalışanların işletmeye olan duygusal bağlılıklarının ve
adanmışlık düzeylerinin güçlendiği görülmektedir (Baş, 2011:14-27).
Pazarlama ilkelerinin, insan kaynakları yönetimi alanına uygulanmasından doğan işveren
markalaşması, istihdam çevresi içinde yetenekli işgücünün çekilmesi ve bağlılığının sağlanmasına
yönelik yeni bir yaklaşım olup kurumların bir işveren olarak, hem istenen hem de farklı olunduğunun
iletilmesine ilişkin örgütlerin çabalarını ifade etmektedir (Öksüz, 2012:21). Nasıl pazarlama alanında
bir ürünün markası, o ürünün bir nevi kimliği, müşteriye vaat ettiği değer, müşteri ile kurduğu
duygusal bağ olarak müşterinin seçimini etkilerse, işveren markası da, bir işletmenin tüm paydaşlarını
etkileyen, o işletme ile ilgili algılarını, farkındalıklarını ve seçimlerine yön veren amaçlı, planlı ve uzun
dönemli bir stratejidir (Narcıkara, vd., 2016:47). Yani işveren markası, pazarlama alanındaki tüketici
söylem ve tekniklerinin çalışanlara uyarlanmasıyla oluşmaktadır (Özgen ve Akbayır, 2011:81).
İşveren markası, “çalışacak en iyi işletme” algısını oluşturmak adına işletmeler için 2000’li yılların
başından itibaren ortaya çıkan ve gün geçtikçe önemi artan bir kavramdır (Dönmez, 2016:3). İşveren
markası kavramının ortaya çıkış nedeni en iyi ve en yetenekli insan sermayesini işletmeye çekmek ve
elde tutmak gerekliliğidir. Bu nedenle öncelikle ABD şirketleri, kurumsal ve müşteri markalarıyla
birlikte kendine özgü işveren imajı geliştirmeye başlamışlardır. İşveren markası işletmenin bütçesine
önemli ve istikrarlı bir biçimde katkıda bulunması ve karı artırmasından dolayı işletmeler, bu stratejiyi
karlı kullanma yoluna gitmişlerdir (Aldousari, 2017:150).
1. Kuramsal Çerçeve
1.1. İşveren Markası Kavramı
Günümüzün rekabetçi piyasalarında şirketler, hayatta kalmak için neler yapması gerektiğini ile ilgili
küresel pazarda sürdürülebilir bir rekabet avantajı için kullanabilecekleri varlıkları araştırmaktadır.
İşletmeler uzunca bir süre önce varlık olarak markayı tanımışlardır. Bu varlığın geliştirilmesi ve
kullanılmasının, yani bir işletmenin markasını seçen tüketicilerinin bulunması ve artmasıyla daha fazla
kârlılığa ulaşabileceği kabul edilmiştir. Müşterilerin edinilmesi ve korunması için ürün ve kurumsal
markaların geliştirilmesinin markalaşmanın tüketicileri etkilemekteki rolünün anlaşılması üzerine
daha fazla önem verilmeye başlanmıştır (Yoonkyung, 2012:9).
Amerikan Pazarlama Birliğine göre bir marka, terim, işaret, sembol, tasarım veya bunların birleşimi
olup bir satıcı veya satıcı grubunun mal ve hizmetlerini tanımlamak ve onları rakiplerinden ayırmak
için kullanılmaktadır (Backhaus ve Tikoo, 2004:501). Türk Dil Kurumu ise markayı şöyle
tanımlamaktadır: “Bir ticari mal, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan
özel isim veya işarettir”. Marka, somut değerlerin ötesinde, hedeflenen algılar gibi soyut değerleri de
içinde barındıran bir kavramdır. Bir marka, sadece fiziksel anlamdaki bir ürünü ifade etmekle
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kalmayıp ona sahip olan alıcısı için eşsiz bir ürün anlamına gelmektedir. Böylece rakipler tarafından
üretilen oldukça benzer olan diğer ürünlerden anlamlı bir şekilde farklılaştırmayı sağlayan soyut ve
somut nitelikteki bir dizi değeri, marka kavramı içinde barındırdığı söylenmektedir (Akgün ve Akgün,
2014: 3).
Marka ayrıca, günümüz rekabet şartlarında bir isim olmanın ötesinde ürüne bir kimlik, kişilik katan,
tüketicilerin algılarıyla şekillenen, ürün tercihlerinde rehberlik eden bir işletme varlığı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Aslında markalar mevcut ve potansiyel müşterilerine üretici ve/ veya satıcının kimliği
hakkında bilgi vermektedirler. Bunun dışında işletmelerin entelektüel sermayeleri içerisinde
değerlendirilen markalar, ürünlerden bağımsız bir ticari varlık haline geldiği görülmektedir (Can,
2007: 225). İşletmeler artık sahip oldukları marka ile diğer rakiplerine fark atmaktadır.
Klasik marka ayrımına göre şirket markası, ürün veya hizmet markası birbirinden ayrı tutulmaktadır.
Son yıllarda buna ek olarak işveren markası kavramı iş hayatına yerleşmeye başlamıştır (Geissler,
2009:1). Nispeten yeni bir kavram olarak işletme literatürüne giren işveren markası, bir
organizasyonun “işveren” olarak farklılaşmasını sağlayan bir kavram olmaktadır. Burada işveren
marka olarak tanımlanması, tüketici markasından farklı olmakta, müşteri kavramı ile kastedilen ise
mevcut/ potansiyel çalışanlar ve onların durumları olarak belirtilmektedir (Baş, 2011:30).
İşveren kavramının yaratıcısı Ambler ve Barrow (1996)’a göre işveren markası, “İşveren tarafından
sağlanan işlevsel ekonomik ve psikolojik faydaların paketi” olarak tanımlanabilir ve istihdamla
özdeşleştirilebilir olduğunu ifade etmiştir. İşveren markası da bir kişiliğe sahiptir ve bir ürün markası
ile aynı şekilde konumlandırılabilmektedir. Güçlü bir işveren markasına sahip olan işletmeler, hem
olumlu çalışan ilişkilerine, hem de uzun vadeli performans üstünlüğüne sahip olabilmektedirler
(Ambler ve Brown, 1996:187). Backhaus ve Tikoo ( 2004)’ya göre işveren markası, markalaşma
ilkelerinin insan kaynakları yönetimine uygulanması olarak adlandırmıştır. İşveren markası işletmenin
kimliğini “işveren” olarak ortaya koymaktadır. İşveren markalaşmasını, kurumun çalışmak için cazip
bir yer olduğunun mevcut ve potansiyel çalışanlara iletilmesine ilişkin çabaların bütünü olarak
tanımlanmaktadır. Bir işletmenin nadir, değerli, taklit edilmesi zor insan kaynağını, özellikle de
yetenekli işgücünü kullanmasını sağlayan rakiplerin önüne geçmeyi sağlayacak bir avantaj
yaratmaktadır. İşveren markası işletmenin ürün ve kurumsal markasıyla tutarlı olacak şekilde
geliştirilen istihdama özgü olan ve işletmenin kimliğini işveren olarak nitelendiren bir kavramdır.
İşveren markası, işletmenin içinde ve dışında bir işveren olarak farklı ve arzulanan şeylerin net
görüntüsüdür (Backhaus ve Tikoo, 2004: 502).
Berthon vd. göre işveren markası, bir işletmenin mevcut ve potansiyel çalışanlarına çalışmak için
uygun bir yer olduğunu bildirme çabalarının toplamı olarak tanımlanmıştır. İşveren markası oluşturma
sürecinde çalışanlar bu sürecin merkezinde bulunmaktadır. Çünkü bir markanın tüketicinin zihninde
yer alması ağırlıkla şirket çalışanlarına dayandırılmaktadır. İşveren markası, işveren çekiciliği ile
yakından ilişkilidir. “En iyi işveren” statüsü gittikçe daha fazla kuruluşun dikkatini çekmeye ve bu
yönde çabalama göstermeye başlamışlardır. Özellikle potansiyel işgörenler açısından bir işletmenin
işveren cazibesinin olması ki; çalışanlar tarafından bu durumu işveren çekiciliği olarak algılanmakta,
bu da işletmenin gücünü artırmakta, örgütün gücü artıkça da işveren marka değeri de artmaktadır.
Genel olarak entelektüel ve beşeri sermayenin rekabet avantajının temeli olduğu kabul edildiğinden,
yetenekli işgöreni cezp etmek ve elde tutmanın işletme açısından ne kadar önemli olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu yüzden mevcut çalışanların ilgisi çekilmeli, geliştirilmeli ve motive edilmelidirler
(Berthon, 2005: 153).
İşveren markası, rekabetçi, bir hale gelen işe alım ortamında mümkün olan en iyi insan kaynağını işe
almak ve elde tutmak için nispeten yeni bir yaklaşımdır. Özellikle işveren markası, kaliteli çalışanları
işletmeye çekebilmek açısından önemli bir araç haline gelmiştir. Markalaşmayla mevcut çalışanı
işletmeye çekmek ve elde tutmak kolaylaştıracak fırsatlar sunan işletme, kendi büyümesine de
katkıda bulunmaktadır. Bugün işgörenler, saygın kuruluşlarda çalışmayı tercih etmektedirler. Hal
böyle olunca, nitelikli çalışanın işletmeye çekilmesi için insan kaynakları yönetimi, işveren markasını
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bir strateji olarak işe alımında ve işgöreni işletmede tutmada kullanmaktadır (Sokro, 2011:164-170).
Çünkü işveren markası, rekabetçi hale gelen işe alım ortamında mümkün olan en iyi yetenekli çalışanı
işletmeye çekmeye ve tutmaya yönelik bir yaklaşımdır ( Vardarlıer, 2017:634).
Bu bağlamda işveren markası kavramı, tercih edilen işveren statüsünü kazanmak için geleneksel
pazarlama ilkelerini uygulayarak bir şirket mesajı belirleme ve oluşturma sürecine atıfta
bulunmaktadır. Bu bağlamda işveren markasının tüketici markası gibi çalışan ve işveren arasında
duygusal bir ilişki oluşmaktadır. Yazında işveren markası, bir işletmenin marka mesajının
tanımlanması ve oluşturulması, seçilen işveren statüsünün elde edilmesi için geleneksel pazarlama
ilkelerinin uygulanması şeklinde olduğuna işaret edilmektedir. Sadece işveren olarak bir işletmenin
kimliğini mesaj olarak vermekle kalmamakta, aynı zamanda işveren markası ile işletmenin
çalışanlarını motive edip etkileşimde bulunmayı sağlayan araç olarak da kullanılabilmeyi de
sağlamaktadır (Khanolkar, 2016:14).
İşveren markası, bireyin çalıştığı örgüt olması bakımından bir bireyin yaşamında sahip olması gerekli
en önemli marka olmaktadır. İşveren markası hakkında insanların ne düşündükleri ve ne hissettikleri,
işletmenin başarı ve başarısızlığına neden olması açısından kritik bir önem taşımaktadır. İşveren
markası, muhtemel bir işverenin hedef grup çalışanlarının veya potansiyel çalışanların zihninde ortaya
koyduğu farklı görüntü seti olarak anlaşılabilinen bir kavramdır. Yani çalışanın psikolojik, ekonomik ve
işlevsel faydalar sağladığı ve bir işverenle çalışanın özdeşleştiği bir kavram olmaktadır. Potansiyel
çalışanların zihinlerinde çalışmak için harika bir yer olarak işletmenin konumlandırması işveren
markasının rolüdür (Yoonkyung, 2012:10).
İşletmelerin, bir işveren olarak özellikleri ile rakiplerinden farklılaşmasını ifade eden işveren
markalaşması, bir işletmenin “çalışmak için cazip bir yer” olduğunun mevcut ve potansiyel çalışanlara
iletilmesine ilişkin çabalarının bütününden oluşmaktadır. Yani işveren markalaşması, kurumlarının
mevcut ve potansiyel çalışanlarına çekici görünmek için gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tümüdür
(Öksüz, 2012:21). Bununla birlikte Her işletmenin aslında bir işveren markası vardır. İster sahip
olunsun, ister olunmasın bir işletme, yılda 365 gün boyunca kendi bir işveren markası olarak
çevresini etkilemektedir (Eshoj, 2012:14). Dolayısıyla her işletmenin ister farkında olsun ister farkında
olmasın, iyi ya da kötü bir işveren markası mevcuttur (Gözen, 2016:4).
1.2. İşveren Markasının Oluşturulması
Günümüzde işletmeleri en çok zorlayan konu yoğun rekabet koşulları ve küresel değişimler karşısında
gerekli nitelikte becerikli ve yetenekli insan kaynağını örgüte çekilmesi elde tutulması ve
motivasyonlarının artırılması gerekmektedir. Özellikle bilişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgiyi
kullanma ve yorumlamaya sahip nitelikli insan kaynağını temin edilerek onu işletmenin amaçlarıyla
bütünleştirilmelidir. Bilgi çağının yaşandığı bu dönemde yetenekli insan kaynağının işletmelerde
çalışması, işletmenin başarısı için daha da önemli rol oynamaktır (Çetin vd., 2015:8).
Bu bakımdan bilgi yoğun temelli konularda üstün beceri ve bilgiye sahip çalışanların ilgisini çekmek
için sunulacak faydalar, önemli bir avantaj konsepti oluşturmaktadır. Çalışanlar bir işveren markası
değeriyle özdeşleştikleri takdirde güçlü bir işveren markası oluşmaktadır. Güçlü işveren markası,
çalışanı hem motive etmekte hem de örgüte bağlılığın oluşmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda
çalışan memnuniyetini ve üretim verimliliğini artırmaktadır. Güçlü bir işveren markası, bir işletmeye
olumlu bir imaj, kimlik ve itibar sağlamayı da desteklemektedir. Böylece oluşturulan güçlü işveren
markası imajı potansiyel çalışan için işletme daha çekici olarak algılamakta, bu da işveren marka
değerini daha da güçlü yapmaktadır. (Yoonkyung, 2012: 21).
İşveren markası, işletmenin mevcut ve potansiyel çalışanları gözünde sahip olduğu imajdır. İşveren
markası, işletmenin çalışmak için iyi ya da kötü bir yer olduğu ile ilgili algıların tümüdür. İyi işveren
markasına sahip olmak, sektörde ve bölgede bilinmesi ve söz konusu işletmede çalışmak için yüksek
seviyede arzu edilir anlamına gelmektedir. İşveren markası sadece bir etiket ya da insan kaynakları
politikası değil, üyelerin işletmedeki deneyimi olup kurumun gerçek karakteri ve amacının
iletilmesidir. İşletmenin içeriden dışarıya imajıdır. İşveren markası, iş arayan kişilerde işletme
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kimliğinin geliştirilmesi ile imajının artırılmasına dayanmaktadır (Öksüz, 2012:18). Özellikle turizm ve
otelcilik endüstrisinde işveren markası kavramı, bir şirketin yönetim felsefesinde stratejik bir kavram
olarak ele alınması gerekmektedir. Otelcilik sektörü, doğası gereği emek yoğun işletmeler olduğundan
mevcut ve potansiyel çalışanlarını bir marka imajıyla teşvik etmek ve yetiştirmek, tercih edilen işveren
olmak bakımından işveren markası önemli olmaktadır (Yoonkyung, 2012:3-15).
Şekil 1.: İşveren Markası Yapısı
İşveren Marka
İlişkileri
İşveren
Markası

Örgüt
Kimliği
Örgüt
Kültürü

İşveren
İmajı

İşveren
Çekiciliği

İşveren
Markası
Sadakati

İş gören
Verimliliği

Kaynak: Backhaus K. ve Tikoo, S. (2004), "Conceptualizing and Researching Employer
Branding," Career Development International, Cilt. 9 Iss: 5, pp.501 – 517.
Yukarıdaki şekilde ifade edilen, işveren markalaşması modeline göre; işveren çağrışımları, işveren
imajını; işveren imajı ise işveren çekiciliğini sağlamaktadır. Diğer yandan örgüt kimliği ve örgüt kültürü
dolayısıyla oluşan işveren marka sadakati, çalışan verimliliğini sağlamaktadır. Bu anlamda işveren
markalaşması modelini iki boyutta incelemek mümkündür. Birinci boyutta, işveren markası işveren
çekiciliği sağlarken; işletmenin içine yönelik olan diğer boyut, sadakat ve verimlilikle
sonuçlanmaktadır. İşveren marka imajı, işveren markası çağrışımları doğrultusunda şekillenmekte ve
çekiciliği ile sonuçlanmaktadır (Öksüz, 2012: 24). Bir çalışanı işletmeye başvurmayı sağlayan en
önemli faktörlerden biri işveren imajıdır. Bu da mevcut ve potansiyel çalışan için işveren sadakatine
ve işveren çekiciliğine neden olmaktadır (Chhabra ve Sharma, 2011:50).
Araştırmalar, örgüte ilişkin var olan imajı korumak ve devamını sağlamak için örgütün olumlu bir
kültüre sahip olması gerektiği ve var olan kültürü devam ettirmesi için kültürün de imaja göre
biçimlenebileceği söylenmektedir. Örgüt içi ve dışı faktörlerin bir araya gelerek oluşturdukları örgüte
özgü olan örgüt kültürü ile dış çevre tarafından algılanan biçimi olarak da ifade edilen örgütsel
imajının korunarak devamının sağlaması için örgütün olumlu bir kültür yapısına sahip olması
gerekmektedir (Bektaş, 2010:9).
İşveren markası, kurum tarafından yapılan bir kimlik düzenlenmesidir. İşveren direk kendi imajını
geliştirmek, işgörenin oryantasyonunu sağlamakla ve verimlilikle ilgilenmektedir. Oryantasyonun
başarısı ya da başarısızlığı iş hedeflerine ulaşmayı ya da ulaşmamayı belirlemektedir. İşveren
markasının başarısından söz edebilmek için kurum içi süreçler ve müşteri memnuniyeti arasındaki
ilişkiye odaklanması gerekmektedir. Ayrıca, kurum içine dönük sorumlulukları da yerine getirilmelidir.
İşveren markasının fonksiyonel faydaları kurumun faydası, maaş, izin gibi objektif koşulları
içermektedir. Sembolik faydalar ise kurumun itibarı hakkındaki algılar ve iş başvurusunda
bulunanların kurum için çalışırlarsa fayda ve mutluluğa ilişkin sosyal onaylarını kapsamaktadır (Özgen
ve Akbayır, 2011:79-82).
Doğru bir marka imajı yaratmak için kurumun, müşteri ve işveren markası olarak tüm marka imajının
birleştirilmesi ve bu markanın da mevcut şirket kültürünü temsil etmesi gerekmektedir. Diğer
taraftan müşteri markası ve işveren markası iki farklı pazarda rekabet ederken birbirleriyle yakın ilişki
halinde olmaktadır. Bu ilişkiler bir yandan ürünler ve servisler için, diğer yandan ise yetenek ve
örgütsel bağlılık için yapılmaktadır. İşveren markası, işe alım sürecindeki en önemli stratejilerden biri
olarak kabul edilmektedir. Güçlü bir işveren markası, işverenin potansiyel ve mevcut çalışanlara
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sunduğu benzersiz nitelikleriyle karakterize edilmektedir. İşveren marka felsefesi genellikle işe
gireceklerin ve mevcut çalışanların zihninde her şeyden önce “çalışılacak harika bir yer” olduğu ile
ilgili işletmenin diğer rakiplerinden ayırt edici ve farklı bir imaj oluşturmasıdır (Sharma, 2014:8).
Diğer taraftan işveren markası, örgütsel kimlik ve kültür içresinden ortaya çıkmaktadır. Böylece
çalışanları kendi elinde tutmak için kullanılmaktadır. Ayrıca işveren markasının önemli bir amacı da
çalışanları kurum ile kendilerini özleştirmeye teşvik etmek ve böylece işveren sadakatini ve bağlılığını
yükseltmeyi sağlamaktadır. Dolayısıyla işveren markası, kurumsal kültür ve kimliği hem etkiler hem de
bunlardan etkilenir. Ayrıca, güçlü bir işveren markası olmak için potansiyel çalışanların hangi değer
önerilerini çekici bulduğuna odaklanmaktadır. İşveren markası kavramı, hem harici markalaşma
çabalarını kullanarak yetenekli çalışanları kendine çekmek hem de elde tutmakla ilgilidir (Eshøj,
2012:15).
Araştırmalar, bir kuruluşun yeni yetenekleri toplayabilmesinin en önemli belirleyicisinin kurumsal
itibar olduğunu söylemiştir. En çok beğenilen şirketler listesini bazı yazarlar örgütsel itibarı ölçmek
için kullanırken diğerleri ise bunu örgütsel çekiciliği ölçmek için kullanmaktadır (Hendriks, 2016:8).
Örgütsel itibar, işveren markasının öncüsüdür. Bir işletme iyi bir üne sahip olduğu zaman bu
kuruluşun işveren markasının iyi geliştiğini varsaymaya olanak sağlamaktadır. Bir işletme eğer işveren
olarak tercih ediliyorsa, o zaman işveren markası vardır denmektedir. Diğer bir deyişle işletme, en iyi
yetenekli işgücünü işe alıp onları elde tutabiliyorsa işveren markası oluşumu sonuçlanmıştır. İşveren
markası potansiyel ve mevcut çalışanları etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, bir örgütün tercih
edilen bir işveren olması ve tercih ediliyor olarak kalması için işletmenin işveren markasına zaman
ayırması gerektiği sonucuna varmıştırlar. Bununla birlikte işletme, örgütün söz ve mesaj çalışmalarını
iyi yürütüldüğü takdirde, pazardaki kurumsal marka imajı da kesinlikle artmaktadır (Hendriks,
2016:40).
İşveren markası kavramının son yıllarda popüler olmasının nedeni, işgücü piyasasında yaşanan
yetenek kıtlığıdır. Burada kıtlık kavramıyla kastedilen, işgücü piyasasında yetenekli adayların veya
işgörenlerin olmaması değil, bu nitelikli kişilerin işletmeye çekilmesi ve elde tutulması ile yaşanan
kıtlıktır (Gözen, 2016:49). Bu bağlamda yetenekli işgücünü işletmeye çekmeyi sağlayan işveren
çekiciliği kavramı, aslında işveren markasının en son aşamasını oluşturmaktır. İşveren çekiciliği,
potansiyel çalışanların bir işletmede çalışması sonucunda elde edeceği faydalar şekilde
tanımlanmıştır. Aynı zamanda işveren çekiciliği, insanların belirli bir işletmeler hakkında sahip
oldukları tutumlar olarak da tanımlanmaktadır (Ardınç ve Gündoğmuş, 2016:4). Örgütsel çekicilik, işe
alım mesajı ile iş teklifini kabul etme niyetleri arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir. Bir işletmenin,
bir işveren çekiciliği imajını yaratma ve sunma potansiyeli, işgücü piyasasında yüksek nitelikli adayları
çekme olasılığı artmaktadır. Bu da işletmenin geleceğini de önemli ölçüde etkilemektedir (Yookung,
2012:40).
Sonuç olarak işletmeler, en iyi yetenekli işgücünü işe alıp onları elde tutabiliyorsa işveren markası
oluşumunu sonuçlanmıştırlar demektir. İşveren markası potansiyel ve mevcut çalışanları
etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, bir örgütün tercih edilen bir işveren olması ve tercih ediliyor
olarak kalması için işletmenin işveren markasına zaman ayırması gerektiği sonucuna varmıştırlar.
Bununla birlikte işletme, örgütün söz ve mesaj çalışmalarını iyi yürütüldüğü takdirde, pazardaki
kurumsal marka imajı da kesinlikle artmaktadır (Hendriks, 2016:40). Ayrıca güçlü bir işveren markası,
günümüzün “yetenek savaşında” bir avantaj elde etmek için önemli çözüm unsuru haline geldiği
görülmektedir (Yoonkyung, 2012:3-15).
1.3. İşveren Markasının İşletmeler Açısından Önemi ve Değeri
Günümüzde kurumsallaşmanın, ulusal ve uluslararası ölçekte gündemde kalmanın en temel
göstergesi ve belirleyicisi olan markalaşma kavramı, her geçen gün daha da önem kazandığı
görülmektedir. Markalaşma sadece işletme düzeyinde değil; aynı zamanda işveren düzeyinde de
olmaktadır (Ören ve Yüksel, 2012:38). Yani markalaşmanın maddi yararları, işveren markasına
uygulanmaktadır. İşveren markası faaliyetleri personelin kalitesini ve sadakatini yani örgütsel bağlılığı
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artırmaya yardımcı olmaktadır. İşveren markasının güçlü olması, yüksek katılımlı çalışan angajmanı ve
finansal performansın yükselmesine, maliyetlerin düşmesine ve müşteri memnuniyetinin artması
arasında net bir bağ olduğunu yapılan araştırmalar göstermektedirler (Yoonkyung, 2012:23).
Şekil 2.: İşveren markası kurumlar için nasıl değer yaratır?
Elde Tutma

İşveren
Markası

Çalışan
Memnuniyeti

İşveren Cazibesi

Marka Savunuculuğu

Çalışan
Sadakati

Müşteri
Memnuniyeti

Müşteri
Bağlılığı

Karlılık

Performans

Kaynak: Eshøj, A.,N., P. (2012); “ The Impact of Employer Branding on The Formation of The
Pysychological Contract,” MACC Master Thesis, , Aarhus University, Bussiness and Sociaal Sciences
Department of Business Communication, Copenhagen, Denmark, s.17.
İşveren markası, kaynak temelli insan sermayesinin kurumsal başarısı için hayati önem taşıdığı kabul
eden bir bakış açısına dayanmaktadır. Entelektüel insan sermayesi işletmenin en değerli
varlıklarından olup rekabet üstünlüğü yaratacağından, bilgi temelli kurumlar yetenekli çalışanlara
ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle işletmeler çalışanları kendine çekmek ve ellerinde tutabilmek için
kendilerini farklı kılmak zorunda kalmaktadırlar. Yetenekli çalışan eksikliği ile birlikte işletmelerin
bunlara olan ihtiyacı yetenek savaşını yaratmıştır. İşveren markası bu yetenek savaşında, yetenekli
işgöreni işletmeye çekmek ve elde tutmayı sağlamak için anahtar bir rol oynamaktadır. Ayrıca işveren
markası, çalışanları işletmeye çekmede ve pozitif ilişkiler yaratmada ve işletmenin imajını
yükseltmede görev görmektedir. İşletmeye doğru işgörenin alınmasında seçim yapma aracı rolü
üstlenmektedir. Dahası işveren markası, birleştirici ve güçlü bir kültürün yanı sıra artan bir çalışan
memnuniyeti ve bağlılığı yaratmaktadır. İşveren markası arkasında yatan mantık, yukarda sayılan
hususların varlığında kurumsal karlılık üzerinde dolaylı olarak pozitif etkiye sahip olacağıdır. İşveren
markası ve kurumsal karlılığı gösteren ilişki yukarıda gösterilmiştir (Eshoj, 2012:17).
İşveren markası ile ilgili araştırmalarda tanımlanan en önemli üç faydası, daha iyi işe alım, elde tutma
ve çalışan bağlılığı (cezp etme)/ işe adanmışlık olarak belirtilmektedir. Ayrıca işveren markasının diğer
önemli faydaları şunlardır: maliyet azaltma, müşteri memnuniyeti, finansal performans (Dönmez,
2016: 23). İşveren markası olmayı başaran işletmeler değer kazanarak çalışan için tercih
sıralamasında üst sıralarda yer alacaktır. Gerçekte işveren markası olmayı başarmak ciddi, stratejik ve
uzun vadeli bir sorumluluk olmakla beraber, işveren markasının kuruma katkısı düşünüldüğünde
işletme tarafından bunun uygulanmaya konması, kendisine bir takım yararları beraberinde
getirecektir. Bunlar;
 İşveren markası, kaliteli istihdamı kendine çekmektedir,
 İşveren markası rekabet ortamında işletmeyi bir adım öne çıkartmaktadır,
 İşletmenin imajını olumlu etkilemektedir,
 İşletmenin kimliğinin ve kurumsal değerlerin, hedef kitlenin zihninde yer almasını
sağlamaktadır,
 İşveren markası olma bilincinin ortaya çıkmasının sayesinde işletmede kültürel bir değer
oluşturmaktadır,
 İşveren markası adı altında sosyal sorumluluk, etik anlayış ve yenilikçilik gibi kavramların
işletmede uygulanmasını sağlamaktadır,
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 İşletmede işveren markası, takım çalışması yapılmasını özendirmektedir,
 İş hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırmaktadır,
 Kaliteli iletişim ve bu yöndeki amaçların gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır,
 İşletmenin tüm marka değerlerini yükseltmektedir,
 İşletmenin imajını ve itibarı arttırmaktadır,
 İş güvencesi, ücret, kariyer olanakları, çalışma şartları vb. gibi çalışanlara yaralar
sunmaktadır.
Yukarıda sıralanan tüm getiriler düşünüldüğünde “işveren markalaşması” işletme için önemli bir değer
olduğu ortaya çıkmaktadır (Özgen ve Akbayır, 2011: 85).
Ayrıca değişik ülkelerde yapılan araştırmalar sonucunda güçlü işveren markasına sahip olan
işletmelerin, çalışanlarının bağlılık düzeylerinin arttığını, motivasyon ve performanslarının
yükseldiğini, işe alım maliyetlerini düşürebildiklerini, uzun vadeli etki yaratabildiklerini ve rekabet
güçlerini artırdıklarını göstermektedir (Baş, 2011:43). İşveren marka kavramının diğer bir yararı da,
örgütsel bağlılık ve beraberinde getirdiği iş tatmini sayesinde işgören devir oranını azaltmasıdır (Ören
ve Yüksel, 2012: 48). Ayrıca güçlü bir işveren markasının işletmeye sağlayacakları diğer yararlar
şunlardır:












Çalışanların bağlılık düzeylerinde artışa,
Motivasyon ve performans artışa,
Uzun dönemli etkiye,
Odaklanmaya yardımcı olma,
Teklif kabul oranında artışa,
Çalışan referanslarında artışa,
Yönetici memnuniyetinde artışa,
Uygulamalarda miktar ve nitelikte artış,
Güçlü bir örgüt kültürü oluşmasına,
İşe alım maliyetlerinin azalmasına,
Artan rekabet gücüne faydaları olmaktadır.

Yukarıda da sayılan yararlarla birlikte işletmenin bir işveren markası oluşturması, insan kaynakları
yönetiminin uzun vadeli marka bilinci oluşturma ve rekabet stratejisi için doğru çalışanları çekmek, işe
almak ve elde tutmak gibi konularda çözüm sağlayan bir araç olmaktadır. Böylece rakiplerinden
farklılaşarak işgücü piyasasında daha güçlü işe alım pozisyonları oluşturmaktır (Hillebrandt ve Ivens,
2013:1). Daha genel bir ifadeyle, işveren markasının varlığı daha iyi işe alım, elde tutma ve çalışan
bağlılığı/adanmışlık gibi yararlar sunmaktadır (Demir, 2014:20). Ayrıca işveren markası, artan
üniversite mezunu istihdamına, nitelikli aday başvurusunda artışa, artan medya faaliyetlerine, artan
paydaş değerine, azalan maliyete, ürün markasına destekleme ve şirket için yapılan negatif
yorumların azalması yönünde de işletmeye faydaları da bulunmaktadır (Balcı, 2014:68).
İşveren markası, çalışanların işyerlerinden gurur duymasını sağlama ve buna bağlı olarak çevrelerine
tavsiye etme oranlarını artırırken; örgütsel bağlılığın sağlanmasıyla ki; bu, işveren markası ile
çalışanlar arasındaki ilişkinin en önemli sonucu olarak kabul edilmektedir. İşveren markası ile
çalışanların, işletmeleri için benzer duyguları hissetmeleri sağlamaktadır (Baş, 2011:42-47). Ayrıca
işveren markasının çalışanlar açısından başka yararları da vardır. Bunlar;
•
•
•
•
•
•

Adil davranma,
Güven verme, açık iletişim,
Şuan ve gelecek için güvenlik ve yarar sağlama yetisi,
Kariyer planlama,
Motive eden ve moral veren takım ve yönetim,
Düzgün disiplin prosedürü,
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•
İşgören hakları odaklı kültür ve uygulamalar,
•
Uygun ilerleme ve terfi,
•
Katılımcı Yönetim,
•
Sekteröl demokrasi,
•
Rollerde ve amaçlarda şeffaflık,
•
Açıkça tanımlanmış otorite sorumluluk grafiği,
•
Zamanın da karar verme ve
•
Tarafsız, adil ve gelişimini hızlandırıcı işletme kültürüdür (Gözen, 2016: 49).
Sonuç olarak, işveren markalaşması gerek insan kaynağına ulaşma da, gerek müşterileri bakımından
hedef kitlesi olarak belirledikleri tarafından, daima tercih edilmesini sağlamak son derece önemli ve
yararlı bir uygulama olmaktadır. Başka bir deyişle marka haline gelmeyen hiçbir işletmenin uzun
vadede başarılı olması ve kar elde etmesi beklenmemektedir. (Ören ve Yüksel, 2012:38).
2.Araştırmanın Metodolojisi
2.1. Araştırmanın Problemi
Günümüzde halen pek çok işletmenin kaliteli mal ve/veya hizmet sunmasına rağmen güçlü bir
tüketici markası yaratamadığı için müşterilerini kaybettiği bilinmektedir. Yine pek çok işletme, güçlü
bir işveren markası yaratamadığı için nitelikli işgücünü işletmeye çekememekte ya da hali hazırdaki
mevcut çalışanı da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Artık sadece nicel olarak değil, nitelikli
insan kaynağını işletmeye çekmek yeterli olmamakta bu kaynağı elde tutmak da, işletmelerin başarısı
açısından son derece önemli hale gelmektedir. Bir işletme yeterli miktarda maddi ve fiziksel
sermayeye sahipse, en yüksek teknolojiyi satın alabilmektedir. Fakat iş bununla kalmamakta, bu
yüksek teknolojiye hayat verecek olan gerekli nitelikteki insan kaynağını bulmak ve onu elde tutmak
gerçekte hiç de kolay olmamaktadır (Baş, 2011:14).
Bu bağlamda yapılan bu araştırmada, Antalya ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel çalışanlarının
işyerlerindeki işveren markalaşmasını algılama durumlarının hangi sosyo-demografik unsurlara bağlı
olduğunu ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmanın hipotezleri şöyledir;
H1: Katılımcıların demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, aylık gelir, mesleki rol) göre
işveren markası oluşumu anlamlı farklılık göstermekte midir?
H2: İşveren markalaşması sosyal değer alt boyutu puanları demografik değişkenlere göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H3: İşveren markalaşması ekonomik değer alt boyutu puanları demografik değişkenlere göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H4: İşveren markalaşması gelişim değeri alt boyutu puanları demografik değişkenlere göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H5: İşveren markalaşması fayda değeri alt boyutu puanları demografik değişkenlere göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H6: İşveren markalaşması başvuru değeri alt boyutu puanları demografik değişkenlere göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
2.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çalışanların firmalar arasındaki farkı algılamasında ayrıca iş seçimlerinde, iş tatminlerinde, işten
ayrılma ve örgütsel bağlılığın oluşumu süreçlerinde marka faktörü önemli bir kriterdir. Bu nedenle
gerek tüketicilerin gerekse çalışanların gözünde değer oluşturmak, çalışan sadakatini artırmak ve
rekabet üstünlüğünü sağlayabilmek adına işveren markası oldukça önemli bir hale gelmiştir. Ayrıca
oluşturulan işveren markası, zihinlerde güçlü bir işletme algısı yaratacağından dolayı, sadece
potansiyel çalışanlar gözünde işveren çekiciliğini artırmamakta, aynı zamanda çalışanların işyerine
bağlılığını, verimliğini, motivasyonunu ve performansını artırmakla da kalmayıp, işgören devir hızını
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azaltarak çalışanların kurumdan ayrılmasından kaynaklanacak maliyetleri düşürürken, diğer yandan
işletmenin üretim ve hizmet etkinliğini artırmaktır.
Bu çalışma işgörenlerin işveren markalaması algısının hangi sosyo-demografik unsurlara göre
farklılaştığının belirlenip anlamlı fark yaratan unsurların neler olduğu ve nelerin hangi yönde
iyileştirilmesi gerektiğinin ortaya konması bakımından önemlidir. Bundan sonra farklı sektörlerde
yapılacak çalışmalara da yön vereceği düşünülmektedir.
2.3. Araştırmanın Ana Kütlesi (Evren) ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Antalya ilindeki beş yıldızlı oteller oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini
belirlemede tesadüfi olmayan örnekleme türlerinden kolay yoldan örneklem yöntemi kullanılmıştır.
Bu tür örneklemenin amacı, araştırmacıya zaman ve maliyet açısından ekonomiklik sağlamaktadır.
Araştırmanın ana kütlesini (evren) Antalya ilinde bulunan turizm hizmeti kapsamında otel
işletmelerinde çalışan personel oluşturmaktadır. Araştırmanın ana konusu işveren markası oluşumu
olduğundan araştırmanın ana kütlesi olarak 5 yıldızlı oteller ve bu otellerde görev yapan yönetici, ön
büro çalışanı, satın alma, pazarlama, muhasebe, kat görevlisi (housekeeper), yiyecek içecek, teknik
eleman gibi işletme çalışanları alınmıştır. İşletmelerde çalışan personel sayısının belirlenmesindeki
zorluklar, dönem içerisinde çalışan personel sayısının değişkenliği gibi nedenlerden dolayı ana kütleyi
oluşturan çalışanların tam sayısı tespit edilememiştir.
Araştırmada kullanılan ölçeklerden oluşan 950 adet anket Antalya ilinde yukarıda belirtilen 5 yıldızlı
otellere araştırmacı tarafından ulaştırılmıştır. Otellerden 768 adet anket geri dönmüştür. Bu
ölçeklerden ölçek maddelerinde çok sayıda boş bırakmalar ya da özensiz-örüntüye dayalı kodlama
yapan 6 ölçek geçersiz olarak değerlendirilmiştir. 762 ölçek üzerinden istatistiksel işlemler
gerçekleştirilmiştir.
İşveren markalaşması ölçeği olarak bu araştırmada kullanılan ölçek, Berthon vd. (2005) tarafından
geliştirilen Employer Attractiveness (EmpAt) İngilizce bir ölçektir. Ölçeğin ilk şekli 32 maddelik ve 7’li
likert tipi dereceli ölçek şeklindedir. Daha sonraki çalışmalarda 25 maddelik son şeklini almıştır. 25
maddelik ölçek “Fayda Değeri” (İnterest Value) (1), “Sosyal değer” (Social Value) (2), “Ekonomik
Değer” (Economic Value) (3), “Gelişimsel Değer” (Development Value) (4), “Başvuru Değeri”
(Application Value) (5) olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5’li likert tipi öz bildirime dayalı
25 maddeden oluşan bir ölçektir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda ekonomik değer
alt boyutundan regresyon katsayıları düşük olan iki madde atılarak 23 maddelik kabul uyum
değerlerinden uygun bir ölçek elde edilmiştir.

Tablo 2.1: İşveren Markası Ölçüm Modelinin Uyum Değerleri
Uyum İndeksi

Kabul Edilebilir Değer

Model Değeri

3 ≤ χ2/sd ≤ 5

4,67

.85 ≤ AGFI ≤ .90

0,84

GFI (Uyum İyiliği İndeksi)

.90 ≤ GFI ≤ 95

0,88

CFI (Karşılaştırmalı Uyum
İndeksi)

.90 ≤ CFI ≤ .95

0,914

NFI (Normlandırılmış Uyum
İndeksi)

.90 ≤ NFI ≤ .95

0,90

.90≤NNFI(TLI)≤.95

0,90

.90 ≤ RFI ≤ .95

0,88

2

X / Sd
AGFI (Düzeltilmiş Uyum İyiliği
İndeksi)

NNFI (TLI) Tucker-Lewis İndeksi
RFI (Göreceli Uyum İyiliği
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İndeksi)
IFI (Artırmalı Uyum İyiliği
İndeksi)

.90 ≤ IFI ≤ .95

0,914

RMSEA (Yaklaşık Hataların
Ortalama Karekökü)

.05 ≤ RMSEA ≤ .08

0,078

SRMR (Standardize Edilmiş
Hataların Karekökü)

.05 ≤ SRMR ≤ .10

0,045

Ölçeğin madde toplam korelasyonları 0,45 ile 0,80 arasında değişmektedir. Ölçeğin bütününe ilişkin
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,95 olarak bulunmuştur. Alt boyutların alfa iç tutarlılık katsayıları
0,73 ile 0,93 arasında değişmektedir. Bu değerler çalışmada kullanılan işveren markalaşması ölçeğinin
geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiğini ifade etmektedir.
2.4. Araştırma Verilerinin Toplanması
Veri toplama araçlarının uygulanması etik kurul kararı 15/05/2017’de alınmıştır. Uygulama için
Antalya ilindeki 5 yıldızlı otellerle iletişime geçilerek izin talep edilmiştir. 01/07/2017–30/08/2017
tarihleri arasında belirlenen otellerden randevu alınarak 5 yıldızlı otellerde çalışan personele elden
teslim edilmiştir. Araştırmanın amacına ve ölçme aracının nasıl uygulanacağına ilişkin otel personeline
gerekli açıklamalar yapılmıştır. Araştırmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada veri
toplama aracının uygulanması için 20 dakika süre verilmiş, ardından ölçekler elden teslim alınmıştır.
Araştırmada verilerin analizinde betimsel istatistikler için frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve
standart sapma kullanılmıştır. Verilerin her bir bağımsız değişken için (cinsiyet, yaş, görev türü, aylık
gelir) normal dağılıma sahip olup olmadığına ilişkin Kolmogrow-Smirnow testi ve çarpıklık-basıklık
katsayıları incelenmiştir. Normal dağılımdan sapma görüldüğünden nonparametrik istatistiklerden
Mann Whitney-U testi ve Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır.
2.5. Araştırmanın Bulguları
Katılımcıların işveren markalaşması ölçeğinden elde ettikleri puanlara ilişkin betimsel istatistiklere ait
bulgular Tablo 2.1.’ de verilmiştir.
Tablo 2.2: İşveren Markalaşması Ölçeği Puanlarına Ait Betimsel İstatistikler

Gelişimsel Değer

2
8
9
10
23

Fayda
Değeri

6
7

Sosyal Değer

Alt
No
boyut
1
3
4

5
11
12

Maddeler

Χ

Yönetim tarafından tasdik/takdir edilirim
Gelecekteki işe alım için sıçrama tahtasıdır
İşyerim için gösterdiğim faaliyetlerin bir sonucu olarak
kendimi iyi hissediyorum
İşyerim için çalıştıkça kendime güvenim artıyor
Kariyer ve deneyim kazanabiliyorum
Alt Boyut Toplam
Eğlenceli bir çalışma ortamım vardır
Üstlerimle iyi ilişkide bulunabiliyorum
İş arkadaşlarımla iyi ilişkilerde bulunabiliyorum
Destekleyici ve teşvik edici iş arkadaşlarım vardır
Mutlu bir işyeri ortamım vardır
Alt Boyut Toplam
İşyerim için çalışırken hem değerlerimi hem de
yaratıcılığımı kullanabiliyorum
Heyecan verici bir ortamında çalışıyorum
Yenilikçi ve yaratıcı bir işveren için çalışıyorum

3,95 0,90
3,81 1,01
4,14 0,86
4,19
4,16
4,05
3,85
4,24
4,26
4,06
3,91
4,07
4,10

SS

0,84
0,92
0,70
1,05
0,83
0,86
0,96
1,02
0,73
0,90

3,86 1,03
3,87 1,08
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13

3,83 1,06

15

Yaratıcılığa değer veren ve bundan faydalanan bir
işyerinde çalışıyorum
Yüksek ve kaliteli hizmetler üreten bir kuruluş için
çalışıyorum
Alt Boyut Toplam
Topluma fayda sağlayan insancıl bir örgütte çalışıyorum
Öğrendiklerimi (üniversite, okul ve daha önceki başka iş
yerlerimdeki) uygulama fırsatım bulunmaktadır
Öğrendiklerimi başkalarına öğrenme fırsatım vardır
İşyerimde kabul görür ve kendimi oraya ait hissederim
Müşteri odaklı bir örgüt için çalışıyorum
Alt Boyut Toplam
İşyerimde terfi fırsatları vardır

21

İşyerimde iş güvenliği önlemleri vardır

4,18 0,92

22

Departmanlar arası deneyim kazanılır

3,97 0,99

Alt Boyut Toplam

4,00 0,80

Ölçek Toplam Puan

4,02 0,68

Ekonomik
Değer

Başvuru Değeri

14

16
17
18
19
20

3,93 1,05
3,92 0,85
3,94 0,98
3,87 1,04
4,08
4,14
4,20
4,05
3,85

0,92
0,88
0,89
0,74
1,06

İşveren markalaşması ölçeği toplam puan üzerinden elde edilen ortalama değerinin 4,02 ve standart
sapması 0,68’dir. Genel olarak gerek alt boyutlar gerekse ölçekten elde edilen toplam puan aritmetik
ortalamasına göre çalıştıkları kurumdaki markalaşmaya ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu söylenebilir.
Araştırmaya katılan turizm sektöründe çalışan katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, mesleki
deneyim, mesleki rol, marka çalışması eğitimine katılma durumu ve aylık gelir durumuna ilişkin
demografik özelliklere ait bulgular aşağıda verilmiştir.
Tablo 2.3: İşveren Markalaşması Puanlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
Gelişimsel
Değer
Sosyal Değer
Fayda Değeri
Ekonomik
Değer
Başvuru
Değeri
Toplam

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
290
445
290
445
290
445
290
445
290
445
290
445

Sıra Ortalaması
370,79
366,18
364,18
370,49
360,49
372,90
354,69
376,67
358,82
373,98
359,86
373,31

Sıra Toplamı
107530,00
162950,00
105612,00
164868,00
104541,50
165938,50
102861,50
167618,50
104059,00
166421,00
104358,50
166121,50

U
63715,00

p
0,77

63417,00

0,69

62346,50

0,43

60666,50

0,16

61864,00

0,34

62163,50

0,40

*p<0,05
İşveren markalaşması puanlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı bulunmuştur.
Yaş grupları yükseldikçe işveren markalaşması puanlarında anlamlı bir artış olduğu ve yaş değişkenin
işveren markası oluşumunda etkili bir değişken olduğu söylenebilir.
İşveren markalaşması puanlarının yaşa göre farklılaşmasına ilişkin Kruskal Wallis H testi sonuçlarına
ait bulgular Tablo 2.3.’de verilmiştir.
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Tablo 2.4. İşveren Markalaşması Puanlarının Yaşa Göre Karşılaştırılması

Gelişimsel
Değer

Sosyal Değer

Fayda Değeri

Ekonomik
Değer

Başvuru
Değeri

Toplam

Yaş

N

Sıra Ort.

Sd

X2

p

Fark

20 yaş altı
20-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50 yaş üstü
20 yaş altı
20-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50 yaş üstü
20 yaş altı
20-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50 yaş üstü
20 yaş altı
20-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50 yaş üstü
20 yaş altı
20-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50 yaş üstü
20 yaş altı
20-29 yaş
30-39 yaş
40-49 yaş
50 yaş üstü

47
267
267
143
38
47
267
267
143
38
47
267
267
143
38
47
267
267
143
38
47
267
267
143
38
47
267
267
143
38

322,57
341,82
378,83
445,32
511,75
387,09
332,72
384,58
428,09
520,36
345,84
324,62
378,47
462,42
542,01
351,38
331,28
381,02
450,17
516,59
316,31
316,24
391,19
461,95
549,83
340,77
318,89
385,31
460,43
548,00

4

37,966

,00

5>3,2,1
4>3,2,1
3>2

4

35,136

,00

5>4,3,2,1,
4>2
3>2

4

59,314

,00

5>4,3,2,1,
4>3,2,1
3>2

4

44,160

,00

5>3,2,1
4>3,2,1
3>2

4

70,393

,00

5>4,3,2,1
4>3,2,1
3>2

4

63,441

,00

5>4,3,2,1
4>3,2,1
3>2

*p<0,05
Tablo 2.3. incelendiğinde işveren markalaşması ölçeğinden elde edilen puanların yaş değişkeni
açısından farklılaştığı görülmektedir (gelişimsel değer X2=37,96 p<0,05; sosyal değer X2=35,12 p<0,05;
fayda değeri X2=59,31 p<0,05; ekonomik değer X2=44,16 p<0,05; başvuru değeri X2=70,39 p<0,05
toplam X2=63,44 p<0,05). Ölçeğin genelinden elde edilen puanların yaş değişkeni açısından
farklılaşmasına ilişkin bulgula incelendiğinde, 20 yaş altı katılımcılarla ile 40-49 ve 50 yaş üstü
katılımcılar arasında üst yaş grupları lehine; 20-29 yaş arası katılımcılar ile 30-39; 40-49 ve 50 yaş üstü
katılımcılar arasında üst yaş grupları lehine; 30-39 yaş arası katılımcılar ile 40-49 ve 50 yaş üstü
katılımcılar arasında üst yaş grupları lehine; 40-49 yaş arası katılımcılar ile 50 yaş üstü katılımcılar
arasında 50 yaş üstü katılımcılar lehine anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Bu bulgulara göre
katılımcıların yaş grupları; yükseldikçe işveren markalaşması puanlarında anlamlı bir artış olduğu ve
yaş değişkenin işveren markalaşması oluşumunda etkili bir değişken olduğu söylenebilir.
Eğitim durumu değişkeni işveren markası oluşumunda etkili olduğu ve eğitim seviyesi yükseldikçe
işveren markası anlamlı olarak değişmektedir.
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Tablo 2.5: İşveren Markalaşması Puanlarının Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması
Alt Boyut

Gelişimsel
Değer

Sosyal Değer

Fayda Değeri

Ekonomik
Değer

Başvuru
Değeri

Toplam

Eğitim Durumu
İlköğretim
Ortaöğretim
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
İlköğretim
Ortaöğretim
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
İlköğretim
Ortaöğretim
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
İlköğretim
Ortaöğretim
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
İlköğretim
Ortaöğretim
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
İlköğretim
Ortaöğretim
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü

N
29
316
123
248
19
29
316
123
248
19
29
316
123
248
19
29
316
123
248
19
29
316
123
248
19
29
316
123
248
19

Sıra Ort.
342,84
328,70
389,01
398,45
526,53
352,10
325,34
403,34
395,67
511,76
377,90
342,37
380,54
383,92
490,11
354,31
342,24
381,19
382,31
528,55
347,21
331,54
383,08
397,10
528,63
357,33
330,81
391,18
392,21
536,79

Sd
4

X2
28,54

p
,00

Fark
5>4,3,2,1
4>2
3>2

4

29,58

,00

5>4,3,2,1
4>2
3>2

4

12,91

,01

5>4,3,2,1
4>2

4

17,34

,00

5>4,3,2,1
4>2

4

26,10

,00

5>4,3,2,1
4>2
3>2

4

26,47

,00

5>4,3,2,1
4>2
3>2

*p<0,05
Tablo 2.4. incelendiğinde işveren markalaşması puanlarından elde edilen puanların eğitim durumu
değişkeni açısından farklılaştığı görülmektedir (gelişimsel değer X2=28,54 p<0,05; sosyal değer
X2=29,58 p<0,05; fayda değeri X2=12,99 p<0,05; ekonomik değer X2=17,34 p<0,05; başvuru değeri
X2=26,10 p<0,05; toplam X2=26,47 p<0,05). Ölçeğin fayda değeri ve ekonomik değer alt boyutlarından
elde edilen puanların eğitim durumu değişkeni açısından farklılaşmasına ilişkin bulgular
incelendiğinde ilköğretim mezunu katılımcılar ile lisansüstü eğitim mezunu katılımcılar arasında
lisansüstü eğitim mezunları lehine; ortaöğretim mezunu katılımcılar ile lisans ve lisansüstü eğitim
mezunu katılımcılar arasında üst eğitim durumuna sahip katılımcılar lehine; ön lisans mezunu
katılımcılar ile lisansüstü eğitim mezunu katılımcılar arasında lisansüstü eğitim mezunları lehine;
lisans ve lisansüstü eğitim mezunları arasında lisansüstü eğitim mezunu katılımcılar lehine anlamlı
farklılaşma bulunmuştur. Bu bulgulara göre fayda değeri ve ekonomik değer alt boyutlarında eğitim
durumu değişkeninin işveren markalaşması oluşumunda etkili bir değişken olduğu söylenebilir.
Ölçekte yer alan mesleki roller 5’e ayrılmıştır. Yönetici, Ön Büro, Pazarlama, Kat Görevlisi, Diğer
olarak değerlendirilmesi için otel çalışanlarına sunulmuştur. Buna göre;
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Tablo 2.6: İşveren Markalaşması Puanlarının Mesleki Role Göre Karşılaştırılması
Alt Boyut

Gelişimsel
Değer

Sosyal Değer

Fayda
Değeri

Ekonomik
Değer

Başvuru
Değeri

Toplam

Mesleki Rol
Yönetici
Ön büro
Pazarlama
Kat Görev.
Diğer
Yönetici
Ön büro
Pazarlama
Kat Görev.
Diğer
Yönetici
Ön büro
Pazarlama
Kat Görev.
Diğer
Yönetici
Ön büro
Pazarlama
Kat Görev.
Diğer
Yönetici
Ön büro
Pazarlama
Kat Görev.
Diğer
Yönetici
Ön büro
Pazarlama
Kat Görev.
Diğer

N
173
117
102
79
291
173
117
102
79
291
173
117
102
79
291
173
117
102
79
291
173
117
102
79
291
173
117
102
79
291

Sıra Ort.
446,89
352,79
413,18
350,56
351,46
439,47
356,70
418,35
321,82
360,29
458,44
321,26
401,89
356,75
359,55
457,49
351,69
389,04
337,91
357,51
470,85
342,56
390,78
343,53
351,09
467,14
340,01
403,10
336,06
352,03

Sd
4

X2
26,74

p
,00

Fark
1,3>5
1>4,2
3>2

4

25,14

,00

1>2,4,5
3>2,4,5

4

35,06

,00

1>2,3,4,5
3>2

4

30,22

,00
1>2,3,4,5

4

40,80

,00

1>2,3,4,5

4

39,92

,00

1>2,3,4,5
3>2,4,5

*p<0,05
Ölçeğin bütününden elde edilen toplam puan açısından farklılaşmanın kaynağı incelendiğinde
farklılaşmanın yönetici olarak çalışanlar ile ön büro, pazarlama, kat görevlisi ve diğer kategorisinde
çalışanlar arasında yöneticiler lehine olduğu görülmektedir. Ayrıca pazarlama bölümü çalışanları ile
ön büro, kat görevlisi, diğer kategorisinde çalışanlar arasında pazarlama bölümü çalışanları lehine
anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Tablo 2.5. incelendiğinde genel olarak yöneticiler ve pazarlama
bölümü çalışanları ile diğer mesleki rollerde çalışanlar arasında farklılaşma bulunmuştur. Buna göre
mesleki rol, işveren markalaşması ve alt boyutları üzerinde etkili bir değişken olarak söylenebilir.
İşveren markalaşması puanlarının mesleki deneyim süresi değişkeni açısından farklılaşmasına ilişkin
Kruskal Wallis H testi sonuçlarına ait bulgular Tablo 2.6.’ de verilmiştir. Buna göre;
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Tablo 2.7: İşveren Markalaşması Puanlarının Mesleki Deneyim Süresine Göre Karşılaştırılması
Alt Boyutlar

Gelişimsel
Değer

Sosyal Değer

Fayda Değeri

Ekonomik
Değer

Başvuru
Değeri

Toplam

Mesleki
Deneyim
Süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21+ yıl
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21+ yıl
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21+ yıl
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21+ yıl
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21+ yıl
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21+ yıl

N

Sıra Ort.

Sd

X2

p

Fark

263
215
154
61
69
263
215
154
61
69
263
215
154
61
69
263
215
154
61
69
263
215
154
61
69
263
215
154
61
69

342,25
386,32
393,79
437,59
439,08
353,19
369,23
400,77
440,17
432,76
323,91
394,44
398,91
473,96
440,10
338,00
374,51
411,14
453,25
439,51
323,64
378,09
420,55
494,92
425,25
325,50
384,06
410,52
468,07
445,70

4

17,891

,00

5,4,3,2>1

4

14,443

,00

5>1,2
4>2,1
3>1

4

35,765

,00

5,4,3,2>1
4>3,2

4

25,212

,00

5>2,1
4>2,1
3>1

4

42,576

,00

5>1
4>3,2,1
3>1
2>1

4

35,044

,00

5,4,3,2>1
4>2

*p<0,05
Tablo 2.6. incelendiğinde işveren markalaşması puanlarından elde edilen puanların mesleki deneyim
süresi değişkeni açısından farklılaştığı görülmektedir (gelişimsel değer X2=17,89 p<0,05; sosyal değer
X2=11,43 p<0,05; fayda değeri X2=35,76 p<0,05; ekonomik değer X2=25,21 p<0,05; başvuru değeri
X2=42,57 p<0,05; toplam X2=35,04 p<0,05). Ölçeğin bütününden elde edilen puanların mesleki
deneyim süresi değişkeni açısından hangi gruplar arasında farklılaşma olduğuna dair bulgu
incelendiğinde farklılaşmanın -5 yıl arası olan katılımcılarla 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21 yıl üstü
katılıcılar arasında üst deneyim süresine sahip olan katılımcılar lehine olduğu görülmektedir. Ayrıca 610 yıl mesleki deneyim süresine sahip olan katılımcılar ile 16-20 yıl arası deneyim süresine sahip
katılımcılar arasında 16-20 yıl lehine anlamlı farklılaşma görülmektedir. Bu bulgulara göre mesleki
deneyim süresi değişkeninin işveren markalaşması üzerinde etkili bir değişken olduğu söylenebilir.
Gerek ölçeğin bütününde gerekse alt boyutlarda mesleki deneyim süresi arttıkça işveren
markalaşması puanlarının yükseldiği görülmektedir.
İşveren markalaşması puanlarının aylık kazanç değişkenine göre farklılaşmasına ilişkin Kruskal Wallis
H testi sonuçlarına ait bulgular Tablo 2.7.’de verilmiştir.
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Tablo 2.8.: İşveren Markalaşması Puanlarının Aylık Kazanca Göre Karşılaştırılması
Alt
Boyutlar

Gelişimsel
Değer
Sosyal
Değer

Fayda
Değeri

Ekonomik
Değer

Başvuru
Değeri

Toplam

Mesleki Rol

N

Sıra Ort.

Sd

X2

p

Fark

1500 TL ve altı
1501-3000 arası
3001-5000 arası
5001-7000 arası
1500 TL ve altı
1501-3000 arası
3001-5000 arası
5001-7000 arası
1500 TL ve altı
1501-3000 arası
3001-5000 arası
5001-7000 arası
1500 TL ve altı
1501-3000 arası
3001-5000 arası
5001-7000 arası
1500 TL ve altı
1501-3000 arası
3001-5000 arası
5001-7000 arası
1500 TL ve altı
1501-3000 arası
3001-5000 arası
5001-7000 arası

235
348
133
39
235
348
133
39
235
348
133
39
235
348
133
39
235
348
133
39
235
348
133
39

337,24
360,10
478,86
439,38
349,16
354,95
473,58
431,50
333,65
353,09
493,56
473,40
339,36
355,16
482,62
457,90
337,79
348,47
493,43
490,18
331,46
351,89
499,06
478,56

3

42,70

,00

3>1,2
4>1,2

3

36,30

,00

3>1,2
4>1,2

3

59,73

,00

3>1,2
4>1,2

3

48,28

,00

3>1,2
4>1,2

3

62,78

,00

3>1,2
4>1,2

3

64,98

,00

3>1,2
4>1,2

*p<0,05
Tablo 2.7. incelendiğinde işveren markalaşması puanlarından elde edilen puanların aylık kazanç
değişkeni açısından farklılaştığı görülmektedir (gelişimsel değer X2=42,70 p<0,05; sosyal değer
X2=36,30 p<0,05; fayda değeri X2=59,73 p<0,05; ekonomik değer X2=48,28 p<0,05; başvuru değeri
X2=62,78 p<0,05; toplam X2=64,98 p<0,05). Mann Whitney U testi sonuçlarına göre ölçeğin
bütününde ve tüm alt boyutlarında farklılaşmanın 1500 altı gelire sahip olan katılımcılar ile 30015000 arası ve 5001-7000 lira arası gelire sahip olan katılımcılar arasında üst gelir grupları lehine;
1500-3000 arası kazanca sahip katılımcılar ile 3001-5000 arası ve 5001-7000 lira arası gelire sahip
katılımcılar arasında üst gelir grupları lehine anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Gelir düzeyi
yükseldikçe işveren markalaşması ölçeğinden ve ölçeğin alt boyutlarından alınan puanın yükseldiği
görülmektedir. Bu bulguya göre aylık kazanç değişkeninin işveren markalaşması ve alt boyutları
üzerinde etkili bir değişken olduğu söylenebilir.
İşveren markalaşması puanlarının marka çalışması eğitimine katılma durumuna göre farklılaşmasına
ilişkin Mann Whitney U testi sonuçlarına ait bulgular Tablo 2.8.’ de verilmiştir.
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Tablo 2.9.: İşveren markalaşması Puanlarının Marka Çalışması Eğitimine Katılma Durumuna Göre
Karşılaştırılması
Alt Boyut
Gelişimsel
Değer
Sosyal
Değer
Fayda
Değeri
Ekonomik
Değer
Başvuru
Değeri
Toplam

Marka
Eğitimi
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

397
342
397
342
397
342
397
342
397
342
397
342

406,64
327,46
400,20
334,94
413,43
319,58
397,15
338,49
401,52
333,41
408,12
325,75

161437,00
111993,00
158879,50
114550,50
164132,50
109297,50
157667,50
115762,50
159403,00
114027,00
162024,50
111405,50

53340,00

,00

55897,50

,00

50644,00

,00

57109,50

,00

55374,00

,00

52752,50

,00

*p<0,05
Tablo 2.8. incelendiğinde işveren markalaşması ölçeğinden elde edilen puanlarının marka çalışması
eğitimine katılma değişkeni açısından farklılaştığı bulunmuştur (gelişimsel değer U=53340,00 p<0,05;
sosyal değer U=55897,50 p<0,05 fayda değeri U=50644,00 p<0,05; ekonomik değer U=57109,50
p<0,05; başvuru değeri U=55374,00 p<0,05; toplam U=52752,50 p<0,05). Buradan hareketle H1
hipotezi kabul edilmiştir. Ölçeğin tüm alt boyutlarında ve ölçekten elde edilen toplam puana göre
marka çalışması eğitimine katılan katılımcıların puanları, marka çalışması eğitimine katılmayan
katılımcıların puanlarından anlamlı şekilde daha yüksektir. Bu bulgulara göre marka çalışması
eğitimine katılma durumunun işveren markalaşması ve alt boyutları üzerinde etkili bir değişken
olduğu söylenebilir.
3. Araştırmanın Sonucu
Günümüzün işletmeleri, varlıklarını yeni rekabet ortamında sürdürebilmek için sadece kurum ya da
ürün olarak marka olmalarının yeterli olmadığını, işveren olarak da marka haline gelmeleri
gerekliliğinin farkına varmışlardır. Artık markalaşma sadece ürün, hizmet ya da kurumsal düzeyde
olmamakta işveren düzeyinde de olmaktadır. Değişen şartlar içerisinde işletmeler için rekabet
sadece, ürün, hizmet, pazarlama, kar gibi alanların dışına çıkarak nitelikli ve becerikli işgücü
piyasasında da yaşanmaya başlamıştır. İşveren markası örgütteki insan kaynağı kalitesi
yükselteceğinden rekabeti artırmakta, aynı zamanda işveren markasını güçlendirmektedir. Güçlü
işveren markası ise çalışacak en iyi yer algılanmasını sağlamaktadır. İşletmenin dış çevresinde işyeri
hakkında olumlu görüşler ve bilgi almak isteyenlerin sayısı artıkça değerli bir yerde çalıştığını düşünen
birey, aynı zamanda çevredeki kişilerin hayalindeki yerde çalıştığından ötürü kendini şanslı görmeye
başlamaktadır. Bu durum, çalışanların motivasyonu ve performansı artmaktadır (Baş, 2011:44).
İşveren markasına sahip olmak, işletmeleri farklılaştırmakta ve rakiplerinden ayırmaktadır. Güçlü
işveren markası, nitelikli adayları çekmekte, çalışanların elde tutulmasını ve bağlılıklarını sağlamakta,
çalışanların moral ve motivasyonları yanında verimliliğini, dolayısıyla örgütsel verimliliği artırmakta ve
finansal faydalar yanında kurumsal itibara katkı sağlamaktadır. İşveren markasının sağladığı faydalar,
işletmeleri güçlü bir işveren markası oluşturma konusunda teşvik etmektedir (Öksüz, 2012:27). Ayrıca
güçlü bir işveren markası ile iyi bir çalışma atmosferi oluşturmaktadır. Bu da çalışanın işletmeye
bağlanmasını, memnuniyetini ve motivasyonu artırmaktadır. İşletmeye bağlılık, motivasyon ve
memnuniyet çalışanların bireysel verimini artırdığı gibi tüm işletme genelinde yüksek iş verimini
artırmaktadır (Achtehagen vd., 2012:2).
Otelcilik endüstrisi doğası gereği emek yoğun bir sektör olduğundan dolayı potansiyel çalışanların bir
işveren markası ile mevcut işgörenin verimlilik, performans artışı ve örgütsel bağlılığın oluşması için
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özellikle de sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamaya yönelik yetenekli/nitelikli işgöreni işletmeye
çekmek ve elde tutmak için işveren markası, İKY’ye iyi bir staratejik seçenek olarak karşına
çıkmaktadır. Yapılan araştırmada turizm sektöründe çalışan personelin, işletmelerine göre işveren
algısının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Son olarak entelektüel ve beşeri sermayenin rekabet avantajının temeli olduğu kabul edildiğinden,
yetenekli çalışanları cezp etmek ve elde tutmanın işletme açısından ne kadar önemli olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu yüzden işletme yöneticileri tarafından mevcut çalışanların ilgisi çekilmeli, geliştirilmeli ve
motive edilmelidirler. Aksi takdirde marka haline gelemeyen bir işletmenin uzun vadede başarılı
olması ve kar elde etmesi beklenmemelidir. Daha öncede bahsedildiği üzere işveren markasına sahip
olmanın getireceği yararlar düşünülünce markalaşmaya gidilmesinin gerekli olduğu sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda, turizm sektöründe yapılan bu araştırmanın başka sektörlerde de yapılması
işletmeler açısından son derece yararlı olacaktır.
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Edip Cansever Şiirinde Politik Bir Söyleme Gönderme: Ölü mü Denir?
Hamza Aydoğdu

Özet
Türk edebiyatının tartışmasız en önemli edebi hareketlerinden olan II. Yeni şiiri, getirdiği yeniliklerle
Türk şiirini yeni bir çehreye kavuşturmuştur. Ortaya çıktığı dönemde anlamsız olmakla, toplumun
sorunlarına uzak kalmakla suçlanan II. Yeni şairleri kendi poetik anlayışlarından taviz vermeden edebi
faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Çağdaşlarından farklı olarak şiirlerini tek bir temaya indirgemeyen II.
Yeniciler gerek şahsi duyuşlarından kaynaklı karamsarlık, melankoli, mutsuzluk, bıkkınlık gibi
duygulardan gerek içinde bulundukları toplumsal koşullardan dolayı ölü/ölüm/ölüm arzusu gibi
konulara ilgi duymuş ve zaman zaman şiirlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Bu çalışmada öncelikle
II. Yeni şiirinin önemli temsilcilerinden olan Edip Cansever’in ölüm/ölü konusunu hangi açılardan ele
aldığı incelenecektir. Daha sonra da Edip Cansever’in yazmış olduğu “Ölü mü Denir?” şiirinde dile
getirdiği politik ögelere yer verilerek II. Yeni hareketinin politik/toplumcu bir şiire dönüşemeyeceği
yönündeki düşüncelerin aslında çok da geçerli olmadığı gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: II. Yeni şiiri, Edip Cansever, ölü-ölüm, politik şiir

Giriş
II. Meşrutiyet’ten 1950’li yılların ortalarına kadar Türk şiirinin gelişimine bakıldığında edebi ve estetik
bakımdan birbirinden farklı anlayışları benimsemiş olan edebi akım ve toplulukların3 yan yana kendi
edebi anlayışları çerçevesinde varlıklarını sürdürdükleri görülür. II. Yeni Hareketi’nin 1954’te ortaya
çıkmasından önceki birkaç yılda Garip şiiri, yazın hayatına o denli hâkim olmuştur ki “şiir deyince
yalnız küçük olayların, yalnız alelade bir dille anlatılması akla gelir olmuş; basitlik, aleladelik şiirin
ölçüsü olmuştur. Dergi sayfalarını Garip akımının sıradan kopyaları doldurmuştur.” (Doğan, 2008: 18)
Cemal Süreya, İlhan Berk, Edip Cansever ve Sezai Karakoç gibi II. Yeni hareketinin öncü şairleri, Türk
şiirinin 1940’lı yılların sonunda içine düştüğü bu tıkanıklığa bir tepki niteliğindeki şiirlerini Yeditepe, A,
Yenilik, Salkım, Şimdilik, Pazar Postası gibi süreli yayınlarda peş peşe yayımlayarak yeni bir şiir
anlayışını başlatmış olurlar.
Herhangi bir bildiri, ortak bir beyanname olmaksızın başlamış olan II. Yeni şiiri; soyut düşünüş ve
soyutlamayı, imgeyi, anlam kapalılığını, çağrışıma yaslanan anlamı ön plana alarak Türk şiirini
3

Milli Edebiyatçılar (1911), Nev-Yunaniler (1912), Rübâbcılar (1912), Nâyiler (1913), Beş Hececiler (1914), Şairler Derneği
(1917), Dergâh Topluluğu (1921), Yedi Meşaleciler (1928) Garip Hareketi (I. Yeni/1941), Hisar Topluluğu (1950), Mavi Grubu
(1952)
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“temellerinden sarsan, alışılagelen şiir anlayışını kıran bir şiir hareketi” (Karaca, 2008: 277) olma
özelliğiyle Türk edebiyatında üzerinde çok konuşulan ve yazılan bir şiir hareketi olmuştur. Bu
hareketin önemli isimlerinden biri de Edip Cansever’dir.
1. Edip Cansever
Edip Cansever, yer yer Garip şiiri hareketinin etkisindeki ilk şiirlerini İkindi Üstü (1947) ve Dirlik
Düzenlik’te (1954) yayımladıktan sonra 1950’li yılların sonuna doğru kendi kişiliğini aramış ve “aradığı
özgün şair kişiliğini de 1960’lara doğru ve özellikle de Yerçekimli Karanfil’den (1957) sonraki
kitaplarıyla bulmuştur.” (Asiltürk, 2006: 214) Bu eserinden sonra peş peşe gelen Umutsuzlar Parkı
(1958), Petrol (1959), Nerde Antigone (1961), Tragedyalar (1964), Çağrılmayan Yakup (1966), Kirli
Ağustos (1970) kitaplarında genel olarak Edip Cansever şiirinin kendine özgü dokusunu oluşturan
şiirler yer alır. Sonrası Kalır (1974) adlı şiir kitabında dönemin koşullarından dolayı sosyal sayılabilecek
şiirlere yer veren şair, Ben Ruhi Bey Nasılım (1976) kitabıyla “varoluşçuluktan ve nihilizmden izler
taşıyan şiir anlayışının neredeyse doruğuna çıkar.” (Asiltürk, 2006: 216) Toplumsal çalkantıların
toplumun tüm bireylerini etkilediği 1977-1985 yılları arasında Sevda ile Sevgi (1977), Şairin Seyir
Defteri (1980), Eylülün Sesiyle (1980-1981), Bezik Oynayan Kadınlar (1982), İlk Yaz Şikayetleri (1984)
ve son kitabı olan Oteller Kenti (1985) adlı kitaplarında, poetik değerlerden tamamen uzaklaşıp politik
olmaktan kaçınan bir şairin kaçışını görmek mümkündür.
“Her kitabında kendini yenilemiş, değiştirmiş, aşmış bir şair(dir)” (Doğan, 2006: 31) Edip Cansever,
“öyle ki, ilk eserleriyle sonrakileri karşılaştırınca şaşırıyor insan.” (Bezirci, 2007: 113) Zira kırk yıllık
yazın hayatı incelendiğinde Edip Cansever ile ilgili yapılmış olan bu tespitlerin yerinde olduğu
görülecektir. Halk gerçekçiliğine dayalı folklor öğelerini barındıran şiirlerini topladığı ikinci şiir kitabı
olan Dirlik Düzenlik’ten sonra siyasetten uzak, simgeli bir yolla çağını yansıtma yolunu seçer ve
Yerçekimli Karanfil’de yer yer resim tekniğine yaklaşan bir anlatımla Türkçe’nin olanaklarını, sınırlarını
zorlar. Alışılmış kalıpların, deyimlerin, dışına çıkarak yeni imgeler, çağrışımlar, sözdizimleri bulmaya
çalışan Cansever; artan baskının, toplumdaki bunalımın etkisiyle hayattan, toplumdan, somut
insandan kaçış eğilimi Umutsuzlar Parkı’nda doruk noktaya ulaşır. Geleceğe bel bağlamak bir yana
umutsuzluk, karamsarlık, bunaltı ile kuşatılmış olan benliğini hiçlikten kurtarmak için kendine sığınan
şairin bu dönemde yazdığı şiirlerinde “İnsanın doğadan, açık alandan kapalı mekâna, bu mekândan da
kendi iskeletine dönüşü, sığınışı, sürgünlüğü söz konusu(dur)” (İnce, 2011: 158) Cansever, yersiz
heyecanlardan uzak bir duruşla II. Yeni şiirinin sağladığı anlatım olanaklarını sonuna kadar kullanarak
“us düzleminde çalışmak, düşüncenin şiirini yaratmak istemiştir. (…) Düşünceyi örtmek alışkanlığı
yerine, onu açığa çıkartıp, şiirsel mutluluğa bu yoldan varmayı denemiştir.” (Bezirci, 2007: 135) Ancak
henüz bu düşüncesini tam olarak gerçekleştirememişken Petrol adlı şiir kitabında II. Yeni anlayışından
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uzaklaşarak somuta, doğala, anlama yönelen; ‘duygunun şiirine’ yaklaştığı görülür. Cansever, bu
tavrıyla tamamen kendi kişisel durumunu anlatmaya yönelmiştir.
Edip Cansever şiirinin özü “insanın ve nesnenin doğasıdır.” (Asiltürk, 2006: 219) Zira kendisiyle yapılan
bir söyleşide “şiiri doğadan sağdığını” (Cansever, 1981: 6) söyleyerek hem şiirlerinde kullandığı sayısız
nesne/eşyanın hem de tasvir içerisinde kurduğu dekorda şiir kişisi ile nesneler arasındaki ilişkiye
açıklık getirmiş olur. Baki Asiltürk, “Hiç Kimselerin İlgilenmediği Bazı Olayların Tarihçesi Olarak Edip
Cansever” adlı yazısında ‘seyir’ kavramını hem bakma/görme hem de yürüme anlamında kullanarak
Cansever şiirinin büyük bir ölçüde bir ‘seyir’in ürünü olduğunu söyler ve şöyle devam eder: “Sonuçta
kendisine boş ve anlamsız gelen bu dünyayı seyreden şair-kişi daha baştan farkındadır aslında boşluk
ve anlamsızlığın.” (Asiltürk, 2006: 222) Zira Edip Cansever’in “ne günlük olaylara inmek, ne de günlük
olayların dar sınırından kurtulup ölümsüz bir öze yönelmek! (…) Şiirlerine yerleşen her sözcük ancak
bir sıkıntıya bulandıktan sonra eyleme geçebiliyor.” (Cansever, 1976: 227) deyişi de sıkıntıyı farkında
olarak yaşadığı ve bundan tamamen kurtulmak için insan-nesne/eşya gibi çevresindeki tüm
enstrumanlardan yararlandığı görülür. Cansever, şair duyuşu ile bütünsel anlamda var olan gerçeği,
nesne-insan ilişkisine indirgeyerek soyutlamalar, somutlamalar, imgelemeler aracılığıyla vermeye
çalışır. Sonuçta varlığın kendi bütünselliğinde de insanın yaşam sahnesinde de nesnelerin önemli bir
yeri vardır ve Cansever’e göre “gerçek, maddedir; eşyadır. (…) Zaman üç boyutuyla şimdi var olanın
nesnenin kendisidir, kendisindedir.” (İnce, 2011: 156) Gerçeklikle bu kadar ilgili olmasına rağmen
şiirlerinde anlam katmanlarına, anlamın kendini hemen ele vermemesine karşı oldukça titiz
davranmıştır. Sosyal konulara en çok yaklaştığı zamanlarda bile anlamın kapılılığa önem verir çünkü
Cansever, “şiirde kapalılığı, şiiri korumakla yükümlü bir kabuk olarak görür. (…) (Ona göre) kapalı
yazmak, ozanın kutsal bildiğini yere düşürmemek içgüdüsüdür.” (Kolcu, 2010: 68)
“Ucu sivri bir bıçakla boyuna kendi içinde dolaşan şair, (…) önce bütün kusurları ve erdemleriyle
kendini bulur; sonra dış dünyaya, kendi dışındaki insanlara döner.” (Doğan, 2006: 33) Cansever, dış
dünyaya yöneltmiş olduğu bakışı da kendi deneyimlerinden, kendinde bulduğu bulgularla yapar. Her
yerde kendini, kendi izdüşümünü aradığından çoğu zaman şairde dış dünya ve ‘ben’ iç içedir. Onu dış
dünyadan ayırmak zordur. Cansever bu durumu “O Yalnız” adlı şiirinde şu şekilde ifade eder: Akşam,
soyulmuş gün ışıkları / Bölüşülmüş insan yüzü gar / Sayısız beni toplar bakışlarım (S.469)
Ona göre “İnsanın insana verebileceği en değerli şey / Yalnızlıktır.” (Cansever, 2014: 455) “Sıradan
insanlar, yalnızlığı başka insanlarla bölüşme eğilimindeyken şairin bu konudaki yolculuğu kendi içine
‘ben’ine doğrudur.” (Kolcu, 2010: 8) “Ben mutsuz kişiyim, size yüzümü getirdim bu anlamda”
(Cansever, 2014: 253) diyen şair, yaşamın/yaşamanın gerçekliğini varoluşunun ağırlığını şiddetle
hissettiğinden bazen “İğrenmenin, tiksinmenin en eskisiyim / İki eşya arasında bir hiçlik / Ne iskemle,
ne masa, tam orda tökezlerim” (Cansever, 2014: 485) diyerek hiçlik duygusuna kapılır bazen de adeta
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ölüme çağrıda bulunur. Ancak “Cansever’de hiç rastlamadığımız iki kavram, intihar ya da susmak(tır)”
(Doğan, 2006: 35) Çünkü ona göre ölmek de susmak da çare değildir. İnsanı yabancılaştırtıran, özden
uzaklaştıran bu dünyadan kurtuluşun tek yolu onu anlatmaktan ve ona saldırmaktan geçmektedir.
Şair gözlerini kapatarak kendi fildişi kulesine çekilmemelidir. “Durmadan değişen toplumun bir tanığı
olarak görevi susmak değil, bu değişimi eserlerine aksettirmektir.” (Kolcu, 2010: 36) Edip Cansever,
sürekli değişen toluma; sürekli değişen şiirleriyle yetişmeye, toplumsal değişimlerin gerisinde
kalmamaya çalışmıştır. Bunu yaparken de Cansever, salt insan olmanın zaaflarının da sınırlılıklarının
da farkında olduğundan bir şair olarak işlevinin “toplumda en iyi tanığı çevreyi, bu çevredeki insanları
anlatmak, onların içlerini dışa çevirmek” (Doğan, 2006: 39) olduğunu söyler. Bunu bir şair duyarlılığı
ile yapması onun görünür olanın gerisinde dolaşmasına, birleştirici ve ortak olanı değil ayıran ve
farklılaştıranı aramasına neden olmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman bu derine inişlerin, şiir için
kötümser ve karamsar bir zemin oluşturmakla beraber şiirin okur için zorlaşmasına da sebebiyet
verdiği tartışılmaz bir gerçektir.
Ölüm, edebiyatın en önemli temalarından biridir. Dünya edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında
da bilhassa şiirde ölüm konusu çok boyutlu olarak ele alınmıştır. “İnsanlık tarihinde kimine göre bir
tükeniş, kimine göre yeniden diriliş için atılan ilk adım, bazen de canlılara yapılan en büyük haksızlık
olarak telaki edilmiş” (Erol, 2010: 171) olan ölümün Türk şiirinde işlenişi ölüm duygusunun verdiği salt
acı, ölüm korkusu, faniliğin verdiği çaresizlik şeklinde olduğu gibi bazen de ölüme karşı duyulan
merak; bir ölüm arzusuna hatta intihar eğilimine dönüşebilmektedir.
Karamsarlık, hayattan memnuniyetsizlik, yaşanan sosyal çevreden hoşnutsuzluk, melankoli,
mutsuzluk, bıkkınlık gibi duygulara eşlik eden ölüm/ölüm arzusu II. Yeni şairlerinin de ilgi duydukları
konulardandır. II. Yeni şiirinin önemli şairlerinde olan Edip Cansever de zaman zaman ölüm konusunu
çeşitli açılardan ele almıştır. Edip Cansever “şiirindeki ölüm, kapalı anlatım içinde çok belirgin
verilmeyen bir duygudur. Sezdirilir, ilgi kurulur ve bilinç dışı bir duruma dönüştürülür. Ölüm, hayatı
zaten çıkışsız gören şair için varoluşçu sözlük içerisinde bir anlamdır.” (Örgen, 2008: 169) Şiirlerinde
mutsuz olduğunu, hiçliğini, yalnızlığını bu kadar çok dile getiren hatta “imgesiyim ölümün” (Cansever,
2014: 478) diyebilecek kadar kendisini ölüme yakın gören bir şairin ölüm konusuna değinmesi
şaşılacak bir durum değildir. “Şiirlerinden yola çıkarak şairlerin duyduğu ölüm arzusunun nedenlerine
ve nasıl ölmek istediklerine dair bir fikir edinmek mümkündür.” (Erol, 2010: 287) Zira Edip Cansever,
“Ölüm mü? – Yok canım, çok sesli bir evrende çok erken daha / Üstelik bilmiyoruz da, doğrusu
bilmiyoruz, ölüm mü bunu hiç bilmiyoruz.” (Cansever, 2014: 252) diyerek ölümün kendisi için
bilinmezliklerle dolu olduğunu söyler ve sürekli bu anlamı sorgular. “Kar sorar, ölü sorar / Ölümün
anlamı, ne” (Cansever, 2014: 479), “Bir bir gezindim de bütün mezarlıkları / Zakkumları gördüm ve
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erguvanları / Ölüler gördüm ölüler, bir avuç kemikle o sonsuz / Onlar ki ne yaparlar, hiç bilmem”
(Cansever, 2014: 259)
Şair, ölümün anlamına ilişkin bu soruların yanıtını “Ölümle Akit” adlı şiirinde bulmuş gibidir.
“İstemedik ki bunu biz / Hepsi hepsi bir tabut karanlığımızı süsledi / Vardı ki bir mahzun aklımız /
Tabut / Çakarak kendini yıllarca üstümüze / Her şeyi bir hiçliğe döndürmeyi bildi” (Cansever, 2014:
480) Ölümü en sonunda hiçlik olarak tasavvur eden şair nihayet ölümün başka bir boyutuyla meşgul
olmuştur: ‘Ölüm’e maruz kalana yani ‘ölü’ye. Edip Cansever, ölüm olgusunun insan bedeninde ve
doğasında yaptığı değişiklikleri, ‘can’ denen belirsiz kavramın insan bedeninden ayrılmasıyla
insanın/ölünün uğradığı birtakım değişiklikleri şiirine taşımıştır. Öyle ki Cansever’in “Ölü mü Denir”
adlı şiirinde ölümü değil ölüm kavramını ölü ekseninde betimlediğini görüyoruz.
3. Ölü mü Denir?
“Ölü mü denir şimdi onlara” diyerek soruyla başladığı şiirin sonraki dizelerinde kendi sorusuna bir
bakıma cevap verir. ‘Evet’ der gibidir şair. ‘Evet, onlar ölüdür.’ çünkü onların kalpleri çoktan
durmuştur ve gözbebekleri kımıldamıyordur artık.
“Ölü mü denir şimdi onlara
Durmuş kalbleri çoktan
Ölü mü denir şimdi onlara
Kımıldamıyor gözbebekleri”
Şiirin bu bölümünde ölümün insanın üzerine çöreklendiğinde kendini sergileyişini, ölüm hâlinin ilk
belirtilerini modernist bir bakışla ele alan şair, ölümün başka bir gözle algılanışının ürününü ortaya
koymaya çalışmaktadır. Şiirin bütününe yayılan yinelemeler, şiirde ritmin sağlanmasında kullanılan
önemli araçlar olarak dikkati çekmektedir. Ancak şiirin ilk bölümündeki yinelemelerde şairin sadece
sözün etkisini arttırmayı amaçlamadığını aynı zamanda ölümlerinden bahsettiği kişilerin ölmüş
olabileceğine inanmadığını ya da ölmüş olabilme ihtimallerine karşı duyduğu şaşkınlığı da sezdirmeye
çalıştığını söylemek mümkündür. Şiirin devamında ölüm hâlinin ölünün yüzünden nasıl okunduğunu
anlatmaya geçer.
“Suratları gergin
Suratları kararlı
Belli ki çok beklemişler
Kabuğundan çıkan bir portakal gibi gelen sabahı”

Bu dizelerde uzun süren bekleyiş, ölüm arzusu ya da ölümü bekleyiş değildir. Bu kişilerin
yaşamlarında vermiş oldukları mücadelenin yarım kalmışlığına dikkat çekilir. Zira “Bir savaş alanına
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benziyor suratları” denmesi de bu düşünceyi destekler niteliktedir. Yaşamları boyunca çektikleri
acıların ve vermiş oldukları mücadelenin izlerini suratlarında görmek mümkündür.
“Dudakları nemli
Son defa kendi etini öpüp
Yani son defa gerçek bir insan etini
Hazla kapanmışlar öyle”
Şair, bu dizelerde “hem ölüyü hem de ölümü munis göstermek için çaba sarf eder.” (Kolcu,
2013: 410) Ölümün ürkütücü kasvetinden şairane bir söylem ile uzaklaşmaya çalışarak son nefesini
vermiş olan dudaklardaki ıslaklığı son bir öpücük olarak betimler. Oysa gerçekte bu bir sondur.
Ölünün beklediği sabahlara, hayatla girişilmiş olan onca mücadeleye olsa olsa bir ‘veda busesi’dir.
Edip Cansever, bu şiirinde söz konusu olan ölüleri tasvir ederken daha önce Umutsuzlar Parkı’nda
şairin “Ben ki bir ölüyü bekleyerek geçirdim geceyi/ Bir ölüyü ve ölünün bütün inceliklerini”
(Cansever, 2014: 169) şeklindeki müstehzi, umursamaz tavrından eser kalmamıştır.
“Geçirmiyor gövdeleri soğuğu
Geçirmiyor sıcağı da
Ve ikiye ayrılmış bir nehir gibi bacakları
Akıyorlar sonsuza
Ölü mü denir şimdi onlara.”
Ölüm bedeni hissizleştirip insani duyuşlardan koparmıştır. Artık ne soğuğun ne sıcağın ölü bir
beden üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ölünün bir zamanlar üzerinde dimdik durduğu bacakları da onu
bir nehir gibi görünmeze/bilinmeze doğru götürmektedir.
“Kimse hüzünlü olmasın
Sırası değil hüznün daha
Bir gün bir şehrin alanında
Bir mermer yığınının gözlerine
Omuzlarına düşerse bir çınar yaprağı
Hüzünlensin yaşayanlar o zaman
Sırası değil hüznün daha.”
Nihayet şiirin bu bölümünde bahsedilen ölülerin sıradan kişiler olmadıkları anlaşılır. “Hayatı
boyunca Marksist düşünceyi benimsemiş (olan) (…) Edip Cansever’in bu şiiri, kendi çevrelerinin
‘devrimci şehit’ dedikleri Marksist militanlar için yazmış olabileceği” (Kolcu, 2013: 411)
düşünüldüğünde şairin bu kişileri heykellerini, büstlerini şehir meydanlarına dikmek isteyecek kadar
önemsediği sonucuna ulaşılmaktadır.
“Öylesine sıkılmış ki yumrukları”
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Şair adeta bahsettiği kişilerin tüm yaşamlarını, tüm mücadelelerini tek bir satıra sığdırmaya
çalışmıştır. Sıradan kişiler olmadıklarını anladığımız bu ölülerin iyice sıkılmış yumrukları ölüm anıyla
cebelleşmenin ya da ölümün bedeni kaskatı edişinin ötesine geçip o kişilerin yaşamları boyunca
giriştikleri mücadelelerin, direnişlerin sembolü haline gelir. Çünkü bu yumrukları bir amaç uğruna
sıkılmıştır.
“İyice sıkılsın yumruklar
Saklansın diye bir armağan gibi bu katılık
Öylesine sıkılmış ki yumrukları”
Dikkat edilirse şiirin bütününde bazı değişikliklerle tekrar edilen ‘gövde’ ve ‘yumruk’
sözcükleri anlamı sürüklemede başat rol oynamaktadır. Özellikle ‘yumruk’ sözcüğünün şiirde
neredeyse ‘sözcük’ olmaktan çıkıp imgeleştiği görülür. Yumruk sözcüğünün iyice sıkılmış olması, katı
ve güçlü olması ile sağlanan anlam genişliği; yapılan eylemin, durumun kavranmasını sağlamaktadır.
Zira söz konusu kasılma, bir fâninin ölüm karşısındaki çırpınışı değil olsa olsa “devrimci bir söylemin
ifadeleri olabilir.” (Kolcu, 2013: 411) Çünkü bu katılık, ölen kişilerin geride kalanlara bıraktığı bir
armağandır ve geride kalanlar da bu mücadeleyi aynı katılıkla devam ettireceklerdir.
“Unutulsun bir gövdeye duyulan hasret
Unutulsun bu alışılmış duyarlık
O kadar sade, o kadar kalabalık ki
Unutulmaya değer onların insan gövdeleri
Ve unutulmalı mutlaka
Dolsunlar diye yüreklere
Dolsunlar damarlara.”
Politik bir davada önemli olan kişiler, bedenler değildir hatta bu dava uğruna ölen kişilere
duyulan hasret, bu alışılmış duyarlık unutulmalıdır; terk edilmelidir. Çünkü bir dava uğruna yaşanan
ölümler, ancak dava devam ederse mücadele ruhu yüreklere, damarlara yeniden dolarsa anlam
kazanır.

Sonuç
Edip Cansever’in değişimler şairi, durmadan kendini yenileyen şair olarak anılması ve şiirini bu
doğrultuda sürekli yenilemesinden dolayı onun poetikasının bir bütün olarak ele alınmasını; belirli
maddelerek sıralanarak tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. II. Yeni anlayışına bağlı kapalı, imgeye
dayalı şiirler yazarak zaman zaman dilin alışılmış yapısını değiştiren şair, nitelikli şiirin ve okurun
peşindedir. Nitelikli bir okur kitlesi yetiştirmek amacıyla şairin konumunu şairlikten düşünürlüğe
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doğru eviren Cansever, düşüncenin/us’un şiirine yönelmiştir. Düşünce şiirine bu kadar bağlı olmasına
rağmen şiirinin slogancı, didaktik veya propagandist olmamasına da özen göstermiştir.
Özde politik biri olmasına, Marksist bir anlayışı benimsemesine rağmen meydansız, kürsüsüz ve
slogansız şiirleriyle belki toplumun tamamını değil ama bireyi toplum içinde somut olarak yakalayan
şair; onun derinlerinde gizli olan içsel dramıyla ilgilenmiştir. Büyük sorunlara el atmanın şiiri
küçültebileceği endişesiyle poetik yanını politik yanından mümkün olduğunca korumaya çalışmıştır.
Anlamsız olmakla suçlanan, kapalı, imgeci bir anlayışa sahip olan II. Yeni çerçevesinde yazılmış
şiirlerde toplumcu ve politik şiirler yazmak bir tezat gibi görünse de Edip Cansever gibi usta şairlerin
bunu gerçekleştirebildiklerini söylemek mümkündür. Zira Edip Cansever’in Ölü mü Denir adlı şiiri II.
Yeni şiirinin politik bir şiir için tehlikeli olduğu, bu şiir hareketinin toplumcu bir şiire dönüşemeyeceği
yönündeki düşüncelerin aslında çok da geçerli olmadığını gösteren bir örnek olarak karşımıza
çıkmaktadır. Elbette toplumcu unsurlar barındıran birkaç şiir tüm bir şiir hareketini toplumcu veya
politik bir çizgiye taşıyamaz ancak bu şiiri, Edip Cansever gibi şiir sanatını politik öğelere feda etmeyen
bir şairin hem toplumcu hem de kapalı şiirler yazabileceğinin bir kanıtı olarak kabul etmek
mümkündür.
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Kendi Benine Sığınan Birey: Sisler Bulvarı

Hamza Aydoğdu

Özet
Son dönem Türk edebiyatında farklı türlerde eser vererek kendine özgü bir söylem geliştirmeyi
başaran Attilâ İlhan, imgeci bir tarzı benimsediği şiirleriyle de Türk şiirine önemli katkılar yapmış
sanatçılar arasında anılmaktadır. Şiirinin kapılarını toplumsal meselelere açan şair, aşklarını, hayal
kırıklıklarını, yalnızlığını da ele almaktan geri durmamıştır. Nitekim elli dört yıllık yazın hayatı boyunca
tek bir düşünce veya sanatsal söyleme bağlı kalmak yerine kendisini ve şiirini geliştirerek yeni
söylemlere, yeni seslere açık bir şiir meydana getirmiştir. Bu yönüyle İlhan, Türk şiirinde açtığı çığırla
kendisinden sonra gelen birçok genç şairi de etkilemiştir. Bu çalışmada Attilâ İlhan’ın sanat anlayışını
yansıtan ve onunla özdeşleşen Sisler Bulvarı adlı şiiri çözümlenerek şiirin anlam katmanları ortaya
konacaktır. Bu bağlamda şairin yalnızlaşan bireyin kendi ben’ini bir sığınak olarak algılama şekli ve
kendi ben’ine yönelişi irdelenecektir. Ayrıca İlhan’ın bireyin aşk ve maceraya düşkünlüğünü, gerilim
ve korku öğesini şiirsel atmosferde ne şekilde yarattığına yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Attilâ İlhan, şiir, Sisler Bulvarı, şiir çözümlemesi, birey, ben.

Giriş
Attilâ İlhan, 1948’den 2002’ye kadar yayımlanan eserleriyle Türk edebiyatına ve Türk şiirine büyük
katkılar sağlamış önemli şairlerimizden biridir. İlk dönem şiirlerinde Halk ve Divan edebiyatı
geleneğinden faydalanarak şiirler kaleme alan şair daha sonraki dönemlerde de bireysel, serüvenci,
imgeci bir tarzı benimsemiştir. Zengin hayal gücüyle şiirimize daha önce kullanılmayan imgeler
kazandıran şair, “muhteva açısından incelendiğinde tam bir kırk ambar görüntüsü verir” (Kolcu, 2013:
149). Neredeyse hiçbir temaya sonuna kadar bağlı kalmayan İlhan’ın şiirlerinde ‘serüven duygusu’,
temel izlek özelliğine sahiptir. Roman, öykü, senaryo ve deneme türünde örnekler verdiği halde hep
‘şair’ olarak anılan Attilâ İlhan, çok yönlü bir şairdir. Onun müzik ve sinema gibi sanatın farklı dallarına
olan ilgisi şiirlerine de yansımıştır. Şairin hayata ve çevreye bakışının taşıdığı genişlik ve derinlik,
şiirlerini farklı yöntemlerle incelenebilecek bir zenginlik kazandırmıştır.
Şairin araştırmacı yönü, şairi tarih konusunda araştırmalar yapmaya yöneltmiştir. Bu durum onun
milli mücadele ve Türk tarihinden aldığı tarihi vakaları destanlaştıran şiirler yazmasını sağlamıştır. Bu
yönüyle İlhan’ın şiir dağarcığı sadece kültürel ve tarihsel temalarla sınırlı kalmayarak zaman içerisinde
sosyal meseleleri de kapsamaya başlamıştır. Toplumsal sorunları, dünya meselelerini şiire taşıyan
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şair, bireysel konuları da es geçmeyerek aşklarını, özlemlerini, düş kırıklıklarını ve yalnızlığını da dile
getirmiştir. “Yaşamına pek çok şey sığdıran şair, gazeteciliğinin ve senaryo yazarlığının kendisine
sağladığı katkılardan yararlanarak şiire yeni bir ses, yeni bir soluk kazandırmıştır” (Gözükaraoğlu,
2011: 1). Yarım asrı geçen yazın hayatı boyunca kendisini ve şiir evrenini geliştirerek yeni biçim ve
yeni söyleyişler barındıran bir şiir tarzı meydana getiren İlhan, Türk şiirinde açtığı çığırla kendisinden
sonra gelen birçok genç şairi etkilemiştir.
1.

Sisleri Bulvarı Şiirinin Anlam ve Yapı Ekseninde Çözümlenmesi

Attilâ İlhan, kitabın ismiyle müsemma olan bu şiire “Kaptan” başlığı altında topladığı şiirleri arasında
yer vermiştir. Gerilim, coğrafyadan kaçış ve aşk duygularının ön planda olduğu bu şiirlerinde şairin
‘ben’ duygusuna ağırlık verdiği görülmektedir. Döneme hâkim olan zihniyetin bir gereği olarak da
düşünülebilecek bu hassas duyuşu, sosyolojik ve siyasi şartlara olduğu kadar kent yaşamının getirdiği
yalnızlık duygusuna da bağlamak mümkündür. Nitekim şiirin anlam katmanlarında derinlere inildikçe
“şehir hayatını temsil etme misyonuna sahip olan ben’in aşk ve maceraya düşkün karakteri, ben’in
gerilimi, korkularını” (Erol-Özer, 2012: 1108) yansıttığı görülür.
elinin arkasında güneş duruyordu
aylardan kasımdı üşüyorduk
ağacın biri bulvarda ölüyordu
şehrin camları kaygısız gülüyordu
her köşe başında öpüşüyorduk (İlhan 1995, 60)
“elinin arkasında güneş duruyordu” dizesiyle başlayan manzumenin birinci bölümü “Aksaray
ile Yenikapı Tren İstasyonu arasında uzayan” (Aytaş, 2011: 161) bulvarın tasviri ile başlar. Şair, bu
bölümde öncelikle zamanın ve mevsimin etkilerinden bahsetmiştir. İlk dizeden anlaşıldığı kadarıyla
olay, güneşin batmasına yakın bir zaman diliminde geçmektedir. Akşam saatlerinde iyice cılızlaşan
sonbahar güneşinden dolayı üşümektedirler. Hatta bulvarda onların dışında tasvir edilen bir de ağaç
bulunmaktadır ancak o da mevsime direnemeyerek yapraklarından arınırken anbean ölmektedir. “her
köşe başında öpüşüyorduk” ifadesi, iki sevgilinin ayrılmış olduğunu gösterir. Şehrin camlarına
yansıyan kasım güneşinin kaygısız bir şekilde gülmesinden hareketle şairin dışında kalan kişilerin bu
ayrılık sahnesine kayıtsız kaldıkları anlaşılmaktadır.

sisler bulvarı'na akşam çökmüştü
omuzlarımıza çoktan çökmüştü
kesik birer kol gibi yalnızdık
dağlarda ateşler yanmıyordu
deniz fenerleri sönmüştü
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birbirimizin gözlerini arıyorduk (İlhan 1995, 60)
Bir önceki bölümde sevgiliyle ayrıldıklarını anladığımız şair için artık ayrılıkla yüzleşme vakti gelmiştir.
Sisler Bulvarı’na karanlığın kendisini göstermesiyle şairin içinde peyda olan yalnızlık hissi öylesine
ürperticidir ki şair bu duyguyu, “kesik birer kol gibi yalnızdık” ifadesiyle anlatır. Ancak bu dizede
kullanılan “birer” sözcüğünün sadece kendisinin değil aynı zamanda sevgilisinin de yalnız olduğunu
göstermesi açısından önemlidir. Şiirin bu bölümünde geçen “dağlarda ateşler yanmıyordu” ve “deniz
fenerleri sönmüştü” ifadelerini, ‘yol göstericilik, kılavuzluk’ anlamında da değerlendirmek
mümkündür. Zira Gıyasettin Aytaş’a göre Attilâ İlhan, eskiden kervanların yüksek dağların tepelerinde
yakılan ateşlere bakarak yollarını tayin etmeleri geleneğine atıfta bulunmaya çalışmıştır. Hatta
“karada yakılan ateş yol gösterirken denizde ise aynı işlevi deniz fenerleri” (Aytaş, 2011: 161)
görmektedir. Ancak ateş yanmadığı gibi deniz fenerleri de sönmüştür ve ayrılık öncesinde birbirlerine
gözleriyle kılavuzluk eden bu iki sevgili, artık ayrıldıkları için kendilerini birbirlerinin gözlerini aradıkları
bir arayışın içinde bulurlar.

sisler bulvarı'nda seni kaybettim
sokak lambaları öksürüyordu
yukarda bulutlar yürüyordu
terkedilmiş bir çocuk gibiydim
dokunsanız ağlayacaktım
yenikapı'da bir tren vardı (İlhan 1995, 60)
Sisler Bulvar’ı artık şair için sevgilisini yitirdiği bir mekân niteliğindedir. Dolayısıyla bu durum,
şairin algılarını da etkiler. Sokak lambalarının ara ara gelen öksürük gibi yanıp sönmesi şairin
huzursuzluğunu, acısını daha da arttırmaktadır. Şairin omuzlarına bir külçe gibi oturmuş olan akşam
karanlığının ve ayrılık acısının durağanlığına, sabitliğine karşılık tek hareketin gökyüzünde olduğunu
anlıyoruz. Şairi adeta bulunduğu yere çivileyen, ayrılık sahnesinde belli belirsiz hareket eden tek varlık
bulutlardır. Burada şairin ayrılık karşısında derinden hissettiği duyguların şairden taşarak çevresine ve
hatta tüm doğaya sirayet ettiğini görüyoruz. Sisli ve karanlık bir gecede sevgilisini yitiren şair, kendini
güvende hissetmemektedir, adeta terk edilmiş bir çocuğun çaresizliğini yaşamaktadır. Tehlikelerle
dolu bir şehrin karanlık sokaklarında yapayalnız bırakılmış bir çocuğun duyuşunu hissettiğimiz bu
dizelerde şair, “dokunsanız ağlayacaktım” diyerek içinde bulunduğu ruh halini özetlemektedir.

Şairin bu bölümün son dizesinde kullandığı ifade dikkate değerdir. Çünkü “yenikapı'da bir tren vardı”
ifadesi “şiirin içerik katmanlarından birini oluşturan “kaçış, coğrafyadan uzaklaşma” temasının ilk
ifadesi olarak karşımıza çıkar” (Erol-Özer, 2012: 1111). Şiirin ilerleyen bölümlerinde de karışılacağımız
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bu kaçış düşüncesi, şiirin bu bölümünde şaire sıkıntı veren bu kentten uzaklaşma arzusu olarak
düşünülebileceği gibi şairin kendinden uzaklaşma isteği olarak da yorumlanabilir.
Özellikle modern toplumlarda, son yüzyılda meydana gelen gelişmelerden sonra iyice
yalnızlaşan bireyin, kendi ben’ini bir sığınak olarak algıladığı ve çoğu zaman kendi ben’ine yöneldiği
bilinen bir gerçektir. İlhan da gerek sanatçı kişiliğinden kaynaklanan duyarlılığına gerekse de sosyal
yaşamın karmaşık ve güvensiz ortamında silikleşen insanın kendini arayışına bağlı olarak kendi içsel
kovalamacasını sürdürür. Bu nedenle İlhan hem kaçan hem de kovalayan bir öznenin yaşadığı arada
kalmışlık duygusunu yaşamaktadır. Yalnızlaşan bireyin tüm gerilimlerini bir şair duyarlılığı ile hissedip
yaşayan şair, bireyin kendi özüne yönelme çabasını, “içinde yaşadığı mekândan, olaylardan,
zamandan kaçış ile birlikte” (Eliuz, 2011: 151) almaktadır.
sisler bulvarı'nda öleceğim
sol kasığımdan vuracaklar
bulvar durağında düşeceğim
gözlüklerim kırılacaklar
sen rüyasını göreceksin
çığlık çığlığa uyanacaksın
sabah kapını çalacaklar
elinden tutup getirecekler
beni görünce taş kesileceksin
ağlamayacaksın! ağlamayacaksın! (İlhan 1995, 61)
Şiirin anlatımında dikkat çeken özelliklerden biri de zaman olgusunun kullanımıdır. İlk bakışta
olayın yaşandığı an ile geçmişin bir arada kullanıldığı görülmekle beraber şairin, tamamen ihtimallere
bağlı olan bir gelecek tasavvuruna da yer verdiği gözden kaçmamaktadır. Sevgilisinden ayrılan şair, o
ayrılığın hissettirdiği yoğun duyguları tasvir ettiği Sisler Bulvarı’ndan yeni ve farklı bir zamana geçerek
şiirin bu bölümünde “zihinsel olarak ileri sıçrama, bir tasarlama” (Aytaş, 2012: 162) yapar. Burada
gelecekle ilgili yapılan zihinsel tasarlamada şair muhtemelen bir çatışmada sol kasığından vurularak
Sisler Bulvarı’na düşecek, düşerken gözlükleri kırılacak ve nihayetinde ölecektir. Bütün bunlar
gerçekleşirken şair sevgilisiyle arasında “telepatik bir bağ olduğu inanışını sezdiren bir ifadeyle” (ErolÖzer, 2012: 1112) sevgilisinin bunları rüyasında göreceğini ve gördüklerinin bir kâbus olduğunu
düşünerek çığlık çığlığa uyanacağını ifade eder. Ancak sabah olunca da bunun bir rüya olmadığını
anlayacak çünkü sevgilisinin ölüsünü teşhis etmesi için onu elinden tutup morga getireceklerdir.
Sevgili, şairin ölüsünü görünce donup kalacak ve ağlayamayacaktır. Şiirin bu bölümünde yapılan
tasarımdan şairin kavuşma anının ancak ölümle olabileceğini, sevgilisiyle bir daha kavuşmasının
mümkün olmadığını ifade ettiği düşünülebileceği gibi şairin kimi korkularını dile getirdiği de
düşünülebilir. Nitekim şiirde verilmeye çalışılan ‘aşk’ temasına sürekli olarak eşlik eden ‘gerilim’,
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şairin siyasi duruşuyla ilgilidir. Hakkında açılan davalardan dolayı şairin duyumsadığı yakalanma ve
mahkûm olma korkusu, şiirde adeta yaşanan ‘aşkı’ın önüne geçecek kadar derin bir etkiye sahiptir.
sisler bulvarı'ndan geçtim sırsıklamdı
ıslak kaldırımlar parlıyordu
durup dururken gözlerim dalıyordu
bir bardak şarapta kayboluyordum
gece bekçilerine saati soruyordum
evime gitmekten korkuyordum
sisler boğazıma sarılmışlardı (İlhan 1995, 61)
Şair, bir önceki bölümde açtığı “dramatik parantezden sonra şimdiki zamana döner” (Kolcu,
2013: 156). Sisler Bulvar’ına yağmur yağmış kaldırımlar ıslaktır. Artık gece yarısı olmuştur ve şair,
şarap içmek için bulvarda bir meyhaneye girer. Şarap içerken de ıslak kaldırımlara vuran ışığın
pırıltılarını izler ve bu esnada durup durup gözleri dalar. Ayrılığın psikolojik yıkımını olanca ağırlığını
hisseden şair, evine de gidememektedir. Çünkü çoğu kişinin kendini huzurlu ve güven içinde hissettiği
ev şair için korku duyulacak bir mekâna dönüşmüştür. “Bir şeylerden korkan ve gizlenen, her an
ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseden insan için ev bir sığınak olmaktan çıkar; bilakis yerinin
tespitinde kullanılacak bir jurnalci rolü üstlenir. Üstelik sisler şairin boğazına sarılmışlardır ve tehlike
her an karşısına çıkabilecek kadar kendisine yakındır” (Erol-Özer, 2012: 1113).
bir gemi beni afrika'ya götürecek
ismi bilmiyorum ne olacak
kazablanka'da bir gün kalacağım
sisler bulvarı'nı hatırlıyacağım
kırmızı melek şarkısından bir satır
lodos'tan bir satır yağmur'dan iki
senin kirpiklerinden bir satır
simsiyah bir satır hatırlayacağım
seni hatırlatanın çenesini kıracağım
limanda vapurlar uğuldayacak (İlhan 1995, 62)
Şiirin önceki bölümlerinde içerik katmanları arasında saydığımız “kaçış ve coğrafyadan
uzaklaşma arzusu” bu bölümde de kendini göstermektedir. “Sevgilisini kaybettiğini hissettiği anda
Yenikapı’daki tren objesiyle örtüşen bu duygu, bu bölümde bir gemiyle Afrika’ya kaçış olarak kendisini
gösteri(r)” (Erol-Özer, 2012: 1114). Şairin daha önce ölümüyle ilgili başvurduğu zihinsel tasarımı, kaçış
düşüncesiyle birleştirir. Nitekim şair, ismini dahi bilmediği bir vapura binerek Afrika’ya kaçacak,
Kazablanka’da bir gün kalacaktır. Ancak bu kaçış sadece bedensel bir yer değiştirmeden ibaret olacak
çünkü orada aklına ilk gelecek yer, yine Sisler Bulvarı olacaktır. Sevgilisiyle birlikte dinlediği ‘Kırmızı
Melek’ şarkısı, İstanbul’un lodosu, yağmuru ve sevgilinin kirpikleri… “Bu isteklerin hepsi, ayrılığın
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acısından kurtulmak için sanatçının kendince bulduğu çarelerdir. Nereye giderse gitsin, sevgiliden ve
onun hatıralarından kurtulamamaktadır” (Aytaş, 2011: 163).
sisler bulvarı bir gece haykırmıştı
ağaçları yatıyordu yoksuldu
bütün yaprakları sararmıştı
bütün bir sonbahar ağlamıştı
ağlayan sanki İstanbul’du
öl desen belki ölecektim
içimde biber gibi bir kahır
bütün şiirlerimi yakacaktım
yalnızlık bana dokunuyordu (İlhan 1995, 62)
Şair, bu bölümde yine kaçış fikrinden uzaklaşarak reel dünyaya yani Sisler Bulvarı’na döner ve “Sisler
Bulvarı’yla özdeşleşen hayatından kendisini çekip çıkaramaz” (Kolcu, 2013: 156). Şair, adeta bulvara
ve orada bulunan diğer varlıklara birer insan hüviyeti vermiştir. Bütün bir sonbahar yağmurlar
tarafından dövülen, hırpalanan ağaçlar ve bulvar artık kışa hazırlanmaktadır. Şairin tüm zerrelerine
işleyen yalnızlık duygusu, önce bulvara, sonra İstanbul’a sonra da tüm doğaya sirayet etmiş gibidir.
Bunlarla da yetinmeyen şair, sevgilisinin yokluğunun neden olduğu yalnızlık duygusunu en yalın
haliyle ifade etmektedir. Sevgilisini o kadar çok sevmektedir ki sevgili öl dediğinde şair, hiç
düşünmeden ölecek hatta gerekirse sevgilisi için şiirlerinin tamamını yakacaktır.
eğer sisler bulvarı olmasa
eğer bu şehirde bu bulvar olmasa
sabah ezanında yağmur yağmasa
şüphesiz bir delilik yapardım
hiç kimse beni anlayamazdı
on beş sene hüküm giyerdim
dördüncü yılında kaçardım
belki kaçarken vururlardı (İlhan 1995, 63)
Şairin şartlı anlatıma yer verdiği bu bölümde Sisler Bulvarı’nın şair için adeta bir sembol niteliğine
ulaştığı görülür. Şiirin ilk bölümlerinde şairin sevgilisiyle yaşadığı ayrılık sahnesine şahitlik eden bu
bulvar; karşımıza şairi hayata bağlayan, yalnızlık duygusundan kaynaklanan çaresizliğe karşı sığınılacak
bir liman olarak çıkmaktadır. “Mitik alan” (Kolcu, 2013: 156) olarak da tanımlanabilecek bu yerden
ayrılmak, şair için ölmek ya da öldürmek gibi çok vahim sonuçlar doğurabilecek kadar özeldir. Bu
bölümün son kısmında “on beş sene hüküm giyerdim / dördüncü yılında kaçardım / belki kaçarken
vururlardı” diyen şair yine zihinsel bir tasarım yoluna giderek delilik yapması karşılığında
yaşayabileceği muhtemel bazı olaylardan bahsetmiştir.
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sisler bulvarı'ndan geçmediğim gün
sisler bulvarı öksüz ben öksüzüm
yağmurun altında yalnızım
ağzım elim yüzüm ıslanıyor
tren düdükleri iç içe giriyorlar
aklımı fikrimi çeliyorlar
aksaray’da ışıklar yanıyor
sisler bulvarı ayaklanıyor
artık kalbimi susturamıyorum (İlhan 1995, 63)
Şairin hayallerinden sıyrılarak gerçek dünyaya dönüş yaptığı bu son bölümden anlaşıldığı kadarıyla
şair ile Sisler Bulvarı artık tam anlamıyla özdeşleşmişlerdir. Öyle ki şair, o bulvardan geçmediği gün
kendini öksüz gibi hissetmekte ve aynı zamanda bulvarın da aynı duyguları yaşadığını düşünmektedir.
Şair, oraya her gittiğinde, tren düdüklerini her duyduğunda o trenlerden birine binip sevgilisinin gittiği
yere gitmemek için kendini zor tutar. Bu nedenle şair artık kalbine söz geçiremez.

Şair olduğu kadar iyi bir senaryo ve roman yazarı da olan İlhan, bu şiirin kurgusunda ve anlatımında
sinematografik unsurlara yer vermiştir. Nitekim şair, şiirin tamamında görülen öyküleyici yaklaşım ve
sinematografik bakış açısıyla okurun şiirde anlatılanları süreklilik arz eden bir akış içerisinde görmesini
ve olayları bir film şeridi gibi zihninde canlandırmasını sağlamaya çalışmıştır. Sinematografik mekân,
çoğunlukla Aksaray ile Yenikapı Tren İstasyonu arasında uzayan ‘Sisler Bulvarı’dır. Şair sevgilisi ile
birlikte bu tren istasyonuna gelmiştir, sevgilisini bir trene bindirmiş ve ayrılık başlamıştır. Bu
hareketler esnasında bütün görüntüleri en ince detayına kadar anlatılırken bir ağaç ölüyor, gece
oluyor, sokak lambaları öksürüyor, bulutlar yürüyor, şair demin ağacın öldüğü yerde vuruluyor,
gözlüğü kırılıyor, sevgili uyanıyor, ölü teşhis ediliyor, ıslak kaldırımlar parlıyor, bir gemiyle
kazablanka’ya gidiliyor, bütün bir sonbahar ve İstanbul ağlıyor, sabah ezanında yağmur yağıyor, tren
düdükleri iç içe giriyor, aksaray’da ışıklar yanıyor ve nihayetinde tüm bu olanlardan sonra şair yine de
kalbini susturamıyor.

Şiirde dikkat çeken bir diğer özellik de şairin şiirin muhtelif yerlerinde kullandığı ‘sis’ sözcüğüdür. Bu
sözcük, ‘leifmotif’ niteliğinde bir kullanıma sahip olduğu kadar “şiirin içerik katmanlarını da oluşturan
gerilimi, belirsizliği, tehlikeyi, kaçışı ve yalnızlığı hatta bir tablo gibi çizilen ölüm sahnesini temsil
etmektedir” (Erol-Özer, 2012: 1109). Gerek şiirde yaratılan atmosfer gerekse de seçilen
mevsim/zaman/zaman dilimi, bu leitmotifi ve onun temsil ettiği duyguları destekleyecek şekilde
verilmiştir.
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Sonuç
Attilâ İlhan’ın imkânsız bir aşkı tema olarak seçtiği bu şiirde dikkat çeken en önemli husus, yaklaşmakaçınma duygusudur. Şairin sevmesine rağmen ayrılmak zorunda kalması, sevgilisine gitmek
istemesine rağmen gidememesi ve uzaklara kaçmak istemesine rağmen bunu yapamaması şiirde
geçen yaklaşma-kaçınma örneklerinden sadece birkaç tanesidir. Bu duygunun dışında şiirde kullanılan
zaman dizimi de dikkat çeken bir diğer özelliktir. Şairin içinde bulunulan zaman, geçmiş ve gelecek
arasında kurguladığı olaylar, anlatıma sürükleyicilik kazandırırken giderek artan bir gerilimin
oluşturulmasına da imkân sağlamıştır. Hatta şair, sürükleyicilikle oluşturmaya çalıştığı bu gerilimi
besleyecek sis, gece, kaçmak, ölmek, öldürmek, bir delilik yapmak, hüküm giymek ve vurulmak gibi
anlatımlara da yer verdiği görülür. Şairin büyük oranda kişileştirme ve benzetmelerden faydalandığı
bu şiirin önemli bir diğer özelliği de sinematografik bakış açısıdır. Şairin adeta sahne sahne kurguladığı
bu şiirde her bölüm ayrıntılı bir şekilde tasvir edilmiş, durağanlık ve eylemler bir arada verilerek olayın
zihinlerde bir hareket özelliği kazanması sağlanmıştır.

Hayal ile gerçeğin kimi zaman iç içe geçtiği bu şiirde şairin oluşturduğu anlam katmanları arasında
gezinen okur, ayrılıkla sonuçlanan bir münasebetin tüm yıkımlarına şahitlik eder. Sevgiliyle ve hatta
şairin kendisiyle özdeşleşen bir bulvarda geçen olay, Türk şiirinde en çok işlenen temalardan
olmasında rağmen İlhan, hayal ve hakikat ekseninde iç içe geçen kurgusuyla, yaratıcı imgeleri ve
sinema sanatından edindiği tecrübelerle özgün bir söylem geliştirmeyi başarmıştır.
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Özet
İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya barışını ve güvenliğini sağlamak, uluslararası alanda ekonomik,
toplumsal ve kültürel işbirliği oluşturmak amacıyla 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan ve Türkiye’nin
kurucu üyesi olduğu Birleşmiş Milletler örgütü, 25-27 Eylül 2015’te, 2030 yılına kadar dünyadaki
yoksulluğu tüm boyutlarıyla ortadan kaldırma, herkesin refah ve huzurdan pay alacağı güvenli bir
ekosistem oluşturma ve insanlığın ortak refahını sağlama adına ‘17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’
belirlemiştir. Türkiye, ‘Dünyayı Dönüştüren 17 Hedef’ şeklinde sloganlaştırılan BM Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmeye çalışan ülkelerin başında gelmektedir. Yoksulluğu sona
erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğini düzeltmek gibi 17 Küresel
Hedef’in gerçekleştirilebilmesi yalnızca ülkelerin siyasi iktidarlarına değil, toplumsal duyarlılığa da
bağlanmıştır. Bu çalışmada, en önemli sivil toplum kuruluşlarından olan siyasi partilerin, parti
programlarında, 17 Küresel Hedef’e yer verip vermedikleri incelenecektir. Çalışmanın önemi; bu
konuda daha önce bir akademik çalışmanın yapılmamış oluşu ve çalışmanın siyasi partiler için yol
gösterici olmasıdır. Araştırmanın kapsamı 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili
Genel Seçimi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve Halkların Demokratik Partisi ile
sınırlandırılmıştır. Kelime analizi tekniği ile yürütülen araştırmada literatür taraması yöntemine
başvurulmuştur. Veriler karşılaştırmalı şekilde analiz edilerek bir senteze ulaşmış ve çalışma
değerlendirme ve öneriler ile sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler, Parti Programları, Sürdürülebilir Kalkınma, 17 Küresel Hedef
Comparative Analysis of Sustainable Development Goals in the Programs of Political Parties in the
Turkish Grand National Assembly5
Abstract

4

1 Şubat 2019 tarihinde DergiPark üzerinden 521066 ID numarası ile TESAM AKADEMİ dergisine gönderilen ve halen hakem
değerlendirme sürecinde olan “Türkiye’de Siyasi Parti Programlarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bağlamında
Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı çalışmanın genişletilmiş halidir. Söz konusu çalışmada TBMM’nde grubu bulunan Adalet ve
Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi programları, BM’in belirlemiş olduğu 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi
kapsamında karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu çalışma ise; AK Parti ve CHP’nin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ
Parti ve Halkların Demokrat Partisi programlarıyla genişletilmiştir.
5

Expanded version of the "Comparative Analysis of the Programs of Political Parties in Turkey in the Context of UN
Sustainable Development Goals" study sent to the TESAM AKADEMI journal, through DergiPark, at the date of 1 February,
with ID no 521066; which is currently in the peer review process. In the aforementioned study, the programs of the Justice
and Development Party and the Republican People's Party, which are represented in the TGNA, were discussed
comparatively within the scope of the UN's 17 Sustainable Development Goals. The hereby study, however, has been
expanded to include the programs of the Nationalist Movement Party, the IYI Party and the People’s Democratic Party as
well as the Justice and Development Party (JDP) and Republican People’s Party (RPP).
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The United Nations, of which Turkey is a founding member, was founded on 24th of October 1945,
after the Second World War to assure world peace and security, as well as establishing economic,
social and cultural cooperation in the international arena. Between 25-27th of September 2015, it
determined the so-called “17 Sustainable Development Goals” in order to eliminate global poverty in
all dimensions, to cultivate a safe ecosystem where all may have their equal share from global
welfare and peace, and to uphold the common well-being of humanity by 2030. Turkey is one of the
leading countries seeking to achieve the aforementioned goals that are sloganized as the “17 Goals
to Transform the World”. The realization of these goals; that include ending poverty, rehabilitating
the climate change, combating inequality and injustice; is depended not only to the political power of
the states, but also to the social sensitivity of the masses. In this study, whether political parties,
which are considered as one of the most important non-governmental organizations, have included
the 17 Global Goals in their party programs. The significance of the study is based on the fact that
there is no academic study in this specific subject area, and the study could serve as a helpful guide
for political parties. The scope of the study is limited in its scope by including the Justice and
Development Party, the Republican People's Party, the Nationalist Movement Party, the IYI Party and
the People’s Democratic Party since they are currently represented in the Turkish parliaments. The
research was conducted by a literature review through the lexicon analysis technique. The data was
comparatively analyzed and a synthesis was achieved accordingly. It was concluded with evaluations
and suggestions at the end.
Key Words: United Nations, Party Programs, Sustainable Development, 17 Global Goals

Giriş
Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) 51 ülkenin katılımıyla, adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve
sosyal eşitliği uluslararası alanda temin amacıyla 24 Ekim 1945 yılında kurmuştur. Türkiye’nin kurucu
üyesi olduğu BM, 2018 yılı itibariyle 190 üzerinde üye sayısına ulaşmıştır (The United Nations Today,
t.y.). BM, 1980 sonrası temel misyonu sürdürülebilir çevre üzerine temellendirmiş, dünya üzerinde
sürdürülebilir çevrenin temini konusunda çeşitli adımlar atmıştır. 1972 Stockholm konferansı, 1976
Habitat I konferansı, 1987 Brundtland Raporu, 1992 Rio Konferansı, BM’nin sürdürülebilir çevre
konusunda atmış olduğu temel adımlardan yalnızca birkaçıdır (United Nation, 1996; United Nation,
1972; United Nation 1987; United Nations Sustainable Development, 1992). Gomes’in (2009: 9)
vurguladığı üzere tüm bu organizasyonlardan kasıt sürdürülebilir kalkınma temelli politikaların
sürdürülebilir çevre dengesini gözeterek yapılması gerektiğidir.
BM, 25-27 Eylül 2015’te, 2030 yılına kadar dünyadaki yoksulluğu tüm boyutlarıyla ortadan kaldırma,
herkesin refah ve huzurdan pay alacağı güvenli bir ekosistem oluşturma ve insanlığın ortak refahını
sağlama adına ‘17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ (17 SKH) belirlemiştir. BM’nin 2030 yılına kadar
‘aşırı yoksulluğu sona erdirme’, ‘eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele etme’ ve ‘iklim değişikliğini
düzeltme’ ana hedefleri ekseninde belirlemiş olduğu 17 Küresel Hedef’in sürdürülebilir kalkınma ve
çevre konusunda bugüne kadar atılmış en kapsamlı adımlardan biri olduğu söylenebilir. BM,
belirlemiş olduğu 17 Küresel Hedef ile ilgili olarak sürdürülebilir kalkınmanın devamı için söz konusu
küresel hedeflerin hayata geçirilmesi konusunda hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve dünya
liderleri arasında iş birliği gerektiğine dikkat çekmiştir. Dolayısıyla 17 Küresel Hedef’in hayata
geçirilmesi ve sürdürülebilir çevrenin temini için devletlere büyük görevler düşmektedir. Bu noktada
devletlerden beklenen söz konusu küresel hedefleri, öncelikle iç siyasetlerinde hayata geçirmeleridir.
Devletlerin kendi iç siyasetlerinde, küresel hedefleri gerçekleştirme noktasında ortaya koydukları
duyarlılık, yaşanabilir bir dünya için atılacak en önemli adım olacaktır. 17 Küresel Hedef’in hayata
geçirilebilmesi, politika yapıcısı ve uygulayıcısı olan hükümetlere bağlıdır. Demokratik seçimle iş
başına gelerek hükümet olan siyasi partiler en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Temel
amaçlarından biri iktidarı elde etmek olan siyasi partilerin iktidara gelmeleri durumunda hayata
geçirecekleri politikalar, anayasa niteliğinde olan parti programlarında yer alır. Yasal olarak bir
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bağlayıcılığı bulunmasa da parti programlarında yer alan vaatler, çözüm önerileri ve mevcut
problemler karşısındaki çıkış yollarının toplumda karşılığının olması önemlidir. Parti programlarının
ülke siyaseti ile sınırlı kalmaması; küresel sorunlara yönelik yahut paralel olması da son derece
önemlidir.
Bu minvalde BM’in sürdürülebilir kalkınma için belirlemiş olduğu on yedi küresel hedefin, siyasi parti
programlarına yansıyıp yansımadığı sürdürülebilir kalkınma ve çevre için önem teşkil etmektedir. Bu
çalışmada 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İYİ Parti ve Halkların Demokratik Partisi (HDP)
programlarında BM’nin 17 Küresel Hedef’ine yer verilip verilmediği incelenecektir. Çalışmanın önemi;
bu konuda daha önce detaylı bir akademik çalışmanın yapılmamış oluşu ve çalışmanın siyasi partiler
için yol gösterici olmasıdır. Kelime analizi tekniği ile yürütülen araştırmada literatür taraması
yöntemine başvurulmuştur. Veriler karşılaştırmalı şekilde analiz edilerek bir senteze ulaşmış ve
çalışma değerlendirme ve öneriler ile sonuçlandırılmıştır.
Sürdürülebilir Kalkınma İçin On Yedi Küresel Hedef
BM, 2015 yılının ağustos ayında yaşanabilir bir dünya için 17 SKH’i belirlemiştir. Küresel Hedefler
olarak da adlandırılan 17 SKH’ni BM, yoksulluğu sona erdirme, evreni koruma ve insanların barış ve
refah içinde yaşamalarını sağlama noktasında birleştirici evrensel bir harekete geçme eylemi şeklinde
tanımlamıştır (Birleşmiş Milletler Türkiye Dergisi, t.y.). 17 SKH ile BM’nin, iklim değişikliği, ekonomik
eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanlarda da söz sahibi olmayı
amaçladığı ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmayı düşündüğü söylenebilir (UNDP
Türkiye, t.y.). 17 SKH, BM üyesi ülkelere hem kendi önceliklerini hem de dünyanın çevresel
problemlerini çözmeye yönelik açık yönergeler sunmaktadır.
Araştırmanın Metodolojisi
Bu çalışmada, BM’nin 17 SKH’i ile TBMM’de grubu bulunan beş siyasi partinin programları arasında
bir uyum olup olmadığını ölçmek amaçlanmıştır. Tablo 1’de BM’nin sürdürülebilir kalkınma için
belirlenmiş olduğu 17 SKH’i içerikleriyle birlikte özetlenmiştir. Her bir kalkınma hedefinin altında ise
söz konusu hedefle ilgili parti programlarında yapılan taramanın kapsamı açıklanmıştır.
Çalışmanın metodolojisi kapsamında;
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BM resmi internet sitesi üzerinden 17 SKH tek tek incelenmiş; her bir hedefin problemi ele
alışı, çözüm önerisi ve amaçları tespit edilmiştir.

TBMM'de grubu bulunan beş siyasi partinin resmi internet siteleri üzerinden programları
tespit edilmiştir. Küresel hedeflerin parti programlarında ne şekilde araştıracağı
kurgulanmıştır. Tablo 1'de BM'nin SKH ve parti programlarında bu hedeflerin hangi yolla
incelendiği detaylı şekilde verilmiştir.

Parti programlarında yer alan ilgili kelimeler veya kavramların, uzun cümleler içinde yer aldığı
durumlarda; sadece ilgili kısma yer verilmiştir. Bununla birlikte parti programının tanım ve
tanıtım kısımlarında yer alan ilgili kelimeler ve kavramlara da çalışmada yer verilmemiştir.
Parti programlarında, birbirinin yerini tutacak benzer hedef ve ifadelerle karşılaşılmış, bu
durumda, ilk karşılaşılan hedef veya ifadeye yer verilmiş, birbirini tekrar eden ifade ve
hedeflere çalışmada yer verilmemiştir.

17 SKH’nin her biri için siyasi partilerin programları sadece çevre bölümleri üzerinden değil,
topyekûn şekilde incelenmiştir. SKH kapsamına dahil edilen her türlü ilgili ifadenin parti
programlarının kaçıncı sayfalarında geçtiği dipnotlarda tek tek verilmiştir. Fakat AK Parti ve
HDP programları, iki partinin resmi internet sitesi üzerinden ‘pdf’ formatında paylaşımda
değildir. Bu sebeple AK Parti programına dair dipnot açıklamaları, parti programının ilgili
başlıkları şeklinde belirtilmiştir. HDP programı için de benzer durum söz konusudur. Fakat AK
Parti programından farklı olarak HDP programında spesifik olarak konular
başlıklandırılmamıştır. Bu sebeple, HDP parti programına ilişkin dipnot açıklamaları sayfa
numaralı ya da konu başlıklı şekilde belirtilememiştir.

TBMM’de grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İnsanlık Yenilik İyilik Partisi (İYİ Parti) ve Halkların
Demokrat
Partisi
(HDP)
programlarındaki
hedeflerle
karşılaştırmalı
olarak
değerlendirilmiştir.

Tablo 1’de BM’nin 17 SKH’i ve parti programlarında bu hedeflerin tespiti için yapılan taramanın
metodu aktarılmıştır.

Tablo 1: Sürdürülebilir Kalkınma İçin 17 Küresel Hedef ve Parti Programlarındaki Tespitleri
SKH-1
Son

Yoksulluğa Aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak. Yoksulluğu en az %50 azaltmak. Sosyal
koruma sistemlerini hayata geçirmek. Mülkiyet, temel hizmetler, teknoloji ve
ekonomik kaynaklara eşit erişim hakkı sağlamak. Çevresel, ekonomik ve sosyal
afetlere karşı dayanıklılık oluşturmak. Yoksulluğu sona erdirme amaçlı politika
uygulamaları için kaynakların harekete geçirilmesini sağlamak. Yoksul yanlısı ve
toplumsal cinsiyete duyarlı politika çerçeveleri oluşturmak.

Parti Programında SKH-1 hedefi parti programlarında ‘yoksulluk’ ve ‘yoksul’ kelimeleri aratılmış ve
Yapılan Tarama:
doğrudan uyumlu hedef ve ifadelere yer verilmiştir.
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SKH-2 Açlığa Son

Güvenilir ve besleyici gıdaya erişim sağlamak. Yetersiz beslenmenin tüm
biçimlerini ortadan kaldırmak. Küçük ölçekli gıda üreticilerinin verimlilik ve
gelirlerinin iki katına çıkartılmasını sağlamak. Sürdürülebilir gıda üretimi ve
dayanıklı tarım uygulamalarını arttırmak. Gıda üretiminde genetik çeşitliliği
sürdürülebilir hale getirmek. Kırsal altyapı, tarımsal araştırma, teknoloji ve gen
bankalarına yatırımı arttırmak. Tarımsal ticaret kısıtlamaları ve piyasa aksaklığı
önlemek. Gıda emtia piyasalarında istikrarın ve enformasyona zamanında
erişimi güvence altına almak.

Parti Programında SKH-2 hedefi için ‘açlık’ ve ‘açlığa’ kelimeleri aratılmış ve doğrudan uyumlu
Yapılan Tarama:
olan hedef ve ifadelere yer verilmiştir.
SKH-3
Bireyler

Sağlıklı Anne ölümlerinin azaltılmasını sağlamak. 5 yaş altında önlenebilir tüm
ölümlerin önüne geçilmesi için gerekli adımları atmak. Bulaşıcı hastalıklarla
mücadele etmek. Bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin azaltılması ve ruh
sağlığının desteklenmesini sağlamak. Madde bağımlılığının önlenmesini ve
tedavi edilmesini temin etmek. Trafik kazası kaynaklı yaralanma ve ölümleri
azaltmak. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aile planlaması ve eğitimine erişim
sağlamak. Evrensel sağlık hizmetlerine erişim sağlamak. Tehlikeli kimyasal ve
kirlilik kaynaklı hastalık ve ölümlerin azaltılmasını temin etmek. WHO tütün
kontrol çerçeve sözleşmesinin uygulanmasını sağlamak. Erişilebilir aşı ve ilaç
için araştırma-geliştirme ile bunlara erişimi desteklemek. Gelişmekte olan
ülkelerde sağlık finansmanının artırılması ve sağlık işgücünün desteklenmesini
sağlamak. Küresel sağlık riskleri için erken uyarı sistemleri geliştirmek.

Parti Programında SKH-3 hedefi için ‘sağlık’ kelimesi aratılmış ve sağlıklı bireyler ile uyumlu
Yapılan Tarama:
görülen ifade ve hedefler alınmış, ayrıca parti programlarında alkol,
uyuşturucu, sigara gibi kötü alışkanlık ve maddelere karşı yer alan ifade ve
hedefler de incelenmiştir.
SKH-4
Eğitim

Nitelikli Ücretsiz ilk ve ortaokul eğitimi ile nitelikli okul öncesi eğitime erişimi sağlamak.
Teknik, mesleki ve yüksek eğitime eşit erişim sağlamak. Finansal başarı için ilgili
niteliklere sahip insan sayısını arttırmak. Eğitimdeki tüm ayrımcılıkları ortadan
kaldırmak. Okuryazar sayısını arttırmak. Küresel yurttaşlık eğitimi konusunda
adımlar atmak. Kapsayıcı ve emniyetli okullar inşa etmek. Yüksek eğitim burs
imkanlarını ve nitelikli öğretmen arzını gelişmekte olan ülkelerde arttırmak.

Parti Programında SKH-4 hedefi için ‘eğitim’ kelimesi aratılmış ve sadece nitelikli eğitim için
Yapılan Tarama:
kullanılan hedef ve ifadelere yer verilmiştir. Bu kapsamda doğrudan eğitimin
niteliğine yönelik olmayan ifadeler, vaatler vb. SKH-4 kapsamına dahil
edilmemiştir.
SKH-5 Toplumsal Kadınların ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını
Cinsiyet Eşitliği
sağlamak. Kadınlar ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddet ve istismarın
ortadan kaldırılması. Zorla evlendirme ve kadın sünnetini engellemek. Ücretsiz
bakım hizmetinin değer görmesi ve aile içinde sorumluluk paylaşımının
desteklenmesini sağlamak. Liderlik ve karar almada tam katılımı güvence altına
almak. Üreme sağlığı ve haklarına evrensel erişimi sağlamak. Ekonomik
kaynaklar, emlak mülkiyeti ve finansal hizmetlerde eşit haklar oluşturmak.
Kadının teknoloji yoluyla güçlendirilmesini desteklemek ve toplumsal cinsiyet
eşitliği için uygulanabilir mevzuatlar geliştirilmesini sağlamak.
Parti Programında SKH-5 hedefi için ‘cinsiyet’, ‘kadın’ ve ‘kız’ kelimeleri aratılmış, bu kelimelerin
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Yapılan Tarama:

sadece cinsiyet eşitliği ile uyumlu kullanımlarına yer verilmiştir.

SKH-6 Temiz Su ve Güvenli ve erişilebilir içme suyunu temin etmek. Açık alanlarda dışkılandırmayı
Sıhhi Koşullar
sona erdirmek ve sıhhi koşulları iyileştirmek. Su kalitesi, atık su yönetimi ve
güvenli tekrar kullanımını iyileştirmek. Tatlı su arzını güvence altına almak.
Bütünleşik su kaynakları yönetiminin uygulanmasını sağlamak. Su
ekosistemlerinin korunması ve eski haline getirilmesini sağlamak. Gelişmekte
olan ülkelere verilen su ve sıhhi koşullara dair desteği arttırmak. Su ve sıhhi
koşullara dair yönetimde yerel katılımı desteklemek.
Parti Programında SKH-6 için ‘su’ kelimesi aratılmış, uyumlu hedef ve ifadelere çalışmada yer
Yapılan Tarama:
verilmiştir.
SKH-7 Erişilebilir ve Modern enerjiye evrensel erişim imkanları sunmak. Yenilenebilir enerjinin
Temiz Enerji
küresel oranını arttırmak. Enerji verimliliğindeki ilerlemeyi iki katına çıkartmak.
Temiz enerji araştırma, teknoloji ve yatırımlarına erişimi desteklemek.
Gelişmekte olan ülkelerde enerji hizmetlerinin genişletilmesini sağlamak.
Parti Programında SKH-7 için ‘yenilebilir enerji’ kavramı aratılmış ve partilerin enerji politikalarına
Yapılan Tarama:
bakılmıştır.
SKH-8
İnsana Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak. Ekonomik verimlilik için
Yakışır
İş
ve çeşitlendirme, yenilik getirme ve iyileştirmeleri başlatmak. İstihdam yaratma
Ekonomik Büyüme ve işletmelerin büyümesine yönelik politikaları desteklemek. Tüketim ve
üretimde kaynak verimliliğini arttırmak. Tam istihdam ve insana yakışır, eşit
ücretli iş ortamını temin etmek. Genç istihdamı ile genel ve mesleki eğitimin
desteklenmesini sağlamak. Modern kölelik, insan ticareti ve çocuk işçiliği sona
erdirmek. İşçi haklarının korunması ve güvenli çalışma ortamını temin etmek.
Faydalı ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesini sağlamak. Banka, sigorta ve
finansal hizmetlere erişimi arttırmak. Ticarete destek amaçlı yardımların
artması için girişimde bulunmak. Küresel bir genç istihdamı stratejisi
geliştirmek.
Parti Programında SKH-8 için parti programlarında ‘ILO’ ve ‘ekonomik büyüme’ kavramları
Yapılan Tarama:
aratılmıştır. İnsana Yakışır İş, bir Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kavramıdır.
Bu sebeple parti programlarında insani çalışma şartları değil ILO standartlarının
dikkate alınıp alınılmadığı üzerine odaklanılmıştır.
SKH-9
Sanayi, Sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı altyapıları, sanayileşmeyi, finansal hizmet
Yenilikçi ve Altyapı ve piyasaları desteklemek ve geliştirmek. AR-GE yatırımlarını teknolojik odaklı
arttırmak. Gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir altyapı faaliyetlerini
kolaylaştırmak. Yurt içi ve teknoloji gelişiminin ve sanayi çeşitliliğinin
desteklenmesi ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak.
Parti Programında SKH-9 hedefi için ‘sanayi’ ve ‘altyapı’ kelimeleri aratılmış, uyumlu hedef ve
Yapılan Tarama:
ifadelere yer verilmiştir.
SKH-10
Eşitsizliklerin
Azaltılması

Gelir eşitsizliğini azaltmak, fırsat eşitliğini arttırmak ve ayrımcılığa son vermek.
Eşitliği teşvik eden mali ve sosyal politikaların uygulanmasını sağlamak. Küresel
finans piyasaları ve kurumlarına yönelik düzenlemeleri geliştirmek. Finansal
kuruluşlarda gelişmekte olan ülkelerin temsil düzeyinin artırılmasını sağlamak.
Sorumlu ve iyi yönetilen göç politikaları oluşturmak. Kalkınma yardımları ve
yatırımlarını arttırmak.
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Parti Programında SKH-10 için ‘gelir’ kelimesi aratılmış ve uyumlu hedef ve ifadelere yer
Yapılan Tarama:
verilmiştir.
SKH-11
Güvenli ve erişilebilir konutlar üretmek. Erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım
Sürdürülebilir Şehir sistemleri yapmak. Kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmeyi gerçekleştirmek.
ve Yaşam Alanları
Kültürel ve doğal dünya miraslarını korumak. Doğal afetlerin olumsuz etkilerini
azaltmak için adımlar atmak. Şehirlerin çevresel etkilerini azaltılması için
gerekli girişimlerde bulunmak. Güvenli ve kapsayıcı yeşil alanlara ve kamusal
alanlara erişimin sağlanmasını temin etmek. Güçlü ulusal ve bölgesel kalkınma
planları oluşturmak. Afet risklerini azaltmaya yönelik politikaları hayata
geçirmek. Sürdürülebilir ve dayanıklı binalar için en az gelişmiş ülkelerin
desteklenmesini sağlamak.
Parti Programında SKH-11 için ‘bina’, ‘konut’, ‘ulaşım’, ‘yaşanabilir şehir’ ve ‘kültürel ve doğal
Yapılan Tarama:
miras’ kelime ve kavramları aratılmış, uyumlu hedef ve ifadelere yer verilmiştir.
SKH-12
Sorumlu 10 yıllık çevre programları oluşturmak. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği
Tüketim ve Üretim konusunda adımlar atmak. Kişi başı gıda atıklarını yarı yarıya azaltmak.
Kimyasal atık yönetimi konusunda gerekli düzenlemeleri ve uygulamaları
hayata geçirmek. Atık üretimini azaltmak. Özel şirketleri sorunlu tüketim ve
üretim konusunda desteklemek. Sürdürülebilir kamu ihale uygulamalarını
teşvik etmek. Sürdürülebilir üretim ve tüketim konusunda AR-GE desteği
sağlamak. Sürdürülebilir turizmi teşvik etmek. Savurgan tüketimi teşvik eden
piyasa aksaklıklarını ortadan kaldırmak.
Parti Programında SKH-12 için ‘üret’ ve ‘tüket’ kelimeleri aratılmış, uyumlu hedef ve ifadelere yer
Yapılan Tarama:
verilmiştir. Ayrıca parti programlarında ‘Patent’ kelimesi aratılmış, uyumlu
hedef ve ifadelere yer verilmiştir. Bu kısımda bilgi üretme, politika üretme gibi
kavramlar çalışmaya dahil edilmemiştir.
SKH-13
Eylemi

İklim İklimle ilgili afetlere karşı önlemler almak. İklim değişikliği ile ilgili önlemleri
politika ve planlara entegre etmek. İklim değişikliği ile mücadele için bilgi ve
kapasitenin geliştirilmesini sağlamak. BM İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesinin uygulanması için gerekli adımları atmak. İklim değişikliğiyle
mücadelede planlama ve yönetim kapasitesini arttıracak mekanizmaları teşvik
etmek.

Parti Programında SKH-13 için ‘iklim’, ‘küresel ısınma’, ‘doğal afet’ ve ‘deprem’ kelimeleri
Yapılan Tarama:
aratılmış, uyumlu hedef ve ifadelere çalışmada yer verilmiştir.
SKH-14
Yaşam

Sudaki Deniz kirliliğini azaltmak. Ekosistemin korunması ve düzeltilmesi konusunda
adımlar atmak. Okyanus asitlenmesini azaltmak. Sürdürülebilir balıkçılığı
desteklemek. Kıyı ve deniz alanlarının korunması konusunda adımlar atmak.
Aşırı avlanmanın önüne geçmek. Deniz kaynaklarının sürdürülebilir
kullanımında elde edilen ekonomik faydaları arttırmak. Okyanus sağlığına
yönelik bilimsel bilgi, araştırma ve teknolojiyi arttırmak. Küçük ölçekli balıkçıları
desteklemek. Uluslararası deniz hukukunun uygulanması ve yürütülmesini
sağlamak.
SKH-14 için ‘deniz’, ‘balık’, ‘su ürünü’, ‘akarsu’ ve ‘göl’ kelimeleri aratılmış,
uyumlu hedef ve ifadelere yer verilmiştir.

SKH-15
Yaşam

Karasal Karasal ve Tatlısu ekosistemlerinin korunmasını ve düzeltilmesi konusunda
adımlar atmak. Ormansızlaşmanın önüne geçmek. Bozulmuş ormanları
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düzeltmek. Dağ ekosistemlerini korumak. Çölleşmenin durdurulması ve
bozulmuş toprakların eski haline dönmesi için gerekli adımları atmak.
Biyoçeşitliliğin ve doğal habitatların korunmasını sağlamak. Genetik kanyaklara
erişim ve yararların adil paylaşımını teşvik etmek. Korunan türlerin yasa dışı
avlanmasının önüne geçmek. Karasal ve su ekosistemlerinde istilacı yabancı
türleri önlemek. Ekosistem ve Biyoçeşitliliğin ulusal planlama süreçlerine
entegre edilmesini sağlamak. Ekosistemlerin ve Biyoçeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı için finansal kaynakları arttırmak. Sürdürülebilir orman
yönetiminin finanse edilmesini teşvik etmek. Küresel yasa dışı avlanma ve
kaçakçılıkla mücadeleye önem vermek.
Parti Programında SKH-15 için ‘biyo çeşitlilik’, ‘toprak’, ‘orman’, ‘çölleşme’, ‘kuraklık’, ‘karasal’,
Yapılan Tarama:
‘hayvancılık’, ‘hayvan popülasyonu’ ve ‘ekosistem’ kelimeleri aratılmış, uyumlu
hedef ve ifadelere yer verilmiştir.
SKH-16
Barış, Şiddetin her yerde ve her şartta azaltılması için çalışmak. Çocukların istismar,
Adalet ve Güçlü sömürü, çocuk kaçakçılığı ve şiddetten korunmasını sağlamak. Hukuk
Kurumlar
üstünlüğünün geliştirilmesi ve adalete erişimde eşitliğin sağlanmasını temin
etmek. Organize suç ve yasa dışı para ve silah akışıyla mücadele etmek.
Yolsuzluk ve rüşvetin önemli ölçüde azaltılmasını sağlamak. Etkili, hesap
verebilir ve şeffaf kurumların gelişmesini sağlamak. Sorumlu, kapsayıcı ve
temsil edici karar alma mekanizmaları oluşturmak. Küresel yönetişimde
katılımcılığı güçlendirmek. Evrensel yasal kimlik sağlanması konusunda adımlar
atmak. Bilgiye kamu erişiminin sağlanması ve temel özgürlüklerin korunmasını
temin etmek. Şiddeti önlemek ve terör ve suçla mücadele eden ulusal
kurumları güçlendirmek. Ayrımcılık içermeyen yasa ve politikaları geliştirmek.
Parti Programında SKH-16 için parti programlarında ‘barış’ ve ‘adalet’ kavramları ayrı ayrı
Yapılan Tarama:
aratılmış, uyumlu hedef ve ifadelere yer verilmiştir. Bu kapsama gelir adaleti,
çalışma barışı gibi kavramlar dahil edilmemiştir.
SKH-17
Hedefler Yurt içi gelir tahsilatını iyileştirmek için kaynakları seferber etmek. Tüm
İçin Ortaklıklar
kalkınma yardımı taahhütlerini yerine getirmek. Gelişmekte olan ülkeler için
kaynakları seferber etmek. Gelişmekte olan ülkelerin borç sürdürülebilirliğini
sağlamak için gerekli yardımları yapmak. En az gelişmiş ülkelere yatırım
yapmak. Bilim, teknoloji ve yeniliğe erişim için bilgi paylaşımı ve işbirliği
yapılmasını sağlamak. Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir teknolojileri
desteklemek. En az gelişmiş ülkelerde bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini
güçlendirmek. Gelişmekte olan ülkelerde SKH kapasitesini geliştirmek. DTÖ
bünyesinde evrensel ticaret sisteminin desteklenmesini sağlamak. Gelişmekte
olan ülkelerin ihracatının arttırılması konusunda gerekli teşvikleri sağlamak. En
az gelişmiş ülkeler için ticaret engellerini kaldırmak. Küresel makroekonomik
istikrarı geliştirmek. Sürdürülebilir kalkınma için politika uyumunu geliştirmek.
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için politika uygulama sürecinde ulusal
liderliğe saygı göstermek. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklıkları
geliştirmek. Etkili ortaklık ağlarını geliştirmek. Güvenilir veri mevcudiyetini
arttırmak. İlerleme ölçümlerinin daha da geliştirilmesini sağlamak.
Parti Programında SKH-17 için parti programında ‘uluslararası örgüt’, ‘uluslararası kurum’,
Yapılan Tarama:
‘uluslararası kuruluş’, ‘ortaklık’, ‘iş birliği’, ‘NATO’, ‘Avrupa Birliği (AB)’,
‘Birleşmiş Milletler (BM)’, ‘Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)’ kavramları
aratılmış, uyumlu hedef ve ifadelere yer verilmiştir.
Kaynak: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler, http://www.kureselhedefler.org/
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Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde 17 SKH’nin her biri için parti programlarında yapılan taramaların sonuçları
aktarılmıştır.

BM’in ilk Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi
‘Yoksulluğa Son’dur. BM, SKH-1:
Yoksulluğa Son kapsamında genel
olarak dünya genelinde aşırı açlık ve
yetersiz beslenme sonucu meydana
gelen
ölüm
ve
hastalıkları
sonlandırmayı hedeflemiştir. Bu konuda
BM bilhassa kıtlığın önlenmesi ve gıda
güvenliğinin sağlanması konularına
vurgu yapmıştır.

Şekil 1: SKH-1: Yoksulluğa Son
AK Parti programında SKH-1 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;




Yoksulluğun olmadığı bir Türkiye için çalışmak,
Yoksulları korumak gayesiyle yoksul insanlar ve bölgeler için özel programlar oluşturmak,
Yoksul bölgelerdeki eğitim faaliyetlerini özel programlarla tesis etmek şeklindedir (AK Parti
Programı, t.y.).6
CHP programında SKH-1 kapsamına dahil edilebilecek hedefler ise;
 Yoksulluğu ortadan kaldırmak ve bu amaçla gerekli kurumsal yapılanmaları sağlamak,
 Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu bölgelerde yoksulluğu sona erdirmek,
 Yoksullara ücretsiz sağlık hizmeti vermek ve ilaç yardımı yapmak,
 Yoksullara gıda yardımı yapmak ve bu yardımların gıda güvenliği için kurallara bağlamak,
 Yoksul çiftçilerin sigorta priminin devlet tarafından ödenmesi,
 Yoksulların konut sahibi olması için gerekli sistemleri kurmak,
 Yoksullara sosyal güvenlik imkanı vermek ve vatandaşlık ödemesi yapmak,
 Yoksulların diğer insanlarla eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamaktır (CHP Programı, t.y.).7
MHP programında SKH-1 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;









Yoksulları sosyal yardım programlarından faydalandırarak onları aç ve açıkta bırakmamak,
Yoksullara yönelik gelir getirici projeleri desteklemek ve yoksulluğu azaltmak için gelir
dağılımını adil hale getirmek,
Yoksulların işgücü piyasasına katılımını desteklemek,
Kamuya ait kullanılabilir atıl arazileri yoksullara tahsis etmek,
Üreticilerin yoksulluğunu ortadan kaldırmak,
Yoksul kesimin vergi yükünü hafifletmek ve yoksullaşma sınırındaki grupların milli gelir
içindeki paylarını arttırmak,
Yoksulluğu ortadan kaldırmak,
Yoksullar koruyup gözetmek ve onların yaşam kalitesini arttıracak sosyal politikaları hayata
geçirmek,

6

AK Parti programının Giriş, Sosyal Politika Anlayışımız, Eğitim, Sonuç kısımlarındaki ifadeler esas alınmıştır.

7

CHP programının 20, 104, 151, 233, 269, 273, 276, 323. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Yoksulları devletin koruması altına almak ve sosyal yardımları yoksullara ulaştırılmasını
desteklemektir (MHP Programı, t.y.). 8
İYİ Parti programında SKH-1 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Yoksullar için mutlu yaşam merkezleri kurmak ve yoksul kimselerin hastanelerdeki tedavilere
ulaşılabilirliğini sağlamaktır (İYİ Parti Programı, t.y.).9
HDP programında SKH-1 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Yoksulluğa karşı işçi ve emekçinin insana yakışır haklara sahip olmasını savunmak ve
yoksulluğu ortadan kaldırmayı hedeflemektir (HDP Programı, t.y.).

BM’in ikinci SKH’i ‘Açlığa Son’dur.
BM SKH-2 Açlığa Son kapsamında
dünyada aşırı açlık ve yetersiz
beslenme sonucu oluşan ölümlerin
ve
hastalıkları
engellemeyi
amaçlamıştır. Bilhassa kıtlık olan
bölgelerde açlığı önleme ve gıda
güvenliğini sağlama ve sürdürülebilir
tarımı desteklemeyi hedeflemiştir.
Şekil 2: SKH-2: Açlığa Son
AK Parti, MHP, İYİ Parti programlarında SKH-2 kapsamına dahil edilebilecek bir hedef tespit
edilememiştir. HDP programında SKH-2 kapsamına dahil edilebilecek tek hedef; açlığa karşı işçi ve
emekçinin insana yakışır haklara sahip olmasını savunmak olarak tespit edilmiştir (HDP Parti
Programı, t.y.). CHP programında ise SKH-2 Açlığa Son kapsamında;



Kimsenin açlık sınırının altında kalmadığı ve insanların aç uyumadığı bir toplum kurmak,
Açlığı tamamen sonlandırmak ve bu amaçla gerekli kurumsal yapıları tesis etmek konularına
odaklanılmıştır (CHP Programı, t.y.).10

BM’in üçüncü SKH’i ‘Sağlıklı
Bireyler’dir. BM, SKH-3: Sağlıklı
Bireyler kapsamında HIV, sıtma,
verem gibi salgın hastalıkların
önlenmesini, çocuk ölümlerinin
azaltılmasını,
aşılamanın
yaygınlaştırılması ve herkesin
genel
sağlık
hizmetlerine
ulaşabilmesini hedeflemiştir.

Şekil 3: SKH-3: Sağlıklı Bireyler

8

MHP programının 34, 63, 92, 85, 94, 96, 97, 112, 133, 134. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
İYİ programının 29 ve 69. Sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
10
CHP programının 22, 270, 273, 276, 289. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
9
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AK Parti programında SKH-3 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Koruyucu hekimlik ve aile hekimliği uygulamasını yaygınlaştırmak ve daha kolay çalışmasını
sağlamak,
 Çevre sağlığıyla ilgili gerekli tedbirleri almak,
 Trafik ve iş kazalarının neden olduğu sakatlıklara karşı tedbirler almak ve bilinçlendirme
çalışmalarında bulunmak,
 Anne ve çocuk sağlığına önem vererek anne-çocuk ölüm oranlarını azaltmak,
 Aile planlaması hususunda halkı bilinçlendirmek,
 Acil servis üniteleri inşa ederek bu hizmetin yaygınlaşmasını sağlamak
 Uzman hekimler yetiştirecek ihtisas hastaneleri kurmak ve yaygınlaştırmak,
 Sağlık eğitiminin kalitesini yükseltmek,
 Hemşirelik ve sağlık teknisyenliği eğitimi veren vakıf ve özel sektörü desteklemek,
 Hasta haklarını korumaya yönelik önlemler almak,
 Sağlık hizmetinde ISO kalite standardını temel almak ve bu anlayışını ülke geneline yaymak,
 Hastaların sevki için helikopterler alınarak hava ambulansı hizmetini genişletmek
 Tıbbi alanda faaliyet gösteren bilimsel araştırmaları ve sağlık yayınları desteklemek,
 İlaç ve tıbbi ekipman sanayiine destek olmanın yanı sıra sağlık hizmetindeki teknolojik
gelişmeleri yaygınlaştırmak,
 Faaliyet gösteren hastanelerin tam kapasite çalışmasını sağlamak,
 Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının faydalanabileceği bir sağlık sigortası sistemi
oluşturmak,
 Uyuşturucu, alkol, şiddet ve pornografi ile mücadele ederek insanları kötü alışkanlıklardan
korumak,
 Trafik kazalarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak ve eksik altyapı çalışmalarını
gidermektir (AK Parti Programı, t.y.). 11
CHP programında SKH-3 kapsamına dahil edilebilecek hedefler ise şu şekilde sıralanabilir;















11

Nitelikli sağlık hizmetini her vatandaşa ulaştırabilmek,
Kadın sağlığına önem vermek ve bu doğrultuda yoksul hamile veya lohusa kadınlara ayrıca
çocuk ve bebeklere ücretsiz ilaç ve gıda yardımları gerçekleştirmek
Anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerini yaygınlaştırmak,
Ücretsiz rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi,
Katma Değer Vergisinin ilaçlarda, engellilere ait sağlık ekipmanlarda ve sağlık hizmetlerinde
aşamalı olarak %1’e indirilmesi,
Tüm vatandaşı kapsayacak koruyucu sağlık sistemi kurmak ve herkesin sadece nüfus cüzdanı
ile sağlık sigortasından yararlanmasını sağlamak,
Herkesi kapsayacak ulusal sağlık politikası ile herkesin her muayeneden hizmet almasını
sağlamak ve herkesin her eczaneden ilaç temin edebilmesine imkan vermek,
Sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılması ve yoksullara ücretsiz verilmesi,
Devletin sağlık sektörü yatırımlarının milli gelire oranının Avrupa ülkeleri ortalamasıyla aynı
düzeyde olmasını sağlamak,
Ödeme gücünden bağımsız bir sağlık hizmeti anlayışı geliştirmek,
Şehit yakınlarına ve gaziler ile yakınlarına ücretsiz sağlık hizmeti sunmak,
Sağlık hizmetlerinde ve sağlık kurumlarındaki mevcut eksiklikleri ve aksaklıkları gidermek,
Her köye bir sağlık evi açmak ve sağlık tesislerinin ülke dağılımını dengeli hale getirmek,
Yaşlıların bakım ihtiyacı için Geriatri merkezleri ve huzur evleri açmak,

AK Parti programının Sağlık, Trafik, Aile Ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor bölümünde yazan ifadeler esas alınmıştır.
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Gençlerin sağlık bir ortamda büyümesi için bağımlılık yaratacak kötü alışkanlara yönelik
tedbirler almak,
 Trafik kazalarının azaltılması için gereken çalışmaların ve denetimlerin yapılmasıdır (CHP
Programı, t.y.).12
MHP programında SKH-3 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;



Bütün vatandaşların sağlık ve sosyal güvencesini sağlamak,
Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerini ulaşılabilir, kullanılabilir şekilde devlet tarafından
ücretsiz olarak sunmak,
 Aile hekimliği uygulamasını yaygınlaştırmak,
 Hastanelerin tam kapasiteyle tam gün hizmet vermesi sağlamak ve teknolojik açıdan yeterli
düzeye getirmek,
 Tüm vatandaşlara sağlık sigortası sağlamak ve hastane/doktor seçme hakkı vermek,
 İlaç ve tıbbi ekipmanların Türkiye’de üretimi desteklemek,
 Yaşam kalitesini düşüren hastalık, bakıma muhtaçlık problemlerine çözümler bulmak ve yaşlı
kesimlerin sağlık standartlarını yükselterek kolay erişim sağlamak,
 Epidemiyolojik hastalıkların önlenebilmesi için gerekli adımları atmak ve bu hastalıkların
teşhis ve tedavisi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ücretsiz yapmak,
 Sağlık kuruluşlarını engelliler için kolay erişilebilir yapmak,
 Sigara, alkol, uyuşturucu vb. kötü alışkanlıklara engel olmak amacıyla spor ve sosyal
faaliyetleri geliştirmek,
 Can ve mal kaybına sebep olan trafik kazaları için gerekli eğitimi vermek ve trafik
denetimlerini ve cezaları etkinleştirmek,
 Otokontrol sistemini geliştirmek ve yollarda uluslararası standartlar düzeyinde iyileştirmeler
yapmaktır (MHP Programı, t.y.). 13
İYİ Parti programında SKH-3 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Mutlu yaşam merkezleri ile yoksul veya kimsesiz yaşlılar için sağlık ve temizlik hizmetlerini
periyodik olarak sağlamak,
 TSK’nın askeri sağlık hizmetlerini yeniden düzenlemek,
 Kamunun verdiği sağlık hizmetin, özel sektör kalitesinde ücretsiz olarak vermek,
 Başta kadın ve çocuklar olmak üzere tüm topluma koruyucu sağlık hizmetini sürekli hale
getirmek,
 Bulaşıcı ve kronik hastalıklara karşı önlemler almak önlenebilen hastalıklarla mücadele
etmek,
 Anne-çocuk sağlığına korumaya dayalı uygulamalar yapmak,
 Yaşlıların bakımı için geriatri merkezleri açmak,
 Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde huzur evleri açmak,
 Aile hekimliğini amacına uygun hale getirmek,
 Sağlık alanındaki eğitim kalitesi arttırılacak, sağlık kuruluşlarında ISO kalite standardını
yakalamak,
 Tüm vatandaşları sağlık sigortasından yararlandırmak,
 Sağlık alanında kalite arttırılırken aksamaları ve gereksiz aşamaları ortadan kaldırmak,
 Beslenme alışkanlıkları, bağımlılık vb. konularda halka eğitimler vermek,
 Sağlık alanındaki çalışan açıkları kapatmak, kazaların önlenmesi için Akıllı Ulaşım Sistemi’ni
hayata geçirmektir (İYİ Parti Programı, t.y.). 14
HDP programında SKH-3 kapsamına dahil edilebilecek hedefler ise;
12

CHP programının 22, 58, 89, 171-172, 253, 271, 277, 289, 314, 315, 316, 317, 320, 323, 329-330. sayfalarında yer alan
ifadeler esas alınmıştır.
13
MHP programının 34, 96, 108, 102, 109, 112, 114, 121. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
14
İYİ Parti programının, 29, 41, 49, 64, 65, 66,67,68. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır
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Çocukların sağlık hizmetlerine eşit ve ücretsiz yararlanmasını sağlamak,
Sağlıklı olmayı toplumsal bir hak olarak kabul etmek,
Engellilerin sağlık haklarını güvence altına almaktır (HDP Programı, t.y.).

BM’in
dördüncü
SKH’i
‘Nitelikli Eğitim’dir. SKH-4:
Nitelikli Eğitim kapsamında
BM iki temel vurguyu ön
plana
çıkartmıştır;
okullaşmanın artması ve
herkesin eşit, kaliteli eğitim
fırsatına sahip olması.
Şekil 4: SKH-4: Nitelikli Eğitim

AK Parti programında SKH-4 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;




Çocuklara okul öncesi eğitim verilmesini yaygınlaştırmak,
Müfredatı öğrencilerin kazanacakları donanımlara göre yeniden düzenlemek,
Modern eğitim imkanlarıyla verilen eğitimin kalitesini arttırmak ve teknolojiyle eğitimin
bütünleşmesini sağlamak,
 Seçmeli derslerin öğrencilerin geleceğine ve gelişimine katkıda bulunacak içerikler
barındırmasını sağlamak,
 Özel eğitim kurumlarını yaygınlaştırmanın yanı sıra faaliyette olan okulların da tam kapasite
çalışmasını sağlamak,
 Mesleki okulların meslek kazandırmaya yönelik eğitim veren ve ara elaman yetiştiren
kurumlar haline gelmesini sağlamak,
 Öğrencilerin sahip oldukları yetenekler doğrultusunda eğitim almasını sağlamak,
 Üniversitelerin araştırma ve teknoloji geliştirme programlarını desteklemek ve yüksek
öğretim kurumlarında reform niteliğinde yenilikler yapmak,
 Eğitim yapılarını her bakımdan donanımlı hale getirmek,
 Okullarda verilen yabancı dil eğitimini nitelikli hale getirmektir (AK Parti Programı, t.y.). 15
CHP programında SKH-4 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;









15

Mevcut hukuk eğitiminin kalitesini arttırmak,
Eğitim hizmetlerinde aşamalı bir şekilde Katma Değer Vergisini %1’e indirmek,
Bilgi teknolojileri konusunda donanımlı eğitim vermek ve bu eğitimi yaygınlaştırmak,
Mesleki eğitimi yaygın hale getirmek ve mesleki eğitim alan öğrencileri sigortalı kabul ederek
primlerini ödemek,
Çıraklık eğitiminin yapısını güçlendirmek,
Bir eğitim alanında veya aşamasında kimsenin önünün tıkanmamasını sağlamak,
Özgür, yaratıcı, sorgulayıcı, bilimsel düşünebilen, Atatürkçü değerleri ve evrensel etik
değerleri özümseten bir eğitim reformu uygulamak,
İlköğretim ve liselerde gerekli olan teknolojik, ekonomik ve eğitsel araç ihtiyacını karşılamak,
Eğitim sektöründeki eksikliklerin giderilmesi için özel yatırımları ve girişimleri desteklemek,

AK Parti programının Eğitim bölümünde yazan ifadeler esas alınmıştır.
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Eğitimde güvenli ve huzurlu ortamı tesis etmek,
Okullardaki rehber öğretmen kadrosunu yeterli hale getirmek,
Eğitim sistemini her lise öğrencisinin en az bir yabancı dil bilmesini sağlayacak şekilde
düzenlemek,
 Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde nitelikli eğitim verilmesini sağlamak,
 Yetişkinlere yönelik sürekli eğitim imkanı sağlamak,
 Okul öncesi eğitimi iki yıl vermek ve zorunlu hale getirmek,
 Zorunlu temel eğitimi 10 yıla çıkarmak ve bu sürenin son iki yılında öğrencileri mesleki
yönlendirme programı tabi tutmak ve zorunlu temel eğitimini takiben gelecek iki yıllık
akademik lise ve meslek liseleriyle öğrencilerin nitelikli eğitim almasını sağlamak
 Üniversite eğitimini dünyadaki çağdaş üniversiteler düzeyine çıkarmak,
 Öğrencilerin lisansüstü eğitim almasını desteklemek ve bu öğrencilerin gelişimini yakından
takip etmek,
 Eğitim sisteminin nitelikli öğretmen ihtiyacına yönelik nitelikli öğretmen yetiştirmek,
 Sanata özel yeteneği olan çocuklara verilecek olan ve çağdaş dünyaya katılımlarını sağlayacak
kültür ve sanat eğitiminin en üst düzeyde olmasını sağlamak,
 Tıp ve uzmanlık eğitiminin kalitesini arttırmak,
 Engelli öğrencilere özel eğitim vermek,
 Bilgili, eğitimli ve çağdaş bireyler yetiştirmek için uygun bir ortam yaratmak,
 Kırsal kesimde ikamet eden gençlere yönelik uygulamalı eğitim ve staj olanağını sağlamak,
 İlk ve orta eğitim hedef alınarak çocuklara spor hakkında teorik bilgi verme olanağı
sağlamaktır (CHP Programı, t.y.).16
MHP programında SKH-4 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;



Akıl ve bilim temelinde öğrencilere sorgulayıcı ve araştırmacı bir kimlik kazandırmak,
Yüksek öğretim ile mesleki eğitim arasında bütünlük sağlamak ve mesleki eğitime ağırlık
vermek,
 Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencinin yeteneğine göre eğitim almasını sağlamak,
 Nitelikli insan yetiştirilmesi için eğitim kurumları, teknolojisi ve insan gücü standartlarını
yükseltmek,
 Gerekli alt yapı ve kapasite sağlanarak okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve zorunlu eğitim
süresini arttırmak,
 Üniversiteleri bilim ve teknoloji üreten bir yapıya getirerek dünyanın önde gelen
üniversiteleriyle rekabet sağlamak ve hayat boyu eğitim olanakları çerçevesinde tüm
imkanları geliştirmektir (MHP Programı, t.y.).17
İYİ Parti programında SKH-4 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;







Eğitim kurumlarının çağdaş, Atatürkçü ve milli değerlere sahip iyi insanlar yetiştirmesi için
günümüz standartlarını her açıdan sağlamak,
Her açıdan nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi için Öğretmen Akademileri açmak,
Sorgulayan, sorun çözen, araştıran, çağın niteliklerine uygun, insan haklarına ve milli
değerlere sayılı iyi insan yetiştirmek,
Zorunlu ve temel eğitimde gelişmiş ülkelerle yarışabilir düzeye gelmek,
Okul öncesi eğitimi desteklemek ve bu süreçte her çocuğun fiziksel, duygusal, kültürel,
sanatsal ve bilişsel gelişimini desteklemek,
Müfredatları deneye ve gözleme dayalı, ruhsal ve fiziksel gelişimi destekleyen bir yapıya
kavuşturmak,

16

CHP programının, 37, 172, 196-197,279, 284, 294-295, 296, 297, 299, 300, 302, 305, 307, 319, 325, 328, 329, 333.
sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
17

MHP programının 74, 94-95, 98-100. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Eğitim kurumlarının teknolojik altyapısını yeterli düzeye getirmek ve öğretmen ile
öğrencilerin bunu kullanabilir seviyeye getirmek,
 Bilgiye erişimi yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak,
 İhtiyaca yönelik mesleki eğitim verilmesini sağlamak ve mesleki eğitim alanların uzmanlık
alanlarında eğitim almasını teşvik etmek,
 Üniversitelerdeki başarılar öğrenciler için rehber akademisyen atamak ve temel eğitim
kurumlarında her iki yüz çocuğa bir rehber öğretmen temin etmek,
 Üniversite kalitelerinde dünya standartlarını yakalamak,
 Akademik çalışmalarda siyasi baskı ve kısıtlamaları kaldırmak ve yüksek öğretimde akademik
ve bilimsel özgürlüğü esas almak,
 Hayat boyu eğitim sağlayan imkanları desteklemek,
 Hayata dair konularda temel eğitimler vermek,
 Yabancı dil eğitiminde modern ve etkili imkanlar kullanmak,
 Öğrenci hareketliliği sağlayan programların verimli hale gelmesini sağlamaktır (İYİ Parti
Programı, t.y.).18
HDP programında SKH-4 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;




Eğitimin her kademesine geçişi sınavsız hale getirmek,
Ayrımcılık olmayan bir eğitim düzeni inşa etmek,
Ücretsiz, eşit, ulaşılabilir, yaşam boyu eğitim imkânı sağlamaktır (HDP Programı, t.y.).

BM’nin
sürdürülebilir
beşinci
kalkınma hedefi ‘Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği’dir. SKH-5: Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği kapsamında BM’nin temel
amacı kadın ve kız çocuklarına karşı
uygulanan her türlü eşitsizliğin
ortadan kaldırılması ve kadınların
sosyal
hayattaki
konumunun
güçlendirilmelidir.
Şekil 5: SKH-5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

AK Parti programında SKH-5 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;









18

Ayrım gözetmeden tüm vatandaşları birinci sınıf vatandaş olarak görmek,
İş yaşamında cinsiyet ayrımcılığını engellemek,
Kadınların kamusal hayata katılmasını teşvik etmek ve kadınlarla ilgili çalışma yapan STKları
desteklemek,
Kadına yönelik şiddeti, istismarı, kadın intiharlarını, töre ve namus cinayetlerinin önüne
geçmek ve bu durumları engellemeye yönelik eğitimler vermek ve tedbirler almak,
Yerel yönetimler tarafından kadın sorunlarına yönelik çalışmalar yapılmasını teşvik etmek,
Kız çocuklarının eğitim almasının önündeki engelleri kaldırmak,
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ilkelerini uygulamak,
Ev hanımlarına yönelik yeni istihdam alanları oluşturmak ve sosyal güvence kazanmasını
sağlayacak çalışmalar yapmak,
Parti mevzuatında yer alan hükümlerden kadınlara yönelik ayrımcı ifadeleri ayıklamak,

İYİ Parti programının 9-10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Çalışma koşulları ve sosyal güvenliği kadınların aile ve çocuk sorumluluklarını göz önünde
bulundurarak düzenlemek,
 Şiddete maruz kalan kadınlara yönelik koruma merkezleri açmak ve koruyucu hukuki
önlemler almak,
 Kamu kurumlarında kadın konusunda hizmet veren yapıları yeniden yapılandırmaktır (AK
Parti Programı, t.y.).19
CHP programında SKH-5 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Kadınının ve erkeğin eşit olduğu bir Türkiye oluşturmak ve bu doğrultuda kadın-erkek
eşitliğini hedef alan projeleri desteklemek,
 Eğitim, kültür ve basın kanallarıyla kadınlar üzerinde oluşan baskının kaldırılması için
çabalamak,
 Eğitim alanında kadın-erkek ayrımcılığı içeren söylemleri çıkarmak ve sosyal hedef olarak
kadın-erkek eşitliğinin eğitim programına eklemek,
 Kadınların mesleki eğitim alma imkanlarını güçlendirmek ve eğitimi yarıda
kalmış/tamamlayamamış kadınların eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak,
 Kadın problemlerini katılımcı bir şekilde çözüme kavuşturacak merkezler açmanın yanı sıra
kadın faaliyetlerini teşvik eden sivil toplum kuruluşlarını desteklemek,
 Kadına karşı şiddetin engellenmesine yönelik ulusal eylem planı oluşturmak ve kadına şiddet,
töre ve namus cinayetlerinin cezalarının arttırılmasına yönelik gerekli düzenlemeleri yapmak,
 Şiddet mağduru kadınlar için rehabilitasyon merkezleri açmak ve kadına şiddete karşı yerel
yönetimlere ödenek ayırmak,
 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve diğer tüm sözleşmeleri (Pekin,
Pekin +5) toplumsal yaşama entegre edilecek şekilde düzenlemek,
 Kadına karşı ayrımcılık barındıran veya aile yapısını korumada yeterli olmayan yasaları
değiştirmek,
 Kadın istihdamını teşvik etmek ve bu doğrultuda kadınlara mesleki eğitim veren ÇATOM vb.
kurumları yaygınlaştırmak,
 Kadınların siyasi partiden aday olmasını teşvik etmek,
 Kadının ekonomik bağımsızlığını kazanabilmesi amacıyla Ulusal İstihdam Stratejisine geçmek,
 İş hayatın var olan kadınlara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmak,
 Kadın-erkek eşitliğini sağlam temellere oturtmak adına pozitif ayrımcılığa ve fırsat önceliğine
başvurmak,
 Yasal ve idari yapılanmalarda kadınların hamilelik süreçlerini dikkate almak,
 Kırsal bölgelerde nüfusa kaydedilmeyen kız çocuk sorununu çözüme kavuşturmak,
 Analık izni boyunca verilen ücreti uygun bir düzeye yükseltmek,
 Kız çocuklarının okula gitme oranını arttırmaya yönelik gerekli tüm önlemleri almaktır (CHP
Programı, t.y.).20
MHP programında SKH-5 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;





Kadına karşı ayrımcılık ve istimara karşı olmak,
Kadınların eğitim düzeyini yükselterek iş hayatına ve karar alma mekanizmalarına girmelerini
kolaylaştırmak,
Kadınların iş dünyasında dezavantajlı duruma düşmelerini önlemek,
Kadına yönelik şiddete sebep olan her türlü nedeni ortadan kaldırmak ve istismar ile kadın
saygınlığının azalmasına sebep olan her türlü uygulamayı sonlandırmaktır (MHP Programı,
t.y.).21

19

AK Parti programının Sonuç, Çalışma Hayatı, Kadın, Aile Ve Sosyal Hizmetler bölümünde yer alan ifadeler esas alınmıştır.

20

CHP programının 52, 53,54,55,56, 57, 58,59, 89. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

21

MHP programının 30 ve 107.sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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İYİ Parti programında SKH-5 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;








Aile içinde cinsiyet eşitliği sağlamak,
Cinsiyet ayrımcılığını engelleyecek ve ıslah edecek önlemler almak,
Kadınların iş hayatına katılımını arttırmak için sosyal yardımları arttırmak,
Kadın ve çocuk istismarı ile mücadelede medya gücünü kullanmak,
Kadınların güçlenmesi için idari ve hukuki düzenlemeler yapmak,
Parti olarak kadın-erkek eşitliğinin teminatı haline gelmek,
Kadını toplumda geri bırakan engeller kaldırılacak ve kadının omzundaki ağır yük hafifletilerek
sosyal hayata girmesi kolaylaştırmak,
 Kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilinin arttırılmasını sağlamak,
 Kız çocuklarının temel eğitim süresince okulu terk etmelerini yasaklamak,
 Kadına şiddet ile etkin şekilde mücadele etmek,
 Aile içi şiddeti engellemek için tedbirler geliştirmek ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
ismini Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şeklinde değiştirmek,
 Kadının statüsü genel müdürlüğünü güçlendirmek,
 Kadınlara tercih özgürlüğü tanımak,
 Kadınlara yönelik olarak sosyal güvence, eğitim, meslek edinme ve analık konularında yeni
düzenlemeler yapmak ve kadınların az temsil edildiği alanlarda (girişimcilik, teknoloji
yatırımcılığı) kadın sayısını arttırmaktır (İYİ Parti Programı, t.y.).22
HDP programında SKH-5 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;












Yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliğini hâkim kılmak,
Cinsiyet eşitliği için anayasa ve yasaların yeniden düzenlenmesi hususunda mücadele etmek,
Cinsiyetçi, homofik ve transfobik eğitimi reddetmek,
Tüm cinsiyetçiliğe, cinsiyetçi ilişkilere ve dile karşı mücadele etmek,
Kadın ve erkek eşitliğinin olduğu bir iktidarı hedeflemek,
Yerel kamu hizmetlerinde kadın ihtiyaçlarını öncelemek,
Kadınların sosyal haklarını kazanmak için mücadele etmek,
Kadınların maruz kaldığı her türlü ezilme ve sömürülme ilişkisinde kadından yana tutum
almak ve kadının özgürleşme mücadelesini desteklemek,
Kadın emeğinin görünür kılınması için mücadele etmek,
Kadınlara gerçek bir eşitliğin sağlanması için mücadele etmek,
Kadına yönelik cinsel şiddetin tanınması ve soruşturulmasında kadının beyanı esastır ilkesini
kabul etmektir (HDP Programı, t.y.).

BM’nin altıncı sürdürülebilir
kalkınma hedefi ‘Temiz Su ve
Sıhhi Koşullar’dır. BM, SKH-7:
Temiz Su ve Sıhhi Koşullar
kapsamında herkese sağlıklı
koşullarda sürdürülebilir su
kaynağının
sağlanması
hedeflenmektedir.

22

İYİ Parti programının 24.38, 46, 25, 54. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Şekil 6: SKH-6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar

AK Parti ve İYİ Parti programında SKH-6 kapsamına dahil edilebilecek bir hedef tespit edilememiştir.
CHP programında SKH-6 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Tüm vatandaşlara temiz su sağlamanın devletin bir sorumluluğu olarak görüp tüm belediye
yerleşimlerine sağlıklı içme suyu temin edilmesi için atık tesisi kurmak,
 Şehirlerin su havzalarına konut ve sanayi tesisi kurulmasını yasaklamanın yanı sıra bu alanlara
kurulmuş mevcut tesisler için arıtma tesisi kurulması zorunluluğu getirmek,
 Suyun geleceğini düzenlemek ve denetlemek amacıyla Su Kaynakları Yönetimi Örgütü
kurmak,
 Su kaynaklarının azalması, kirlenmesi, verimsiz ve yanlış kullanılmasını en düşük seviyeye
indirmektir (CHP Programı, t.y.).23
MHP programında SKH-6 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;



Suyu kaynağından beri koruyarak kirletmemek,
Baraj göllerinin kentsel atıklardan korumak ve sağlıklı içme ve kullanma suyunun uluslararası
standartlarda sağlanması,
 Su kaynaklarının verimsiz kullanılmaması ve kirletilmemesi için çiftçileri bilinçlendirmek,
 Su kaynaklarının korunması için şehirlere altyapı inşa etmektir (MHP Programı, t.y.).24
HDP programında SKH-6 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;



Suyu, su ekosistemini kar ve rant alanı olarak kullanılmasını önlemek,
Suyun parasız, temiz ve yeterli miktarda erişilmesini hak olarak görmektir (HDP Programı,
t.y.).

Sürdürülebilir yedinci kalkınma
hedefi ‘Yenilenebilir ve Temiz
Enerji’dir.
BM,
SKH-7:
Yenilenebilir ve Temiz Enerji
kapsamında
temiz
ve
sürdürülebilir enerjinin teşvik
edilmesi ve herkese uygun fiyatlı,
modern,
güvenilir
enerjinin
ulaştırılmasını hedeflemektedir.

Şekil 7: SKH-7: Erişilebilir ve Temiz Enerji
AK Parti programında SKH-7 kapsamına dahil edilebilecek hedefler; hidrojen enerjisi konusunda
çalışmalar başlatmak ve güneş, rüzgâr, jeotermal, biomas, hidroelektrik gibi enerji santrallerin
kurulmasını teşvik etmektir. (AK Parti Programı, t.y.).25
CHP programında SKH-7 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Enerji kaynaklarına önceleyen bir yaşama geçiş yapmak,

23

CHP programının 104, 222-223, 314, 336. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

24

MHP programının 82, 86,115. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

25

AK Parti programının Enerji bölümündeki ifadeler esas alınmıştır.
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Güneş, jeotermal, rüzgâr, biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak ve
ihtiyaç duyulan enerjiyi doğayı tahrip etmeden çevre dostu bir anlayışla karşılamak,
 Çevreyle dost, temiz enerji projelerine destek vermek ,
 Soğutma sistemlerinde güneş enerjisinin kullanılmasını teşvik etmek,
 Sanayide çevre dostu olan yenilenebilir enerji kullanımını arttırmaktır (CHP Programı, t.y.).26
MHP programında SKH-7 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;
 Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek,
 Ülkemizin enerji kaynağının çevreye duyarlı bir sistemle sağlanmasını esas almak,
 Hidroelektrik enerji kaynaklarından yararlanmak,
 Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak (MHP Programı, t.y.).27
İYİ Parti programında SKH-7 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;
 Yenilenebilir kaynaklara öncelik vermek,
 Çevre ile dost teknolojileri ön planda tutmak,
 Yenilenebilir kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak,
 Elektrik üretiminde çatılarda enerji panellerini yaygınlaştırmaktır (İYİ Parti Programı, t.y.).28
HDP programında SKH-7 kapsamına dahil edilebilecek hedefler; yıkıma, kirliliğe neden olan ve yaşam
alanlarını tahrip eden HES ve nükleer santrallerine karşı mücadele etmektir (HDP Programı, t.y.).

Sürdürülebilir sekizinci kalkınma hedefi
‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik
Büyüme’dir. BM, SKH-8: İnsana Yakışır
İş ve Ekonomik Büyüme kapsamında
insan ticareti, zorla çalıştırma, kölelik
gibi durumların tamamen önüne
geçilmesi
ve
herkesi
kapsayan
sürdürülebilir ekonomik büyüme ile
herkes için verimli ve sağlıklı bir iş
ortamının sağlanmasını hedeflemiştir.

Şekil 8: SKH-8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

AK Parti programında SKH-8 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Sürekli ve sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Stratejisi’ni etkin ve güvenilir bir ekonomi
yönetimiyle uygulamak,
 Ekonomik büyüme hedefi doğrultusunda istihdamı arttıracak yatırımlar yapmak,
 İşçi ile işveren arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çocuk emeğinin sömürülmemesi
maksadıyla ILO sözleşmesi ve ilkeleri doğrultusunda hareket etmek,
 İnsanı ekonomik alanda yaşanan gelişmenin kaynağı ve hedefi olarak görmektir (AK Parti
Programı, t.y.).29
CHP programında SKH-8 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;
26

CHP programının 220, 241,242, 243, 248, 342. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

27

MHP programının 64, 79, 80, 135. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

28

İYİ Parti programının 62. Sayfasında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

29

AK Parti programının Ekonomi Anlayışımız, Çalışma Hayatı bölümünde yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Ekonomide süratli ve istikrarlı büyümeyi sağlamak,
Esnaf ve çiftçi başta olmak üzere çalışanlara ekonomik büyümeden pay verilmesini sağlamak
ve halkın refah seviyesi ile yaşam kalitesini yükseltmek,
 Dış ticarette ekonomik büyümeye imkan sağlayan bir yapı kurmak,
 İstihdam oluşturan ve iç piyasayı hareketlendiren bir ekonomi büyüme modelini uygulamaya
geçmek,
 Kamu harcamalarını ekonomik büyümeyi arttırıcı alanlara yönlendirmek,
 İşsizliği, üretime dayanan süratli ve istikrarlı bir büyümeyle azaltmak,
 Teknolojik yapılanma ortamı oluşturularak hızlı ve istikrarlı büyümeyi sağlamak,
 Çalışma hayatını ILO standartlarına uygun olarak yükseltmek,
 İş güvenliğini ilgilendiren sorunlarda ILO sözleşmelerini uygulamaya almak,
 Sendikalaşma ve grev konularında ILO sözleşmesini temel alan düzenlemeler yapmaktır (CHP
Programı, t.y.).30
MHP programında SKH-8 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;





Tüm finansal piyasaların katkı sağlayacağı istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlamak,
Kamu yatırımlarının ekonomik büyümeye katkı sağlamasını amaçlamak,
İstikrarlı büyümeyi baz alan üretim ekonomisi oluşturmak,
Sürdürülebilir büyüme için fiyat istikrarını sağlamak ve bunu sürdürmektir (MHP Programı,
t.y.).31
İYİ Parti programında SKH-8 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;





Ekonomik büyümenin istikrarlı, yüksek verimlikli,
Yüksek ücretli ve kaliteli iş yaratabilme kapasitesine sahip olmasını sağlamak,
Finansal piyasaların ekonomik büyümeye katkı sağlaması için yasal düzenleme yapmak,
Kapsayıcı, dengeli ve sürdürülebilir ve dışa bağımlılığı azaltacak bir ekonomik büyüme
modelini hayata geçirmek,
 İstikrarlı, kapsayıcı ve hızlı bir şekilde büyümek zorunda olan Türkiye’deki refahı topluma adil
dağıtmaktır (İYİ Parti Programı, t.y.).32
HDP programında SKH-8 kapsamına dahil edilebilecek bir hedef tespit edilememiştir.

‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’,
BM’nin dokuzuncu sürdürülebilir
kalkınma
hedefidir.
SKH-9:
Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
kapsamında
BM,
altyapı
yatırımlarını
teşvik
etmek,
sürdürülebilir
sanayileşme
süreçleri
ile
yenilikçiliğin
desteklenmesini hedeflemiştir.
Şekil 9: SKH-9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

30

CHP programının 22, 59, 60, 61, 63, 98-99, 282, 156,167, 281, 169. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

31

MHP programının 33, 61,62, 67, 68, 70. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

32

İYİ Parti programının 44, 45, 46, 50. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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AK Parti programında SKH-9 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;



Ticaret ve sanayi odalarının katılımını sağlanarak ekonomi politikalarının belirlenmesi,
Kaynakların verimli kullanılmasına yönelik ekonomik havzaların saniyede kurulmasına destek
vermek,
 Sanayi-üniversiteler arasında işbirliği kurmak,
 Katma değeri yüksek ürünlere karşı yerli sanayiyi desteklemek,
 İhracatta çeşitlilik ve miktarı arttırmak,
 İhtiyaç duyulan mesleki eğitim programlarını sanayi-ticaret odaları ve iş adamlarının kurduğu
sivil toplum örgütleri aracılığıyla geliştirmek,
 Tıbbi ekipman ve ilaç sanayiine destek olmak,
 Çocuk ve hastaların yaşamını olumsuz etkileyen sanayi bölgelerinde kreş, huzurevi ve
hastanelerin açılmasını önemsemek,
 Çevre kirliliği oranını azaltmak ve endüstri atıklarını kontrol altına almak,
 Ulusal enformasyon ağının alt yapısını öncelikle sanayi kuruluşlarını bütünleştirecek şekilde
hayata geçirmek ,
 Şehir planlarına uygun olmayan kentleşmeyi engellemek ve şehirlerin alt yapı problemlerini
çözüme kavuşturmak ,
 Artan trafik ile karayolları alt yapılarını uyumlu hale getirmek ve bölünmüş yol yapımına
ağırlık vermek
 AR-GE faaliyetlerine destek olmaktır (AK Parti Programı, t.y.).33
CHP programında SKH-9 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


















Şehirlerin altyapı planlamalarını yapmak,
Şehirlerde ve organize sanayi bölgelerinde arıtma sistemleri oluşturmak,
Sanayide yüksek katma değerli üretim yapısına yönelmek ve Türk savunma sanayisine destek
olmak,
Sanayi-üniversite arasındaki işbirliği kurma amacıyla firma kümelenmelerine öncelemek,
Sanayi bölgeleri, teknopark ve teknopolis gibi sanayi alt yapı uygulamalarını dikkate alarak
sanayi bölgelerine şekil vermek,
Ana-yan sanayi bağlantısını kuvvetlendirmek ve yatay sanayi politikalarının durumunu
değerlendirmeye almak,
Katılımcı, dinamik ve sürekli güncellenerek yenilenebilen Türkiye Sanayi Stratejisi ve
Politikalarını tespit etmek,
Temel önceliği sanayileşme olarak görmek,
Sanayi bölgelerini dengeli ve rasyonel dağıtmak ve sanayileşme sürecine sürat vermek,
Sanayi politikalarına destek olan bir enerji politikası uygulamak ,
Sanayi işletmelerinde inovasyona destek olmak ,
Stratejik hedef olarak yenilikçi ve sosyal duyarlılığı yüksek sanayi kuşağının oluşturulmasını
kabul etmek,
Organize Sanayi Bölgelerinde ve Küçük Sanayi Sitelerinde altyapı ve üst yapı inşaatlarına
verilen destek kriterini değiştirmek ve yeni sanayi site ve bölgeleri kurmak,
Tarım ve sanayi sektörleri arasında işbirliği oluşturmak ve tarımsal sanayi sektörünün atıl
kapasitesinin üretime kazandırılması için tedbir almak,
Sanayide buhar ve elektriğin bir arada üretilmesine destek olmak,
Sanayi bölgelerine yurt dışı uçak bağlantısı ve demiryolu ulaşımı sağlamak,
Gemi inşa sanayisini desteklemek,

33

AK Parti programının Ekonomi Anlayışımız, Üretim Ve Yatırım Politikaları, Madencilik, Eğitim, Sağlık, Bilim ve Teknoloji,
Kentleşme ve Konut, Üretim Ve Yatırım Politikaları, Trafik bölümünde yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Türkiye’nin sanayide geri kalmış bölgelerini kalkındırmak ve güçlendirmek,
Sanayi ve büyük ölçekli altyapı yatırımlarına ÇED ile destek olmak,
Sanayide iklim ve çevre dostu teknoloji kullanımını desteklemek,
Bölgeler arasında oluşan fiziki ve beşerî altyapı farkını sıfırlamak,
Ulaştırma ve liman altyapısını güçlendirmenin yanı sıra ulaştırma, internet, haberleşme,
iletişim ve enerji alt yapı hizmetlerini kuvvetlendirmek ve mevcut altyapı problemlerine
çözüm üretmek,
 AR-GE ile yenilikçiliği her mecrada öncelikli olarak görmek ve teknolojik atılım ile Ar-Ge
kabiliyetini geliştirmek,
 Ar-Ge harcamalarına vergi indirimi imkanı vermek ve Ar-Ge girişimlerinin yoğunlaşmasını
sağlamak,
 Ar-ge yatırımlarına büyük ölçüde destek olmak ve ekonomide büyümenin odağı olarak
sanayileşmeyi görmektir (CHP Programı, t.y.).34
MHP programında SKH-9 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Kamu bankalarının sanayi üretimini arttırması ve Ar-Ge ve teknolojik yatırımlara destek
vermesini sağlamak,
 Türk sanayicisinin küresel rekabet gücünü engelleyen unsurları bertaraf etmek,
 Teknokentler ve teknoloji serbest bölgelerinin gelişimi için üniversite-sanayi işbirliğini
geliştirmek ve üniversitelerin Ar-Ge kapasitelerinden yararlanılmasını sağlamak,
 İleri teknoloji kullanan ve üreten, marka yaratarak uluslararası piyasada rekabet edebilecek
sanayi oluşturmak,
 Savunma ve sanayi, havacılık, makine imalat, kimya, elektronik sanayileri ve yazılım
sektöründe atılım yapmak,
 Tarım-sanayi entegrasyonunu sağlamak,
 Sanayi sitelerindeki altyapı, sağlık, eğitim, pazarlama, depolama gibi hususlar çevre etkisi ve
hijyenik şartları göz önüne alınarak düzenlemek,
 Milli savunma sanayiini ileri teknolojik gelişim ve küresel rekabet gücüne sahip şekilde
geliştirmek,
 Kentlerin altyapı sorunlarını çözmek,
 İleri teknoloji ve kaynak gerektiren enerji ve altyapı projelerinde kamu-özel sektör işbirliğini
sağlamak,
 Ulaştırma altyapısını geliştirmek,
 Ar-Ge ve sonuçların sanayiye aktarılması ve teknoloji üretimi için Teknoloji Transfer
Merkezleri kurmak,
 Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek ve daha fazla kaynak aktarmak, savunma sanayinde Ar-Ge
çalışmalarını desteklemektir (MHP Programı, t.y.).35
İYİ Parti programında SKH-9 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;







Savunma sanayi politikasını endüstri 4.0 temel oluşturmak,
Savunma sanayi için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak ve uluslararası rekabet
boyutuna ulaştırmak,
Bilgi çağını yakalayıp sanayide dönüşüm yapmak,
Sanayiyi ihracat odaklı ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için siyasi, ekonomik ve sosyal
ortamı hazır hale getirmek,
Sanayileşmenin çevreye zararını en aza indirmek,
Sanayide bilgilerin sürekli güncellenmesi için sanayi kaynak kullanım izleme birimi kurmak,

34

CHP programının 103-104, 122, 152, 157, 158, 159, 166,179, 191, 192-193, 194, 195, 196, 199, 200, 204,206, 208,
212,213 218, 227, 248, 252, 254-255, 258, 285, 339, 342. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
35

MHP programının 67, 70, 71,75, 77, 78, 86, 92, 124 135. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Yenilikçi üretim yapısını güçlendirmek için sektörel sanayi stratejileri oluşturmak,
Sanayi dönüşümü için start-upları desteklemek,
Sanayinin küresel rekabet gücünü arttırmak için marka-patent tescilini desteklemek,
Altyapı ve sanayi yatırımlarına destek vermek ve bu yatırımlara kaynak bulunmasına yardım
etmek,
 Sanayinin temel gereksinimlerini karşılamak üzere milli maden strateji belgesi oluşturmak,
 Milli ilaç ve tıbbi cihaz sanayini desteklemek,
 Önemli alt yapı projelerini liyakat sahibi kadrolara işletmek,
 Kentsel yenilemeden önce ulaşım ve altyapı planlarını tamamlamak,
 Odaklanacak teknoloji alanlarını belirlemek ve bu alanda alt yapı yatırımları yapmak,
 Mevcut altyapı sistemlerini geliştirmek ve ulaşım koridorlarındaki eksikleri gidermek,
 Deniz-demir-hava yollarının ulaşımdaki payını arttırmak ve kara yolu ulaşım ağının alt yapısını
güçlendirmek,
 Ar-Ge desteklerini arttırmak,
 Üniversite ve meslek okullarının Ar-Ge, inovasyon ve tasarım başta olmak üzere sanayideki
dönüşüme katılmaları sağlamak,
 Özel sektörün Ar-Ge merkezlerine sağladığı desteği ileri teknoloji ve insan kaynağı
geliştirmeye odaklanacak biçimde düzenlemek,
 Uzay teknolojilerine yönelik Ar-Ge iş birlikteliklerini desteklemek,
 Ar-Ge enstitüleri kurmak ve buralarda bize özgü bitkiler geliştirmek,
 Ar-Ge çalışmalarında özel sektörle işbirliği yapmak,
 Üniversite ve Eğitim Araştırma hastanelerinde Ar-Ge çalışmaları yapılmasını sağlamaktır (İYİ
Parti Programı, t.y.).36
HDP programında SKH-9 kapsamına dahil edilebilecek bir hedef tespit edilememiştir.

BM’nin onuncu sürdürülebilir
kalkınma hedefi ‘Eşitsizliklerin
Azaltılması’dır.
SKH-10:
Eşitsizliklerin
Azaltılması
kapsamında BM, hem küresel
hem de bölgesel olarak gelir
eşitsizliğinin dengelenmesine
vurgu yapmıştır.

Şekil 10: SKH-10: Eşitsizliklerin Azaltılması

AK Parti programında SKH-10 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;



Gelir dağılımındaki büyük farklılıkları ortadan kaldırmak ve gelir dağılımının adaletli bir şekilde
gerçekleşmesini sağlamak,
Vergi sisteminde düşük gelirlileri zor duruma sokan uygulamaları terk etmektir (AK Parti
Programı, t.y.).37

36

İYİ Parti programının 42, 45, 47, 48, 49,51,52,53,57, 61, 62-63,64, 68,69. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

37

AK Parti programının Ekonomi Anlayışımız, Giriş, Vergi kısmında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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CHP programında SKH-10 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Gelir paylaşımında ve dağılımında adaleti gözetmek ve bölgesel kalkınmadaki eşitsizlikleri
azaltmak,
 Türkiye’de eşit rekabet ortamı oluşturmak ve gelirin adil paylaşımını sağlamak,
 Milli gelirin bölgeler ve üretim faktörleri arasında eşit ve adaletli dağıtılmasını sağlamak,
 Gelir dağılımını iyileştirmek,
 Gelir vergisi sistemini, vergi sistemini vatandaşların gelir durumuna bakılarak adil hale
getirmek ve bu doğrultuda geliri asgari ücret düzeyinde olan vatandaşları vergiden muaf
tutmak,
 Gelir dağılımını bozmayacak şekilde gelir ve harcama politikalarının uygulanmasını
sağlamaktır (CHP Programı, t.y.).38
MHP programında SKH-10 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Farklı gelir grupları arasındaki dengesizliğin ve bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi
için toplumculuk ilkesini benimsemek,
 İstikrarlı ve adil gelir dağılımını sağlamak,
 Gelir dağılımını adaletli bir biçimde gerçekleştirmek,
 Gelir vergisini kişileştirmek ve mali güce göre vergilendirme yapmak ve vergide adaleti
sağlamak,
 Gelir dağılımındaki dengesizlikleri gidermek ve gelirin dengeli dağılmasını sağlamak,
yoksullara milli gelirden daha fazla pay vermektir (MHP Programı, t.y.).39
İYİ Parti programında SKH-10 kapsamına dahil edilebilecek hedefler; gelir adaletsizliğini azaltacak
teşvikler sağlamak, gelir ve servet eşitsizliğine yol açan serbest piyasa sistemi yerine özel mülkiyet,
serbest girişim ve sözleşme ile birlikte çalışan haklarının evrensel hukuk kuralları ile güvence altına
alındığı bir ekonomik yapıyı desteklemek ve düşük gelirli vatandaşın vergi yükünü hafifletmektir (İYİ
Parti Programı, t.y.).40
HDP programında SKH-10 kapsamına dahil edilebilecek tek hedef; gelir dağılımındaki uçuruma karşı
mücadele etmek olarak tespit edilmiştir (HDP Programı, t.y.).

On Birinci sürdürülebilir kalkınma
hedefi ‘Sürdürülebilir Şehirler ve
Ülkeler’dir. BM SKH-11: Sürdürülebilir
Şehirler ve Ülkeler kapsamında şehirleri
ve yerleşim yerlerini yaşanabilir ve
güvenli hale getirilerek erişilebilir konut
sağlanması
hususunda
gecekondulaşmanın engellenmesi ve
buna karşı çalışmaların desteklenmesini
hedeflemektedir.

Şekil 11: SKH-11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları

38

CHP programının 26, 143, 144,148, 155, 170, 269. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

39

MHP programının 16, 24, 34, 66, 91, 95, 96. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

40

İYİ Parti programının 14, 44, 49. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

103

AK Parti programında SKH-11 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;



Şehir planlarına uymayan kentleşmeyi önlemek ve estetik olmayan şehirleşmeyi engel olmak,
Gecekondu bölgelerinde imar iyileştirme planları uygulamak ve komşu alanlardaki planlamayı
hızlandırmak,
 Şehirlerin yaşanabilir, sağlıklı, çevre güzelliği taşıyan alanlar olmasına imkân vermek ve bu
hususta bahçe-kent kavramını ele almak,
 Gecekondu bölgelerinde ikamet eden insanlara yönelik ucuz konut üretimi yapmak,
 SİT politikasını tekrar ele almak ve şehirlerde doğal ve tarihi yapıyı tehdit eden unsurların
önüne geçmek,
 Şehir problemlerinin çözümüne yönelik sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kurmak ve mahalle
derneklerini kurulmasını desteklemek,
 Türk Ceza Kanunu’nda kentli hakları ve kente karşı işlenen suçlar hakkında ayrı bir fasıla yer
vermek ve bu kavramları geliştirmek,
 Kenti ilgilendiren hususlarda alınan kararlara kentli halkın katılımını sağlamak ve halkın
görüşlerini/şikayetlerini/çözüm önerilerini dikkate alıp hayata geçirecek mekanizmalar
oluşturmak,
 Kentlerdeki kamusal bina inşalarını kurallara bağlı hale getirmek ,
 Meydan düzenlemelerini önemseyerek halkın çeşitli aktivitelerini gerçekleşmesine imkan
sağlamak,
 Büyük şehirlerin mevcut ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturmak ve şehitrlerde raylı,
denizyolu, yeraltı ulaşım projelerine destek olarak çoğalmasını sağlamak,
 Öncelikli bölgeler göz önüne alınarak hayat kalitesini arttıran uygulamaları yaygınlaştırmak,
 Büyük kentlerdeki raylı sistemleri çoğaltmak ve şehir içi toplu raylı sistemlerin karayolu
sistemlerle entegresini sağlayarak trafik güvenliğini oluşturmaktır (AK Parti Programı, t.y.).41
CHP programında SKH-11 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;




















Şehir yaşam ortamını huzurlu ve kaliteli hale getirmek,
Büyükşehir belediyelerindeki mesafe ölçütüne dayanan kent yönetimine son vermek,
Hemşeriler ve yerel yönetimler arasında olan problemlerin Kent Uzlaşma kurullarında
çözüme kavuşmasını sağlamak,
Özel yasalardan oluşan metropol yönetim modellerini öngörmek,
Kentin fiziki-sosyal yapısının yanı sıra çevre kalitesini de yükseltmek,
Tarihi, kültürel ve doğal değerleri koruyarak modern yaşam alanları oluşturmak,
Kentlerdeki yaşam kalitesini arttırmak ve temiz, güvenli şehirler oluşmasını sağlamak,
Kentsel planlama ile şehrin fiziki ve sosyal altyapı ihtiyaçlarını karşılamak,
Altyapılı arsa üretimini süratlendirerek kentleşme ve konut problemlerini gidermek
Gecekondulara yönelik ıslah projelerini ve kentsel dönüşüm projelerini yaygınlaştırmak,
Kamu ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni finansal araçlar oluşturmak,
Şehirlerin imar, estetik ve ulaşım planlamasında bütüncül bir anlayışla hareket etmek,
Kenti ilgilendiren önemli konularda karar alım süreçlerine halkın katılmasını sağlamak,
Kamu yararına gözetmeyen yasadışı plan değişikliklerinin şehirleri talan etmesini engellemek,
Kent politikaları üretilirken kentte yaşayan insanların huzur ve refahını öncelemek,
Kentlerin su havzalarına kurulu sanayi tesisi ve konutlara arıtma tesisi yapma zorunluluğu
getirmek ve su havzalarına yeni sanayi tesisi ve konut inşa etmemek,
Şehir içi ulaşımın hızlı ve ucuz olmasını teşvik etmek,
Şehir içi trafikte yaya güvenliğine öncelik vermek,
Konut üretimine Kentleşme Fonu ile destek vermek,

41

AK Parti programının Kentleşme ve Konut, Demokratikleşme Ve Sivil Toplum, Trafik bölümlerindeki ifadeler esas
alınmıştır.
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Sağlıklı, nitelikli konut üretimine mani olan engelleri ortadan kaldırmak,
TMMOB’ye bağlı meslek odaları ve ilgili STK’ların kentsel dönüşüm projelerine katılımını
sağlamak,
 Deprem Tehlike Haritası hazırlamak ve hazırlanan yeni harita ile kentsel risklerin tümünü
tespit etmek,
 Kentsel risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik mikro-bölgeleme haritaları ve imar planları
hazırlamak,
 İstanbul’un da dahil olduğu birinci deprem bölgesindeki kentlerde deprem riski azaltma ve
afet yönetimi çalışmalarına hız vermek,
 Önemli turizm merkezlerine ve kent merkezlerine hava ulaşımı konusunda altyapı
yetersizliklerini gidererek hava ulaşımını mümkün hale getirmek,
 Sanayi kentlerini önceleyerek kentlere demiryolu ile ulaşım imkanı sağlamak,
 Hastanelerdeki yatak sayısını kent nüfusuna yeterli ve uyumlu hale getirmek,
 Kentlerin altyapı eksikliklerini gidermek,
 Kentlerde meydana gelen hava ve gürültü kirliliğine karşı mücadele etmek,
 Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri arasındaki problemleri
çözüme kavuşturmak,
 Kentsel dönüşüm kanunu ile deprem risklerini tespit etmek ve bu riskleri azaltmaya yönelik
çalışma yapmak,
 Büyük kentlerde fizibiliteye göre metro, raylı ulaşım sistemi ve denizyolu ulaşım ağları
oluşturmak,
 Orta ölçekli kentlerde ulaşım planlarına alternatifler oluşturarak geliştirmek
 Dar gelirlilerin konut sahibi olabilmesi için Halk Konut Projesini hayata geçirmek ve sağlık
açısından riskli konutların ıslah çalışmasını yapmak,
 Kentlerde var olan tarihi ve kültürel mirasları korumak,
 Müzelerde iyileştirme çalışması yapmak ve halk kütüphanelerini yaygınlaştırmak
 Yerleşme düzenine ilişkin beş kademeden oluşan bir planlama sistemi kurmaktır (CHP
Programı, t.y.).42
MHP programında SKH-11 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;










Kent planlarının kültürel ve doğal yapıya uygun, yaşanabilir, gelecek nesillere bırakılabilecek
bir kent planı kurmak,
Gecekondu bölgelerini ıslah etmek ve bu bölgelerin kent merkeziyle bütünleşmesini
sağlamak,
Çağdaş alt yapılı yaşanabilir kentler inşa etmek ve kentlilik kültürü oluşturmak,
Kentlerde eğitim, sağlık, sosyal hizmet, kültür, ulaşım ve kentsel alt yapı hizmetlerinin hızlı,
güvenli, ucuz ve erişilebilir olmasını sağlamak,
Düzenli kentleşmenin alt yapısını oluşturmak ve yaşanabilir kentler için çağdaş donanımlı
konut alanları kurmak,
Göç ve sanayileşme nedeniyle kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yığılmanın önlenmesi için
kentleşme hızı ile arsa arzı ilişkisi kurmak,
Kent yönetim bilgi sistemi oluşturularak kentin hizmet ihtiyacına göre planlama yapmak ve
afetlere karşı duyarlı olmak,
Kentlerde kültürel yozlaşmayı önlemek ev milli kültürün belirleyiciliği çerçevesinde kentlilik
kültürü oluşturmak,
Doğal afetlere karşı güvenli alanlar kurmak ve kentsel dönüşüm projeleri uygulamaktır (MHP
Programı, t.y.).43

42

CHP programının 89, 90, 91, 93, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 253, 254, 257, 288, 320, 338, 339. sayfalarında yer alan
ifadeler esas alınmıştır.
43

MHP programının 115, 116-117, 118. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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İYİ Parti programında SKH-11 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;





Şehirleşme ve mimari alanda estetik yaklaşımın hâkim olduğu planlar yapmak,
Şehirlerde açık hava müzeleri kurmak,
Şehirlerde her türlü güvenlik tedbirini sağlamak,
Şehirlerin özellikleri dikkate alınarak Bölgesel Kalkınma Modelleri oluşturup şehirlerin işbirliği
içinde kalkınmasını sağlamak,
 Akıllı şehirler alanında donanım odaklı teknoloji girişimlerini hayata geçirmek,
 Büyükşehirlerde raylı sistemlerin kullanımına öncelik vermek,
 Çevresel değere saygılı, doğal afetlerden az etkilenen, tarihe ve kültürel değerlere saygılı ve
yaşam kalitesini yükseltmeyi amaç edinen kentleşme politikasını benimsemek,
 Kentsel dönüşüm çalışmalarındaki eksik ve aksak yönleri iyileştirmek ve imar artışının önüne
geçmek için kamu arazilerini kullanıma açmak,
 Kentsel yenileme yapılırken önceliği ulaşım ve altyapı planlarına vermek,
 Bütün kentlerde çevreci projelere ve geri dönüşüm projelerine ağırlık vermek,
 Yeni yaşanabilir alanlar açmak ve dar gelirliler için ucuz konut üretimi sağlamak,
 Toplu konut projelerinde su ve enerji israfını düşürmek,
 Sit alanlarına önem vererek tarihi çevreye zarar vermeden ve insanlara zarar vermeden,
çevreci politikalara ağırlık vermek,
 Çarpık kentleşme sorunlarını çok yönlü ve çevreyle entegre fiziksel planlar yapılarak önlemek,
 Sosyal donatı alanlarını yeterli seviyeye getirmek,
 Bölgesel Kalkınma Modelleri oluşturup şehirlerin işbirliği içinde verimlilik esasına göre
kalkındırmak ve kıyı kenar çizgisi dahilinde milli güvenlik gerektiren yapılar hariç yapılanmaya
izin vermemektir (İYİ Parti Programı, t.y.).44
HDP programında SKH-11 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;





Ranta dayalı kentsel dönüşüm politikalarını durdurmak ve sosyal projeler etrafında şekillenen
dönüşüm modeliyle yaşanabilir kentleri geliştirmek,
Yediden yetmişe herkesin kent yaşamına rahat katılmalarını sağlamak,
Engellilerin kent yaşamına katılmada yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak,
Kent hakkını savunmak, kentlerin doğasızlaşmasına, tarihi ve kültürel alanların gasp
edilmesine, yıkıcı kent ve kır politikalarına karşı mücadele etmektir (HDP Programı, t.y.).

‘Sorumlu Tüketim ve Üretim’
BM’nin
on
ikinci
sürdürülebilir
kalkınma
hedefidir.
BM,
SKH-12:
Sorumlu Tüketim ve Üretim
kapsamında tüketim ve
üretimde sürdürülebilirliğin
sağlanmasını hedeflemiştir.

Şekil 12: SKH-12: Sorumlu Tüketim ve Üretim

44

İYİ Parti programının 18,19, 35, 36,48, 53, 64, 71. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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AK Parti programında SKH-12 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;











Üreten ve üreterek büyüyen bir Türkiye anlayışına sahip olmak,
Mal ve hizmet üretiminde artış sağlamak,
Ülke kaynaklarını bilgi, teknoloji ve verimliliğe dayalı üretim ekonomisinde kullanmak,
Üretimi destekleyen bir finans sektörü kurmak,
Türkiye’de üretim ve yatırım seferberliği başlatmak,
Uluslararası kalitede üretim yapmalarına yönelik yerli firmaları teşvik etmek,
İstihdam maliyetlerini azaltarak üretimi arttırmayı hedeflemek,
Endüstriyel tasarım, orijinal patent ve yeni ekonomi araçlarının üretimini özendirmek,
Üretimin artmasına yönelik ihtiyaç duyulan altyapıyı sağlamak ve üretimi teşvik etmek,
İcatların ve keşiflerin önüne çıkan engelleri ortadan kaldırmak ve yeni buluşları üretime
kazandıracak her türlü çalışmaya destek olmak,
 Eximbank kaynaklarını arttırmak,
 Bankacılık sektörünün olanaklarında iyileştirmeler yaparak ihracata dayalı üretim
finansmanının kullanılmasını hedeflemek,
 Katma değeri yüksek, elektronik, savunma ve uzay sistemleri ile otomotiv sanayi üretimine
destek olmak,
 Mal ve hizmet üretiminde sigortacılığı geliştirerek yaygınlaştırmak,
 Üretimi arttırmaya yönelik yatırım yapan esnafları desteklemek,
 Yüksek kaliteli olan yem bitkileri, tohum ve su ürünlerinin üretimine teşvik etmek,
 Hızlı ve verimli üretiminde engel teşkil eden unsurları ortadan kaldırmak ve üretimde bilimsel
ve teknik yöntemler kullanmak,
 Tüketici haklarının korunmasına yönelik ürün ve mesleki sorumluluk sigortasını mecburi
kılmak,
 Tüketici mahkemesini kuvvetlendirmek ve tüketicilerin yasal yolları kullanarak çözüme
ulaşmasını kolaylaştırmak,
 Çevreye zarar veren tüm üretim modellerini engellemek,
 Türk ürünlerinin imaj oluşturulmasını sağlamak ve bu imajın yaygınlaşması için teşviklerde
bulunmak,
 Katma değeri yüksek ürünler üreten KOBİ’lere AR-GE desteği sağlamak ve AR-GE faaliyetlerini
destek olmak,
 Üretimlerdeki AR-GE payını aşamalı bir şekilde Avrupa Birliği ortalamasının üzerine
çıkarmaktır (AK Parti Programı, t.y.).45
CHP programında SKH-12 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;










Üreticilerin ve tüketicilerin haklarını dengeli bir şekilde korumak,
Mal ve hizmet üretimine yönelik uygulanan uyum ve kalite denetimlerinin etkinlik ve yaptırım
gücü kazandırmasını sağlamak,
Arz açığı olan sektörlerin üretim kapasitesini arttırmak,
İstikrarlı, sağlıklı ve hızlı büyüme sağlanarak yüksek katma değerli üretime geçiş yapmak,
İleri teknoloji sektöründe üretim kabiliyetini arttırmak,
Yeni üretim kapasitesi oluşturacak doğrudan yabancı sermayeyi teşvik etmek ve üretimde
artış sağlamak,
Ana-yan sanayi ilişkilerini geliştirmek,
Tüketici haklarının düzene girmesi için yaptırımlara işlerlik ve güç kazandırmak,
Üretim ekonomisine odaklanmak,

45

AK Parti programının Giriş, Ekonomi Anlayışımız, Üretim Ve Yatırım Politikaları, Sınai Mülkiyet, Finansal Hizmetler, Tarım,
Hayvancılık Ve Ormancılık, Madencilik, Tüketici Korunması, Çevre, Bilim ve Teknoloji, Dış Ticaret bölümlerinde yer alan
ifadeler esas alınmıştır.
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Üretimde orta ve yüksek teknolojili sektörlerin oluşturduğu payın artmasını sağlamak,
İthalata dayanan sanayi üretimine son vermek,
Yüksek katma değerli üretimde uzmanlaşmayı hedeflemek,
Ara ve yatırım mallarının üretimini arttırmanın yanı sıra üretim ve istihdam kapasitesini
arttırmak
Kurum ve gelir vergisinden muaf olan yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinin bu
durumunu devam ettirmek,
Yüksek üretim yapan KOBİ’ler için OSB ve KSS kurulmasına destek vermek,
Ara mal üreten KOBİ’lere KDV indirimi yapmak,
İnovasyon aracılığıyla daha fazla değer üreten Türkiye haline gelmek,
Tarım politikasını doğru yöneterek üretim gücünü dış ticaret kazancına dönüştürmeyi
hedeflemek,
Doğal kaynakların üretim süreçlerinde sürdürülebilir olarak kullanımını sağlamak,
Güvenli, kaliteli ve yüksek katma değerli üretimin şartlarını oluşturmak,
Tarımda kalkınmaya ve üretime dayalı dönüşümü gerçekleştirmek ve tarımsal üretimin bilgiteknolojileriyle yaygınlaşmasını sağlamak,
Türkiye’nin ekolojik ve ekonomik yapısına uygun olacak şekilde üretim desenini rasyonalize
etmek,
Üreticiye destek olmak,
Küçük üreticilerin sebep olduğu sorunları çözüme kavuşturmak,
Düşüşte olan tahıl ve baklagil üretimini artışa geçirmek,
Türkiye’de üretebilmesine rağmen ithal edilen pamuk, çeltik gibi ürünlerde kendi kendine
yeter düzeye gelmek,
Üretimde standart ve kalite hedefine odaklanmak
Üretim maliyetlerinin teknik-idari tedbirlerle azaltılmasını sağlamak,
Sözleşmeli üreticilik yapısını kurarak üretici haklarını korumak ve bu yapıyı güçlendirmek,
Bölgesel üretim potansiyelinin ekim nöbeti sistemleriyle çeşitlenmesini sağlamak,
Bitkisel ve hayvansal çoğaltım materyallerinin üretilmesini sağlamak,
Tarımsal sanayiyi destekleyerek doğru gıda tüketimini sağlamayı hedeflemek,
Kontrollü üretim sistemi oluşturmak,
Üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti vererek kurallara uygun üretim sağlanmasını
hedeflemek,
Sebze Tohumu ve Sertifikalı Meyve Fidanı üreten kuruluşlara destek vermek,
Ziraat Bankası’nı sadece üreticilere ve tarımsal sanayi işletmelerine özel hizmet veren bir
bankaya dönüştürmek,
Hal yasasını üretici ve tüketicinin yararına olacak şekilde revize etmek,
Hayvancılıkla uğraşanların refah düzeyini yükseltmek,
Etin hijyenik kalitesini standartlar seviyesine çıkarmak,
Üretimden tüketime kadar ki tüm aşamalarda ekonomik kaynakların kazançlı ve verimli bir
şekilde kullanılmasını sağlamak,
Yenilenebilir enerji ile enerji tasarrufuna yönelik projelere destek vermek,
Gemi üretiminde artış sağlamak,
Üretken istihdam artırılarak işsizlik sorununu çözmek,
Yerli ilaç ve tıbbi malzeme üretimini destek olmak,
Çevre kirliliğinin engellenmesine yönelik ilgili teknolojilerin transferi ve üretimini
desteklemek,
Tüketici haklarına saygı duymak ve tüketiciyi koruyan kurumlara destek olmak,
Enerji tüketiminde tasarrufu teşvik etmek ve tasarrufa yönelik mekanizmalar kurmak,
Tüketicinin haklarını kullanabilmesine imkan sağlamak,
Doğal kaynakları koruyan sürdürülebilir tarımı hedef almak,
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Bilim otoritesi tarafından tüketici sağlığını tehdit eden riskleri önlemek,
Sağlıklı gıdalara erişim hakkını gözetmek ve bu hakkı korumak,
Gıdaların üretim tüketimine kadar olan süreçte güvenliğe ve hijyenik kurallara uyulmasını
denetlemek
 Gıda güvenliği ve hijyeni konusunda tarımsal üreticiye ve işleyiciye eğitimler vermek,
 Bilinçli ilaç tüketimi hususunda denetim yapmak,
 Fikri mülkiyet ve patent konusunda çıkan sorunları çağdaş bir yapı oluşturarak çözüme
kavuşturmak,
 Ekolojik dengeyi bozan ve tahrip eden uygulamaları sonlandırmak,
 Üretimin doğaya ve atmosfere zarar vermeden gerçekleşmesini sağlamaktır (CHP Programı,
t.y.).46
MHP programında SKH-12 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;




Uluslararası alanda üretim yapmak ve üretimi sosyo-ekonomik faydaya dönüştürmek,
Kalkınma gerçekleştirilirken çevresel ve kültürel değerlere önem vermek,
Teknolojik ve istikrarlı büyümeyi, verimliliği, istihdamı esas alan güçlü üretim ekonomisi
oluşturmak,
 İleri teknoloji kullanan bir üretim yapısına geçmek,
 Üretimde teknolojik gelişme, verimlilik ve yenilikçilik bazında hareket etmek,
 Yüksek rekabet gücüne sahip üretim ekonomisi tesis etmek ve üretimi teşvik etmek,
 Sanayi üretimini arttırmak ve tarımsal üretim ile küçük ve orta ölçekli işletmelere Ar-Ge
yatırımları desteği sağlamak,
 Kaliteli üretimle uluslararası piyasalarda kalıcı yer edinmek ve Türk Malı imajının yerleşmesini
sağlamak,
 İthal girdilerin yurt içinde üretimini teşvik etmek,
 Teknoloji üretimine ve teknolojinin üretimde kullanılmasına gereken önemi vermek,
 Üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesini saplamak amacıyla Milli Yenilik sistemini kurmak,
 Ar-Ge çalışmalarının somut çıktılarını daha verimli kılabilmek adına Teknoloji Transfer
Merkezi kurmak,
 Ar-Ge ve teknoloji üretimi yatırımlarını desteklemek,
 Tüketici sağlığını düşünen ve çevre normlarına uygun üretim yapan ileri teknolojiyi kullanan
ve üreten bir sanayi oluşturmak,
 Türkiye’nin önemli bir üretim merkezi olmasını sağlamak,
 Biyoyakıt üretimine önem vermek,
 Hidroelektrik enerji üretimini arttırmak,
 Yüksek verim ve kalitede tohum, fide, fidanlık, damızlık hayvan üretimini desteklemek,
 Ekolojik ürünlerin üretimini özendirmek,
 Tarımsal üretim faaliyetlerini ülke çapında yaygınlaştırmak,
 Yatırım-üretim-istihdamı arttıracak üretim ekonomisine geçmek,
 Üretimi teşvik etmek,
 Yerli tıbbi ürün üretimini desteklemek,
 Tüketicinin korunmasını ve bilinçlenmesini sağlamaktır (MHP Programı, t.y.).47
İYİ Parti programında SKH-12 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;

46

CHP programının 90, 148, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 166, 187, 190, 193, 196, 197, 199, 201, 204, 207, 210, 211,
216, 217, 218, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 243, 258, 282, 308, 320, 336, 338.
Sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
47

MHP programının 17, 33, 34, 38, 62, 63, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 93, 95, 109, 118, 124, 135.
sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Katma değeri yüksek teknoloji geliştirme ve üretme için gerekli insan gücünün yetiştirilmesi
teşvik etmek,
 TOKİ’nin rant yaratan ve lüks konut üreten bir kurum olmasını engellemek,
 Türkiye’nin katma değeri yüksek enerji ürünleri üretim teknolojisi ve alt yapısına sahip,
piyasanın önemli aktörlerinden biri olmasını sağlamak,
 Elektriği tüketmekten çok verimli kullanmak,
 Elektrik ve doğalgaz depolama projeleri ve alternatif enerji kaynakları geliştirmek için
üniversitelerle işbirliği yapmak,
 Kaçakçılıkla mücadele ederek tüketicilerin daha ucuza akaryakıt tüketmelerini sağlamak,
 Ekolojik değerleri yüksek olan koruma alanlarında üretim faaliyetlerine izin vermemek,
 Ucuz konut üretimi sağlamak,
 Ekonomiyi ihracat odaklı, rekabetçi, teknolojiye dayanan ve sermaye mallarının ağırlıklı
olduğu üretim yapısına dayandırmak,
 Yenilikçi üretim yapısı için Sektörel Sanayi Stratejileri oluşturmak,
 Enerji üretim tesislerinde kullanılan araç ve ekipmanların yerli üretimini desteklemek,
 TUBİTAK ve Türk Bilimsel araştırma ve teknoloji üretimi alt yapısını geliştirmek,
 Uydu ve uzay teknolojilerine yönelik AR-GE tasarım, üretim alanlarını desteklemek,
 Tüm tarım üretim sistemlerini teknolojik sistemlerle sağlamak ve böylece fire oranları yüksek
düşük kaliteli üretimi azaltmak,
 Orman fidanlıklarının üretimini arttırmak,
 Yüksek kaliteli çelik üreten demir çelik fabrikaları ve enerji üretimi sağlayan termik santraller
kurmak,
 Çatılarda elektrik üretimi için enerji panellerini yaygınlaştırmak,
 Kömürün elektrik üretiminde kullanılması hususunda teknolojik çözümler sunulması şartı
aramak,
 Biyodizel üretimini teşvik etmek,
 Bulaşıcı hastalıklara karşı milli aşılar üretmek, marka ve patent tescilini desteklemek ve AR-GE
ve patent çalışmalarına önem vermektir (İYİ Parti Programı, t.y.).48
HDP programında SKH-12 kapsamına dahil edilebilecek bir hedef tespit edilememiştir.

BM’nin on üçüncü sürdürülebilir
kalkınma hedefi ‘İklim Eylemi’dir.
BM,
SKH-13:
İklim
Eylemi
kapsamında iklim değişikliği ve
sonuçlarıyla savaşmak için acil
olarak harekete geçmek ve sera gazı
salınımının azaltılması konusunda
gerekli önlemleri almak ve teşvikler
vermek hedeflerini gerçekleştirmeye
çalışmaktadır.

Şekil 13: SKH-13: İklim Eylemi

48

İYİ Parti programının 16, 17, 36, 47,48, 50, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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AK Parti programında SKH-13 kapsamına dahil edilebilecek hedefler; doğal afetler sonucu ortaya
çıkan zararları azaltmak için eğitim kurumlarında ve ilgili kuruluşlar düzenleme yapmak, doğal afetler
nedeniyle kayıp yaşayan çiftçileri korumaktır (AK Parti Programı, t.y.).49
CHP programında SKH-13 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


İklim Değişimi ve Gelişimi Araştırma Merkezi kurarak iklim değişikliği ve küresel ısınma
alanlarında çalışmalar yapmak,
 Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle meydana gelen felaketlere karşı yaşanabilir çevreyi
oluşturmak,
 Su kaynaklarını kuraklığa karşı verimli ve doğru kullanmak,
 Çevresel Yönetim ve Düzenleme Kurumunu (ÇYDK) kurmak,
 Sanayi alanında çevre dostu enerji kaynaklarını kullanmak,
 Devlet ve yerel yönetimlerin küresel ısınma tehlikesine karşı sorumluluklarını belirlemek ve
bu sorumlulukları yerine getirmesini sağlamak,
 Küresel ısınmayla mücadelede toplu taşıma kullanımına önem vermek,
 Afetle mücadele hususunda devlet ve devlet kurumlarına olan güveni arttırılmasını sağlamak,
 Afet risklerinin azaltması konusunda uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak,
 Ulusal afet yönetimi stratejik planı oluşturmak,
 Deprem risklerinin azaltılması konusunda mevcut mevzuatları yenilemek ve deprem risklerini
tespit ederek azaltmak,
 Türkiye’nin deprem tehlike haritasını yenilemek ve yeni mikro-bölgeleme haritaları
hazırlamak,
 Afet yönetimi çalışmalarını hız vermek,
 Her mahallede afet gönüllüleri sistemi kurmak ve mahallelerde afet sonrası barınma amaçlı
açık alanları öngörmek,
 Tarihi kültürel değerlerin afetlerden zarar görmemesi için her türlü önlemi almaktır (CHP
Programı, t.y.).50
MHP programında SKH-13 kapsamına dahil edilebilecek hedefler; her türlü doğal afete karşı güvenli
alanlar kurmak, güvenli olmayan alanlarda kentsel dönüşüm yapmak, konut ve binalarda depreme
dayanıklı malzeme kullanılmasını sağlamak konut üretimine önem vererek denetimler yapmak, fiziki
ve beşeri tüm alanları afete hazır hale getirmek ve zararları en aza indirmektir (MHP Programı, t.y.).51
İYİ Parti programında SKH-13 kapsamına dahil edilebilecek hedefler; iklim değişiminden zarar
görmemek için her türlü önlemi almak, doğal afetlerden en az etkilenecek tarzda kentleşmek, yerel
ve küresel kirlenmeye sebep olan kimyasalların kullanımına sınırlama getirmek, biyolojik çeşitliliği
azaltan faaliyetlerle mücadele etmektir (İYİ Parti Programı, t.y.).52
HDP programında SKH-13 kapsamına dahil edilebilecek hedefler; küresel iklim değişikliğine neden
olan nükleer denemelere ve nükleer santrallere karşı çıkmak, doğal tarihi ve kültürel varlıkların doğal
afetlere karşı korunması için tedbir almaktır (HDP Programı, t.y.).

49

AK Parti programının Sağlık, Tarım, Hayvancılık Ve Ormancılık

50

CHP programının 107, 108, 109, 110, 219, 313 336, 337, 340, 342. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

51

MHP programının 117. Sayfasında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

52

İYİ Parti programının 33, 34, 35-36. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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BM’nin on dördüncü sürdürülebilir
kalkınma hedefi ‘Sudaki Yaşam’dır.
BM,
SKH-14
Sudaki
Yaşam
kapsamında
deniz-kıyı
ekosistemlerini
sürdürülebilir
biçimde koruma ve yönetme
konularına önem vermek; okyanus,
deniz vb. kaynakları kirlenmeye karşı
korumak
hedeflerine
ulaşmayı
amaçlamıştır.
Şekil 14: SKH-14: Sudaki Yaşam

AK Parti programında SKH-14 kapsamına dahil edilebilecek hedefler; Sivil Toplum Kuruluşları ile
işbirliği yapmak ve deniz çevre koruma hakkında meslek odaları kurmak, su ürünlerinin üretimini
teşvik etmektir (AK Parti Programı, t.y.).53
CHP programında SKH-14 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;









Açık deniz balıkçılığını özendirmek ve balıkçılığın tüm yönleriyle geliştirilmesini sağlamaktır.
Balık rezervlerini muhafaza edici ve geliştirici tedbirleri etkinleştirmek,
Biyo çeşitliliğin korunmasına doğrultusunda önlemler almak ve kıyı kirliliğini bitirmek,
Bütün su spor alanlarında temizlik ve hizmet denetimleri yapmak,
Nehirlerin ve denizlerin kirletilmesini engellemek,
Akdeniz ve Karadeniz’in temizliğine uluslararası programlar ve sözleşmelerle destek vermek,
Marmara denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazları için özel programlar yürütmek,
Sanayi bölgelerinde derin deniz deşarjları ve arıtma tesislerinin denetimlerinin yapılmasını
sağlamak,
 Denizcilik sektörünün tüm unsurlarını içeren Kıyı Master Planı hazırlamak,
 Mevzi imar uygulamalarındaki kıyı bölgelerinde ve su havzalarında yapılaşmayı engellemek ve
çevre düzeni planı uygulamasının korunmasını sağlamak,
 Sulak bölgelerde ekolojik düzeni tehdit eden uygulamalara tedbir almak ve sürdürülebilir su
politikası oluşturmak,
 Su havzalarını koruma-kullanma dengesini sağlamak ve su havzalarına yönelik bütünleşmiş
projeler geliştirmektir (CHP Programı, t.y.).54
MHP programında SKH-14 kapsamına dahil edilebilecek hedefler; sahip olunan su kaynaklarının
değerlendirilmesini sağlamak, su alanları ile çevresini bütün olarak kabul ederek kıyı alanı planlaması
uygulamak, su alanlarının atıklardan ve kirlilikten korunmasını sağlamaktır (MHP Programı, t.y.).55
İYİ Parti programında SKH-14 kapsamına dahil edilebilecek hedefler; balıkçılığı desteklemek ve milli
güvenliği sağlayan zorunlu yapılar hariç kıyıda yapılaşmaya izin vermemektir (İYİ Parti Programı,
t.y.).56

53

AK Parti programın Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık ve Ulaştırma ve Haberleşme bölümünde yer alan ifadeler esas
alınmıştır.
54

CHP programının 220, 238,257, 339-340, 343, 344. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

55

MHP programının 82, 118-119. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

56

İYİ Parti programının 36,58. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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HDP programında SKH-14 kapsamına dahil edilebilecek tek hedef; su ekosistemini korumak ve sulak
alanların da dahil olduğu doğal değerlerin rant ve kar alanı olarak kullanımını engellemektir (HDP
Programı, t.y.).

BM’nin
sürdürülebilir
on
beşinci kalkınma hedefi ‘Karada
Yaşam’dır. BM, SKH-15 Karada
Yaşam
kapsamında
kara
ekosistemlerini korumak ve
sürdürülebilirliklerini sağlamayı
hedeflemiştir.
Şekil 15: SKH-15: Karasal Yaşam

AK Parti programında SKH-15 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;



Ulusal ormancılık politikası sınırları dahilinde bir Ormancılık Ana Planı hazırlamak,
Orman köylülerine ormanlar için söz hakkı tanımak ve orman köylülerine orman ürünlerini
kullanma ve koruma hakkı vermek,
 Meyve, tohum ve çiçeklerinden faydalanılan ağaçların yetiştirilmesini özendirmek ve özel
ormancılığa destek vermek,
 Yüksek kaliteli tohum üretimini ve ekolojik tarımı teşvik etmek,
 Ekosistemlere olumsuz etkileyen endüstri atıklarını kontrol altına almak ve kirlenmeyi en
düşük seviyeye indirmek,
 Tarım alanlarında kimyasal gübre, ilaçlama ve hormon kullanımına karşı standart belirlemek,
 Hayvan yetiştiriciliğinde hormon kullanılmasını engellemek ve yüksek verimli kültür ırk
popülasyonunu arttırmak,
 Hayvancılık potansiyeli yüksek olan bölgelerde hayvancılık sektörünün yeniden canlanması
sağlamaktır (AK Parti Programı, t.y.).57
CHP programında SKH-15 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;










57

Çevresel tüm tehditlere karşı yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak,
Erozyon ve çölleşme sonucu toprakların yok olmasına karşı bir ulusal plan hazırlamak ve yok
olan toprak oranını en aza indirmek,
Bitkilerin kuraklığa dayanıklı olan türlerine yönelmek,
Tüm Türkiye’de toprak kadastro işlemlerini tamamlamak,
Tarım topraklarına ve meralarına yönelik düzenlemeler yapmak,
Erozyona karşı verilen mücadeleyi daha etkin hala getirmek ve yaygınlaştırmak,
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun kusurlu bölümlerini düzeltmek ve tarım
arazilerinin bölünmesinin önüne geçmek,
Üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel değerleri gözetmek,
Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü, TOPRAKSU Genel Müdürlüğü, Küçük Ölçekli
Tarımsal Sanayi Siteleri ve Organize Tarımsal Sanayi Bölgeleri, Çevresel Yönetim ve
Düzenleme Kurumu’nu kurmak,

AK Parti Programının Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık bölümünde yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Hayvansal ürünlere dayalı gıda sanayisini geliştirmek,
Ahırların hijyenik ve tekniğe uygun olmasına yönelik gerekli denetimlerde bulunmak,
Yetiştirici Birlikler kurarak hayvanları kayıt altına almak,
Hayvancılık sektöründe demokratik kooperatifçiliği destek olmak,
Ziraat Bankası’nın hayvancılığa yönelik uygulamalarını etkin hale getirmek,
Orman olma özelliğini yitirmiş alanları tarımsal faaliyetlere açmak ve ormanlaştırma
çalışmaları yapmak
 Ormanlar üzerine yapılan çalışmalarda orman köylüsünden istifade etmek,
 Usulüne uygun kullanılmayan ormanlık alanların işgal edilmesine son vermek,
 Biyo çeşitliliğin korunmasına özen göstermek ve ulusal biyo güvenlik yasası çıkarmak
 Tarımsal arazi dağıtımı hususu için Arazi Edindirme Ofisini kurmaktır (CHP Programı, t.y.).58
MHP programında SKH-15 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Ormanlardan çok amaçlı yararlanmak ve devamlılık, katılımcılık, biyolojik çeşitlilik,
uzmanlaşma, yaban hayatının korunması gibi hususları dikkate alarak işletmek,
 Ormanların bakım ve koruma hizmetlerini yaygınlaştırmak,
 Orman yangınlarını önlemek ve söndürmeye dayalı yöntem geliştirmek,
 Orman köylüsünü kalkındırmak için mülkiyet sorunlarını çözmek,
 İsteyene belli şart ve süre ile bedelsiz arazi tahsis ederek özel ormancılığı geliştirmek,
 Hayvancılığı desteklemek ve hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek,
 Tarım alanlarının amaçsız kullanımını, toprak ile su kaynaklarının kirletilmesini engellemek,
 Tüm unsurları göz önüne alarak entegre bir çevre politikası geliştirmek,
 Verimli tarım arazilerini korumak ve bölünmesini engellemek,
 Biyolojik çeşitliliği ve ekolojik dengeyi korumak,
 Yüksek kalite fidan, fide, tohum ve damızlık havyan üretimini desteklemektir (MHP Programı,
t.y.).59
İYİ Parti programında SKH-15 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;















Çevre kirliliği, çölleşme ve erozyona karşı ağaçlandırma çalışmaları yapmak ve orman
zenginliklerini arttırmak,
Ormanları korumak için tedbirler almak,
Ormanlar ve ekosistemler üzerine faaliyet izinlerinin bağımsız üstün kamu yararı tespit
komisyonları tarafından karara bağlanmasını sağlamak ve ekolojik değeri yüksek olan alanlara
hiçbir faaliyet ve üretim izni vermemek,
Kadastro sorununu çözmek,
Özel ağaçlandırma mevzuatını özendirici hale getirmek ve verimsiz ormanları imar ve ıslah
etmek,
Orman fidanlıkları üretim kapasitesini arttırmak,
Ağaçlardan yararlanma hakkını ağaçlara bakım yapma şartıyla köylüye vermek,
Orman sahalarının daraltılmasına izin vermemek,
Ormanların korunması ve yönetiminde yerel halka söz hakkı vermek,
Orman sınırları dışına çıkan arazileri için düzenlemeler yapmak,
Ormanları korumak,
Orman yangınlarını önlemek için eğitimler vermek ve orman tahribini önlemek için tedbirler
almak,
Toprak Koruma Kanunu ve Mera Kanunu gibi toprakların sürekli ekilmesi için kanuni
düzenlemeler yapmak,
Nesli tükenen ve tükenme tehlikesinde olan hayvanlarla ilgili çalışmalar yapmak,

58

CHP programının 220-221,223, 225, 237, 238, 239, 240, 336, 337, 338, 340. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

59

MHP programının 85, 86, 87, 88, 118, 119.sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Hayvancılığı desteklemek ve modern hayvancılığa geçilerek hayvansal üretimi arttırmaktır (İYİ
Parti Programı, t.y.).60
HDP programında SKH-15 kapsamına dahil edilebilecek hedefler; tarım ve hayvancılığı çökertme
politikalarını durdurmak, doğayı korumak ve buraların kar ve rant alanı kullanılmasını önlemektir
(HDP Programı, t.y.).

BM’nin on altıncı sürdürülebilir
kalkınma hedefi ‘Barış ve Adalet’tir.
BM, SKH-16 Barış ve Adalet ile
şiddetin her türlüsünün azaltılması
ve
barışçıl
toplumların
inşa
edilmesini desteklemeyi ve bu
minvalde
adalet
kurumları
geliştirilme, çatışmasızlık ortamında
herkesin adalet erişimine ulaşmasını
sağlamayı hedeflemektedir.

Şekil 16: SKH-16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

AK Parti programında SKH-16 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Adalet sistemini halkın güvenini kazanmış bir yapıya kavuşturmak ve öncelikli olarak adalet
sistemindeki sorunları çözmeye odaklanmak,
 Geç gelen adalet adaletsizliktir ilkesine inanmak,
 Adalet hizmetlerinin daha hızlı ilerleyebilmesi için gerekli bütçe artırımlarını yapmak,
 Hukuk düzenini evrensel standartları temel alarak oluşturmak,
 Savaşın ve çatışların olduğu bölgelerde barışın getirilmesine yönelik yapılan çalışmalara
destek olmak,
 Barış ve uzlaşmanın temeli olarak özgürlükleri görmektir (AK Parti Programı, t.y.).61
CHP programında SKH-16 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;










60

Hukukun üstünlüğüne inanmak ve hukuku-adaleti demokrasinin teminatı olarak kabul etmek,
Adalet Bakanlığı’nın adaletin hizmetinde olmasını sağlamak,
Geç kalan adaletin adaletsizlik olduğuna inanmak ve bu nedenle yargılama sürecini
süratlendirmek,
Adaletin işleme sürecinde ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturmak,
Atatürk’ün yurtta sulh dünyada sulh ilkesini benimseyerek bu anlayışla Türkiye’de, bölgede ve
dünyada barışa katkıda bulunmak,
Benimsenen ilkeler doğrultusunda Türkiye’deki tüm insanların barış içinde yaşamasını
sağlamak ve toplumsal barışı inşa etmek
Sosyal barışı tehdit eden suçları tamamen ortadan kaldırmak,
Ulusal çıkarlar muhafaza eden bir dış politika benimsenirken ayrıca dünya barışına katkıda
bulunacak barışçıl bir dış politika yürütmek,
Tüm devletlerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilerek dünya barışının tesis
edilebileceğine inanmak,

İYİ Parti programının 35, 56, 58, 59,60. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

61

AK Parti programının Temel Haklar Ve Özgürlükler, Hukuk ve Adalet, Ekonomi Anlayışımız, Kamu Yönetimi Anlayışımız, Dış
Politika, Sonuç kısmında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Dünya barışının sağlanması için uluslararası işbirliği yapılmasını şart görmek,
Kıbrıs’ta barışın kalıcı olarak kurulabileceğine inanmak,
Bölge ülkeleriyle kurulan ilişkilerin kalıcı barış anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,
Ortadoğu’da barışın tesis edilebilmesi için demokrasinin yerleşmesinin ve yayılmasının gerekli
olduğuna inanmak,
 Daha barışçıl bir dünya görüşünün kurulması gerektiğine inanılarak uluslararası terörizme
karşı mücadele etmek,
 Toplumsal barışa duyarlı olmak,
 Ülke ve dünya barışının kurulmasına katkı sunan bir gençliği desteklemektir (CHP Programı,
t.y.).62
MHP programında SKH-16 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;





Hak ve özgürlükleri adalet ve barışın temeli olarak görmek,
Kalkınmanın barış ve refah içinde gerçekleşeceğini öngörmek,
Dayanışma kültürünü geliştirerek barışı güçlendirmek,
Yurtta ve dünyada barışı sağlamayı vicdani bir sorumluluk olarak görmek ve bölgesel ve
küresel düzeyde barışı dış politika öncelikleri arasında görmek,
 Barış için çevre ülkelerle ekonomik işbirliği projeleri kurmak,
 Adalet ve barışın tesis edilmesini sağlamak,
 Adalet ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri Türk milliyetçiliğinin temel adımı olarak görmek,
 Hukuk üstünlüğü ve adaleti her alanda hakim kılmak,
 Adaletli bir yönetim anlayışı benimsemek,
 Partinin beşeri ilişkilerinde adaleti tesis etmeyi almak,
 Vatandaşların hukukun üstünlüğüne ve hak arama özgürlüğüne güvendiği adalet anlayışını
kurmak,
 Adaletli ve hakkaniyetli bir sosyal düzen içinde yaşamayı sağlamak,
 İyi yetişmiş hakim ve savcıların istihdamını adalet politikasının esası olarak görmek,
 Geciken adaletin adalet olmadığını ilkesine inanmak,
 Adaletin her vatandaşa ulaşmasını sağlamak ve ülkede adaleti hakim kılmaktır (MHP
Programı, t.y.).63
İYİ Parti programında SKH-16 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;






Toplumsal barışı bozacak olayları yaşamadan engellemek,
Hukuka tam bağlı, adil bir kamu düzeni kurmak,
Barış ve huzur ortamı için tedbirler almak,
Uluslararası hukuku temel alan barışçı bir dış politika izlemek,
Bölge ülkeleriyle ittifaklar oluşturarak dünya barışına katkı sağlamak ve bölgede barışı
güçlendirmek için iş fırsatlarını arttırmak,
 İyi komşuluk ilişkisi kurmak,
 Ege Denizi’nin barış ve huzur havzası haline geleceğine inanmak,
 Adalet kurumunun fiziki ve teknolojik imkanlarını geliştirerek güçlendirmek ve modern
imkanları tahsis etmek ve mahkemeleri kolay erişebilir bir hale getirmektir (İYİ Parti Programı,
t.y.).64
HDP programında SKH-16 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Barış ve adalet için mücadele etmek,

62

CHP programının 16,27, 32, 34, 38, 40, 49, 71, 121, 123-124, 126, 128, 132, 140, 281, 290, 328. sayfalarında yer alan
ifadeler esas alınmıştır.
63

MHP programının 15, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 36, 38, 39, 47, 51, 52, 88, 125, 127, 133. sayfalarında yer alan ifadeler
esas alınmıştır
64

İYİ Parti programının 7, 8, 37, 72, 74, 75. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Adaletin yaşam bulduğu bir toplum hedeflemek,
Adaletsizliğe neden olan özel yetkili mahkemeleri kaldırmak,
Partiyi adalet için mücadele edenlerin ilerletici gücü olarak görmek,
Partiyi barış ve adalet için mücadele edenlerin ortak bir örgütlenme aracı olarak görmek,
Barış ve özgürlüğün güç kazanmasına yardım etmek,
Barış içinde bir araya gelinmesini engelleyen unsurlarla mücadele etmek,
Kürt sorununun barışçı bir yolla çözümünü savunmaktır (HDP Programı, t.y.).
BM’nin on yedinci sürdürülebilir
kalkınma hedefi, mevcut tüm hedefler
için ortaklık şeklinde belirlenmiştir.
SKH-17: Hedefler İçin Ortaklıklar
kapsamında BM, uluslararası planların
desteklenmesi ve Kuzey-Güney ve
Güney-Güney işbirliğinin artırılması
yönünde çalışılmaların sürdürülmesi,
sürdürülebilir kalkınma için global
ortaklıkların yeniden canlandırılmasını
amaçlamıştır.
Şekil 17: SKH-17: Hedefler İçin Ortaklıklar

AK Parti programında SKH-17 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;



Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Türkiye’ye yüklenen taahhütleri yerine getirmek,
Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Kavramı içinde hak ettiği konuma gelmesi için çaba
göstermek,
 Dış politika alanında çalışmalar yapan kurumlarla işbirliği yapmak,
 Bölgesel iş birliğinin gelişmesine katkı sağlamak,
 ABD dahil olmak üzere Türkiye’nin tüm müttefikleriyle var olan işbirlikleri devam ettirmek,
 Müttefiklerle yapılan işbirliklerini bilim, teknoloji, ekonomi, ticaret ve yatırım gibi alanlarda
yoğunlaştırmak,
 Rusya ile Orta-Asya ve Kafkasya’da işbirliğine dayalı ilişkiler kurmak,
 Türkiye’yi bölgenin en geniş işbirliği alanı haline getirmek,
 İslam Konferansı Örgütü’nün uluslararası alanda daha saygın bir örgüt haline gelmesi için
çalışmak,
 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın vaat edilen potansiyelinin gerçekleştirilmesine
katkıda bulunmak,
 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı etrafında oluşturulan işbirliğini geliştirmek,
 Kafkasya bölgesinde işbirliği imkanlarına yönelik arama yapmak,
 Çin ve Güney-Doğu Asya’da kurulan ilişkileri geliştirmek ve çok yönlü ele almak ,
 Ekonomik ihtiyaçlar ve ulusal çıkarlar doğrultusunda Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF ve
diğer uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerin devam ettirilmesine inanmaktır (AK Parti
Programı, t.y.).65
CHP programında SKH-17 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;

65

Küresel siyasetle uyumlu politikalar üretmek,

AK Parti programının Dış Politika ve Ekonomik Anlayışımız bölümündeki ifadeler esas alınmıştır.
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Küresel örgütleri, uluslararası anlaşmazlıkları barışçı çözümünde ve uluslararası iş birliği
alanında gerekli görmek,
 Afet riskinin azaltılması hususunda uluslararası kuruluşlarla sıkı iletişim halinde olmak,
 Türkiye’nin ulusal çıkarlarını temel alarak dış politika üretmesine destek olmak,
 Tüm ülkelerle dostluk ve işbirliği kurulabileceğine inanmak,
 ABD ve diğer NATO müttefiki ülkelerle var olan ilişkileri geliştirmek,
 Gerekli olduğu durumlarda müttefik ülkelerle istihbarat paylaşımında bulunmak ,
 NATO üyesi ülkelerle dayanışma ve işbirliği sağlayarak ittifakın görevini yapmasına katkıda
bulunmak ve NATO ile ilişkilerin güçlenerek devam etmesini sağlamak
 Dış ilişkilerde bağlantı kurulurken ülke menfaatlerini ve dünya barışını temel alarak çalışmalar
yapmak,
 Bölge devletleriyle barışçıl ilişkiler kurarak dünya barışına katkıda bulunmak,
 Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesini destek vermek,
 İşbirliği ve dayanışma yoluyla Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmak ,
 Ekonomik gelişmeyi sağlamak için uluslararası işbirliğini dış politikanın vazgeçilmez
hedeflerinden biri olarak görmek,
 Uluslararası işbirliğine destek vermek,
 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Platformu’nu geliştirerek ve güçlendirerek devam ettirmek,
 Akdeniz ve Afrika ülkeleriyle yapılan mevcut ekonomik işbirliği alanlarının yaygınlaştırmak,
 Yakıt ve atık teknolojileri için her türlü uluslararası işbirliğine başvurmak,
 Çevrenin koruması hususunda bölge ülkelerle iş birliğine gitmek,
 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını desteklemek,
 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Platformu ile var olan ilişkilerin güçlenerek sürdürülmesini
sağlamaktır (CHP Programı, t.y.).66
MHP programında SKH-17 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;



Hoşgörü ve saygıya dayalı işbirliğini desteklemek,
Bölge ülkelerle barış ve istikrarın sağlanması için ekonomik işbirliği projelerini hayata
geçirmek,
 Balkan ve Orta Doğu ülkeleriyle bölgesel işbirliğini hedef alan çok yönlü politikalar izlemek,
 Afrika, Uzak Doğu ve Güney Doğu Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek,
 Tam bağımsız bir dış politika takip etmek,
 Türkiye’nin kırk yıl içinde geliştirilecek bölgesel işbirliği projesiyle Avrasya’nın lider ülkesi
olacaktır hedefini benimsemek,
 Pazar büyüklüğü ve potansiyeli bulunan bütün ülkelerle iş birliğine giderek bölgesel ve
sektörel çeşitlilik sağlamak,
 Uluslararası kültürel iş birliği programları geliştirmek,
 Dış politikanın esası olarak bölgede ve dünyada barışı sağlayarak sürekli kılmak ve uluslararası
işbirliğini geliştirmek,
 Türkiye; Kafkasya - Balkanlar - Orta Doğu arasında iş birliğinin geliştirmek ve istikrarı
sağlamak,
 Uluslararası önem arz eden tüm bölgesel iş birliğine yönelik oluşumları teşvik ederek bölgesel
ve küresel barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamak,
 Türkiye’nin AB’ye mahkum ve muhtaç olmadığını savunmaktır (MHP Programı, t.y.).67
İYİ Parti programında SKH-17 kapsamına dahil edilebilecek hedefler;


Gençlerin uluslararası kurum ve kuruluşlarda yer alması için özel programlar oluşturmak ve
her türlü desteği vermek,

66

CHP programının 107, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 134,135, 186, 246, 341. Sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.

67

MHP programının 12, 19, 71, 104, 124, 125, 127, 128, 129, 132, 133. sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Taraf olunan uluslararası anlaşmalara ve mensubu olduğumuz uluslararası kurumlara uyum
sağlamak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek,
 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nü iş birliği için uygun görmek,
 Göç ve mülteci sorununa ilişkin uluslararası iş birliği kapsamında göçü ve mülteci akınını
önlemeye yönelik çözümler aramak,
 Sınır ötesi bağlantıları için ilgili ülkelerle koordinasyon ve iş birliği sağlamak,
 Bölge ülkelerle ittifaklar kurarak dünya barışına katkı sağlamak ve bölge ülkelerle ikili iş birliği
mekanizmaları kurmak,
 Bölgede barışı ve işbirliğini arttırmak için iyi komşuluk ilişkisi geliştirmek ve bölge sorunlarını
iç işlere müdahale etmeden sahiplenmek,
 NATO ile ilişkilerde ulusal çıkar ve milli politikalar ile iş birliği geliştirmek ve AB ile sonuçsuz,
tüketici, yıpratıcı ilişkilerin yerine yeni bir ilişki zemini hazırlamaktır (İYİ Parti Programı, t.y.).68
HDP programında SKH-16 kapsamına dahil tek hedef; Türkiye’nin ABD ve NATO desteğiyle Suriye, Irak
ve diğer bölge ülkelerine müdahalelerinin karşısında yer almaktır (HDP Programı, t.y.).
SONUÇ
BM’in üye ülkelerine sunduğu 17 SKH’nin AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP programlarındaki
yansımaları incelenmiştir. 17 SKH’lerinin beş parti programında da tam anlamıyla karşılanmadığı
tespit edilmiştir. Bu durumun temel nedeni kalkınma hedeflerinin küresel çaptaki sorunlara69 yönelik
olmasıdır. 17 SKH’ni en kapsamlı ihtiva eden parti programının CHP’ye, en az ihtiva eden programın
ise HDP’ye ait olduğu söylenebilir. AK Parti ve İYİ Parti’nin programında iki, MHP programında ise bir
sürdürülebilir kalkınma hedefi ile uyumlu hiçbir ifadeye yer verilmediği tespit edilmiştir. ‘Sağlıklı
Bireyler’, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Alt Yapı’, ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim’ küresel hedeflerine AK Parti,
CHP, MHP ve İYİ Parti’nin detaylı şekilde ele aldığı gözlemlenmiştir. HDP ise özellikle ‘Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği’ ve ‘Barış, Adalet, Güçlü Kurumlar’ küresel hedeflerine ilişkin kapsamlı vaatlere yer
vermiştir. İYİ Parti’nin de ‘Nitelikli Eğitim’, ‘Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları’ küresel hedeflerine,
diğer hedeflere kıyasla daha geniş yer verdiği görülmektedir.
SKH’leri kapsamında beş partinin performansı mukayese edildiğinde; AK Parti programında yer alan
hedeflerin iktidar partisi olarak izlemiş olduğu siyasete paralel hedefler olduğu gözlemlenmiştir. Bu
düzlemde AK Parti programının tutarlı ve gerçekçi olduğu söylenebilir. CHP programı en geniş parti
programı olmakla birlikte 17 SKH’ne en çok yer veren programdır. Fakat söylem bağlamında en geniş
programa sahip olan CHP’nin vaat, hedef ve çözüm önerileri teorik olarak kuvvetli olsa da
gerçekleştirilebilir olup olmadığı tartışmaya açık bir konudur. MHP ve İYİ Parti programlarında da 17
SHK ile ilgili paralel ifadelere yer verilmiştir. MHP ve İYİ Parti programlarındaki ifadelerin
sürdürülebilir küresel hedefler ile çözümden daha çok vaat odaklı paralellik taşıdığı söylenebilir. HDP
programının ideolojik saiklerle şekillendiği, küresel hedeflerin yanı sıra birçok sosyo-siyasi, ekonomik
ve kamusal konularda eksiklik taşıdığını ifade etmek yanlış olmaz.
Partiler, programlarında ortak ifadelere yer vermişlerdir. Örneğin SKH-16 kapsamında, AK Parti, CHP
ve MHP programlarında “geciken adaletin, adaletsizlik olduğu” vurgulanmıştır. Bununla birlikte parti
programlarında ortak olarak ormancılık, ulaşım ağları, temiz enerji, halkın kent kararlarına katılması,
cinsiyet eşitliği vb. sosyal konularda da benzer ifadelere yer verildiği görülmüştür. Ayrıca AK Parti ve
CHP’nin mevcut mevzuatlarına dönük özeleştiride bulundukları da gözlemlenmiştir. Her iki parti de
cinsiyet eşitliği konusunda mevzuatlarını kontrol edeceklerini ve güncelleyeceklerini ayrıca Kadınlara
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ilkelerini benimseyeceklerini programlarında
belirtmişlerdir. Ortak ifade ve hedefler doğrultusunda, ideolojik kavramlar ve sisteme karşı mücadele
hedeflerinin öne çıktığı HDP programının diğer partilerle uyumunun az olduğu söylenebilir.
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İYİ Parti programının 26, 63, 72,73, 74, 75-76, 39. Sayfalarında yer alan ifadeler esas alınmıştır.
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Açlık, yoksulluk, su problemi, eşitlik, barış, adalet, üretim, tüketim, iklim vb…
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SKH’leri kapsamında parti programlarında yer alan ifadelerle, partilerin gerçek hayatta uyguladığı
politikaların çatıştığı da görülmektedir. Örneğin CHP programında siyasette kadınların daha fazla yer
almasının amaçlandığı ve bunun için yerel ve genel seçimlerde kadınların aday olmasının
özendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Fakat 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimlerindeki
kadın milletvekili sayılarını kıyasladığımızda CHP’nin milletvekili sayısının artmasına rağmen kadın
vekil sayısının 19’dan 18’e düştüğü görülmüştür (Habertürk, 2018). Yine CHP programın 56.
sayfasında, TBMM çatısı altında Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu’nun kurulmasından bahsedilmiş fakat
bu komisyon 24 Mart 2009 tarihinde TBMM’de kurulmuştur (TBBM, t.y.). Bu durum aynı zamanda
parti programlarının güncellenmediğinin de bir göstergesidir. Ayrıca CHP programında fazlaca yer
alan temiz çevre ve temiz enerji kavramlarına zıt olarak yerli olduğu için taşkömürü ve linyit
kullanımına da öncelik tanınması durumu dikkat çekicidir. Başta CHP olmak üzere muhalefet
partilerinin programlarında birçok defa yeni mekanizmaların kurulmasından bahsedilmekte fakat bu
mekanizmanın kuruluşuna ve işleyişine dair yol haritası verilmemektedir. Muhalefet partileri gibi
iktidar partisi AK Parti’nin de programında güncellemelere ve iyileştirilmelere gerek olduğu açıktır.
Sürdürülebilir kalkınma için BM tarafından tespit edilen kalkınma hedefleri kapsamında AK Parti
programında açlık, küresel ısınma, temiz su, sıhhi koşullar ve kentsel dönüşüm gibi önemli konuların
göz ardı edilmesi önemli bir eksiklik olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca sudaki yaşam ve iklim eylemi
gibi konularda da diğer parti programlarına göre AK Parti programının zayıf kaldığı söylenebilir.
Sadece SKH’leri doğrultusunda değil birçok konuda TBMM’de grubu bulunan beş siyasi partinin
programlarında güncellemeye gitmesi, güncel ulusal ve küresel meselelere karşı duyarlı, tutarlı ve
rasyonel şekilde programlarını revize etmeleri gerekmektedir.
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Abstract:
Personal performance and it is importance have been one of the most important issue in the service
industry. The companies need to be successful in order to survive and to be able to resist the everchanging economic, social, political and technological developments. In large-scale organizations that
are successful and based on certain traditions and principles, it can be seen performance is one of
the main elements for them. Each person and organization possessing high performance and can
manage performance in each sector is always successful. This means that it is necessary to evaluate
performance and success. However, while performance is such a valuable fact, it is so difficult to
measure, evaluate and present this phenomenon. The aim of this study is to evaluate the
performance indicators and to investige the relationships among them. Undoubtedly, human
resources are one of the most important sources for enterprises in an increasingly competitive
environment. Therefore, the performance of this human resource in terms of enterprises is an
important factor. Businesses should also continuously evaluate the performance of employees and
increase their efficiency by measuring their level of doing business. For this reason, performance
evaluation studies for enterprises include findings related to the productivity of employees and they
are indispensable functions for businesses. As a method; Pearson Moment Correlation Coefficients
have been calculated in this study. Results have shown that nothing can be evaluated without
measuring. Every individual and organization that has performance and performance management in
every sector is always successful. This means that it is necessary to evaluate performance and
success.
Keywords: Performance, indicator, Service Sector

Introduction
My research is on personal performance and it’s importance in the service industry. The importance
of the issue is that the companies need to be successful in order to survive and to be able to resistthe
ever-changing economic, social, political and technological developments. When we look at largescale organizations that are successful and based on certain traditions and principles, we can see
performance is one of the main elements for them. Every person and organization who gives high
performance and can manage performance in each sector is always successful. This means that it is
necessary to evaluate performance and success.
Notwithstanding, while execution is such a significant truth, it is so hard to quantify, assess and
present this wonder. Without a doubt, HR are a standout amongst the most essential hotspots for
endeavors in an inexorably focused condition. Hence, the execution of this human asset as far as
undertakings is an imperative factor. Organizations ought to likewise constantly assess the execution
of workers and increment their productivity by estimating their dimension of working together. For
this reason, performance evaluation studies for enterprises include findings related to the
productivity of employees and they are indispensable functions for businesses. (Performance
Evaluation Studies and Methods Applied, July 2004).
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Execution is a multi-faceted idea that demonstrates the achievement of a business, that is, the
dimension of accomplishing the targets of an undertaking. These days, there are numerous elements
to guarantee a maintainable accomplishment for the ventures in hard challenge conditions and,
obviously, to win in the focused condition. Notwithstanding, the most essential of these elements is
human.
Every individual and organization that has performance and performance management in every
sector is always successful. This means that it is necessary to evaluate performance and success.
This issue is important in terms of being an important criterion for enterprises to keep in mind to
keep up with today's standards in order to achieve sustainable success.
Particularly throughout the previous 50 years, social, political, monetary, industry, innovation, etc
because of both the change and advancement experienced in the fields, endeavors needed to
continually incorporate themselves into this change and improvement.
Obviously, so as to understand this, they need to stay aware of the states of the day and the creating
patterns. In this specific situation, a standout amongst the most imperative contrasts between the
past and the present is the execution of an undertaking in its own path. As referenced above, over
the most recent 50 years execution the board and execution estimation and valuation strategies
have achieved diverse measurements.
Execution the board; inspire workers to make them empower to mindful their own potential; going
for accomplishing progressively compelling outcomes from associations, groups and representatives;
is an efficient administration instrument comprising of stages, for example, reason, execution
standarts, target, estimation, input and reward. For good execution the board; composed, exact,
quantifiable, auspicious, available, adaptable, agreeable execution norms are required. (Akçakaya,
2012, s. 172).
Obviously, in spite of the preparation and care taken by workers, it can not ready to expect that
every representative will perform at a similar rate. The inborn attributes of people, their encounters
until the point that their ages reach to business life's, physical and mental contrasts, learning and
experience is causing every individual has diverse exhibitions. It is important to gauge these
distinctions and to set explicit criteria dispassionately. Performance measurement was made for only
some financial statements up to the last 30-40 years and the performance measurement results for
other areas gave abstract results and were very difficult to measure. However, until the present day,
methods have emerged that reveal performance measurements as concrete values.
While these strategies which is give were vital to specific periods in endeavors, yet these days
execution estimation results and execution the board are vital. By and large, execution estimations
are completed under HR the board. The essential point here is to introduce this framework on a
dependable, sensible and relevant stage as opposed to the best framework. The greatest job here is
without a doubt has a place with the directors. Toward the finish of specific periods, administrators
ought to be amazingly delicate, fastidious and objective in estimating and assessing the
accomplishments of workers and they should build up a straightforward framework. (ÖZYÖRÜK,
2009, s. 2)
This examination will concentrate on execution the executives, which is one of the new
methodologies in the administration part that has a more disorganized importance than different
fields. Also, expanding speed, quality, effectiveness, human fulfillment, cost and evading the wastage
and the end of concerns will be endeavored to decide the execution criteria in the administration
division.
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Present the theory
My article examines the performance management and evaluation literature to see where training
for organizations can be useful. It also i tried to explain important criteria for judge the effectiveness
of the implementation of a performance management system.
Firstly, I examine the purpose of performance management systems, then the changes organisations
are making to their systems to support a shift from appraisal towards a more rounded performance
management approach. I then highlight the common critiques of performance management systems.
In my article, I talked about the main issues that determine the effectiveness of the performance
management process. I did this by researching the relationship between performance management
and pricing, focusing on personal development planning and career and staff discussions.
Literature review
While numerous writing portray issues with execution examinations, it proposes new consideration
regarding the key components of execution assessment. For instance, Coens and Jenkins proposed
"cancel performance assessments J (2000), reaching determinations from their North American
research, calling attention to customary blunders being developed arranging, objective setting, and
360-degree input. Rather, they advocate more extensive ways to deal with execution the executives,
concentrated on customer expectations and sharing a mind boggling blend of procedures, regularly
connected with execution evaluation. They allude to the police office in Madison, Wisconsin, who
supplanted customary appraisals with an arrangement of individual objective setting, administration
preparing, and worker association that enable representatives to pick with whom they might want to
work and who controlled them.
Concentrate by the US Department of Justice. Gratton and Goshal (2002) contend that at all
dimensions accentuation ought to be put on the center of the evaluation and advancement process,
to be specific "enhancing the nature of discussions" and not "dried out customs" with open and kind
pioneers. Afterward, the factual outcome demonstrated that after the progressions Madison had the
largest amount of natives' fulfillment. Set a case for the way of life of inquisitive, imaginative
instructive associations. Cunneen (2006) likewise features the issue of chiefs and representatives
who are just experiencing procedures when he expressed: 'In addition to the fact that managers
dislike doing execution evaluations many concede that it is the most feared assignment in their
schedule. Time and again it prompts a shallow dialog, with the two gatherings conniving to meet the
association's recommended regulatory system and, in doing as such, maintaining a strategic distance
from the more principal issue of execution enhancement.' These failings of examination have
prompted new ways to deal with execution the board.
The latter is dominatingly in the minds of the people who advocate logically chief and sectoral
changes in the execution assessment: a change to the hypothesis of execution the officials, which
incorporates specialists all the more at the same time and facilitates execution towards achieving the
key destinations of the affiliation. A parallel enhancement of the methodology happening changes
astuteness with respect to the individual nuances of the arrangement and to the epitome of the
execution the board strategy.
In Armstrong and Baron (2005), which, in their opinion, points to a broader shift in the philosophy
and content of the process: "Performance evaluation has a reputation as a punitive downward
control device." An unloved system is noted from performance evaluation to performance
management. Performance management is a holistic, improving all and their effectiveness, an
integrated approach to the involvement of all employees in a continuous process, and hence the
performance of the entire organization. The recent trend towards simplification is also evident from
the CIPD research, Despite the move to adopt a comprehensive approach, with better support and
training, as more attention is paid to how these systems actually work in the organization’s reality,
rather than in relation to many of the supposed political intentions and results. Respondents
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surveyed by CIPD performance management (48 percent), proposed changes to its performance
management arrangements during the coming year, with a similar trend evident (CIPD, 2005). Based
on the E-reward Survey (2005) on performance management, you can give a detailed picture of the
changes that organizations are making to support the transition to an approach to performance
management, and even for problems like excessive complexity and bureaucracy. More than two
thirds of the organizations that participated in the Ereward study, or planned to make changes in the
future or change their systems in the last three years.
Hypotheses
The hypothesis is an important tool in research. whether the assumption is true or not The
hypothesis test determines. According to Grodd and Hutt: “An excuse that can be tested to
determine validity. The research hypothesis is a statement (predictive) that can be tested with the
help of statistical tools, which refers to an independent variable to some dependent variable”.
The most imperative thing is to characterize the mission and objectives when creating and
arranging work, as, in this manner, propelled representatives are progressively included and
occupied with their work. Mission and objectives can persuade workers to act as per directions;
Moreover, propelled representatives are increasingly autonomous and confident. Consequently, I set
forward the principal speculation:
Hypothesis 1: Developing and Planning phase will lead to better employee performance.
Hypothesis 1a: Having set objectives in organization will lead to better employee performance.
Correspondence makes representatives who think about objectives and strategies, as well as can add
to their detailing. Execution the board incorporates correspondence, execution gathering. Tributes
add to worker assessment with wanted execution. Administrators and representatives can
comprehend the favorable circumstances and hindrances of their work. After the execution of the
advantages and disadvantages of work, training assumes a job and influences the efficiency of
representatives. Therefore, the second hypotheses are built:
Hypothesis 2: Managing and Reviewing performance phase will lead to better employee
performance.
Hypothesis 2a: Continuous communication within organization will lead to better employee
performance;
Hypothesis 2b: Collecting feedback will lead to better employee performance;
Hypothesis 2c: Having coaching activity within company will lead to better employee performance.
Helps, rewards, attachments, rewards are a valuable apparatus for urging representatives to enjoy
work from budgetary appraisals. Remunerating rouses workers' sure sentiments of fulfillment and
responsibility to the organization. In this way, the result directly affects the proficiency of the
installment. Therefore, the third hypothesis is advanced:
Hypothesis 3: Rewarding performance phase will lead to better employee performance.
Hypothesis 3a: Personnel development will lead to better employee performance;
Hypothesis 3b: Evaluating performance will lead to better employee performance;
Hypothesis 3c: Pay-for-performance will lead to better employee performance.

According to all off hypotheses, I tried to create a research framework. In first stage, I tried to show
the relationship between the performance of the most important activity and the performance of the
employees in the development and planning performance stage (Hypothesis 1). In the second stage, I
tried to show the relationship between receiving feedback, coaching and employee performance and
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communication (Hypothesis 2abc). Then, in the final stage, I tried to showed how staff development,
search for evaluation, and payment would affect employee performance (Hypothesis 3abc). (see
Appendix 3, Figure 1)
Validity and Reliability:
As per Shadish, Cook and Campbell (2002), the term validity alludes to the inexact truth of a
derivation. When we state that something is substantial, we reach the resolution that the significant
proof is that this surmising is valid or false and that it is so near reality. It is vital to manage the
abstract and target proportions of WERS 2004. WERS 2004 Although HRM incorporates issues
identified with modern relations and faculty financial matters, there are two issues to be addressed.
Right off the bat, there is an issue of whether the information gathered can catch the unpredictability
and decent variety of human asset the board rehearses and modern relations at the work
environment; the other one is whether the proportions of execution that are normally tused are
exact pointers of genuine execution (Forth, J. furthermore, McNabb R, 2008). On the other hand,
there is a possible error that respondents remember figures incorrectly, guessing, or confusing the
accounting period of interest with an earlier or later one (Wall, T. D., Michie, J., Malcolm, P., Wood,
S. J., Sheehan, M., Clegg, C. W. and West, M. 2004). Accordingly, estimating worker execution isn't
adequate. This finishes two sections of the review as a WERS 2004 administration overview and a
laborer agent study. However, I simply pick the organization review which contains factors I expected
to use in real test in my paper. Thusly, these answers were recognized from agents just as from the
point of view of heads. Shadish, Cook and Campbell (2002) in like manner prescribe the threats to
external authenticity imply the reasons why deductions about how consider results would hold over
assortments in individuals, settings, drugs and results may be off course.
Variables: I have mentioned many variables in the literature review above. These variables
categorize planning performance, manage performance and reward performance.
Independent variables: Independent variables are the derivation of independent variables from the
literature review, as well as the established link between these independent variables and the
employee's performance.
Independent variables Planning: Setting objectives
Managing: Continuous Communication Performance review/feedback Coaching
Rewarding: Personnel development / Evaluation / Pay-for-performance
Dependent variables: In a research, the dependent variable is the employee performance. From
literature review, employee performance could be measured labor productivity. However, from
WERS 2004, employee performance could be measured by next three requirements: labor
productivity. (see Appendix 3, Table 2. Dependent variables from WERS 2004)

Research Design
This study will require primary data and secondary data. Data collection will done by designing
appropriate questionnaire and conducting semi structured interviews.
Data Collection Types:
After defining the problem and framing the research design, data is collected through primary source
and secondary source.
Primary data: “Primary data is data that is gathered crisp and furthermore called benchmark
information or crude information." - through the poll. - through collaboration with the worker. An
organized survey was set up for workers of concrete industry. Poll and individual meetings were
utilized as wellspring of essential information accumulation.
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Secondary Data : "Secondary data means data that which has been used previously for any research
& now is use or the second time." - Through Magazines - Through Industrial Documents - Through
Website Of Industry and Questionnaire technique selected by researcher to collect the data from the
respondent. Secondary data was collected through websites, magazines, and other published
records. It is inexpensive as well as time saving.
There are different sorts of research techniques: those can be utilized in research. Strategies
incorporate subjective research, quantitative research, and a blend of subjective and quantitative
research. Among subjective and quantitative examinations, the thing that matters is obvious from
their strategies.
In this examination utilizes a subjective research way to deal with answer explore questions.
Subjective research gets a thought of the marvels under thought and is adaptable that it recognizes
the missing piece of what is obscure or somewhat known (Ghauri and Grönhaug 2005, 202– 204).
Likewise, subjective research to be progressively important with regards to revelation and, in this
manner, can access something that has never been known. Nonetheless, if the issue of the
investigation isn't clear, there is a probability that the specialist will be over-burden with information
because of pointless information accumulation. This will complicate the analytical part of the
research (Ghauri & Grönhaug 2005, 202-204). (see Appendix 3, Table 2. Differences in Emphasis in
Qualitative versus Quantitative Methods. (Reichardt & Cook (1979), cited in Ghauri & Grönhaug
2005, 110).

Methodology
150 people have taken part in the survey question which I used for my article. The primary data was
collected through the use of questionnaires that will be administered to staff of institution being
used for the study. Among them employees have who working in state institutions and private
sectors, also there are some of employees is managers and specialist.
The survey was shut. This poll was picked as a device that enables respondents to answer inquiries
on accommodation and solace in their workplaces, the premiums which they have get, the
association with the chief, the association with collegious and so on. The exploration apparatus has
been endorsed giving a few duplicates to understudy associates and chief for perusing and right
equivocal proclamations, erroneous composition and development.
Then, when selecting respondents from three companies, a simple random sampling was used, and
this was done to eliminate bias. When collecting data, only primary data were collected during this
study. The only main source of data used in this study is the questionnaire. The structured
questionnaire (see Appendix 2), consisting of 18 questions, is intended for all employees in the
companies in question. The purpose of the questionnaire is to investigate the impact of training on
the performance of employees of the companies under consideration.
The questions in the questionnaire are made short and clear so that respondents do not lose time for
more than 15 minutes and, therefore, encourage participation. The questionnaire contained a cover
letter (see Appendix 1). This letter, which is given to respondents, has certain goals; first, to provide
respondents with brief information about what they were asked to answer, and, second, to motivate
them to participate in the questionnaire. In order to get access to the respondents in time, the
researcher went to their workplaces and talked with them immediately after their break, lunch and /
or meetings.
Subjective research acquires the experiences about the marvels being referred to and is adaptable
as in it helps in distinguishing the missing piece of what is obscure or mostly known (Ghauri and
Grönhaug 2005, 202 – 204).
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In my opinion the best research method that can be used in evaluating staff performance is the
questionnaire method. Because, based on the advantages mentioned below, we can obtain the most
rapid and punctual results in the research of performance management.


Practical



Large amounts of information can be collected from a large number of people in a short
period of time and in a relatively cost effective way



Can be carried out by the researcher or by any number of people with limited affect to its
validity and reliability



The results of the questionnaires can usually be quickly and easily quantified by either a
researcher or through the use of a software package



Can be analysed more 'scientifically' and objectively than other forms of research



When data has been quantified, it can be used to compare and contrast other research and
may be used to measure change



Positivists believe that quantitative data can be used to create new theories and / or test
existing hypotheses

But there are disadvantages to researching the survey method, like any method.
1. Is contended to be lacking to see a few types of data - for example changes of feelings,
conduct, sentiments and so forth.
2. Phenomenologists express that quantitative research is just a counterfeit creation by the
specialist, as it is soliciting just a restricted sum from data without clarification
3. Lacks legitimacy. Legitimacy implies the nature of being all around grounded, sound, or right
4. There is no real way to tell how honest a respondent is being
5. There is no chance to get of telling how much idea a respondent has put in
6. The respondent might be absent minded or not thinking inside the full setting of the
circumstance
7. People may peruse diversely into each inquiry and along these lines answer dependent on
their own translation of the inquiry - for example what is 'great' to somebody might be 'poor'
to another person, in this way there is a dimension of subjectivity that isn't recognized
8. There is a dimension of scientist burden, implying that when building up the poll, the
specialist is settling on their own choices and suppositions regarding what is and isn't
essential... In this manner they might miss something that is of significance
Reference:K. Popper, The Logic of Scientific Discovery (1959), reprinted (2004) by Routledge, Taylor &
Francis / S. Ackroyd and J. A. Hughes, Data Collection in Context (1981) Longman
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PERSONAL PERFORMANCE

Hypothesis1:+

Hypothesis3:+
Hypothesis2:+

Devolopıng And
Planıng Performance

Managing &
Reviewing
performance

Rewarding
performance

(Figure 1, P.10)

Table 1. Dependent variables from WERS 2004
Dependent variables

Coding

1) A lot better than 1) LotBett
average,
2) Better
2) Better than average,
3) Average
3) About average for
4) Below
industry,
5) LotBel
4) Below average,
6) NoComp
5) A lot below average,
7) NotAvail
6) No comparison
possible,

Data type
Ordinal

Relations/Compare
with literatures
Productivity is about
the efficiency and
effectiveness
of
employee and also a
measurement
of
employee
performance.

7) Relevant data not
available
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Table 2. Differences in Emphasis in Qualitative versus Quantitative Methods. (Reichardt & Cook
(1979), cited in Ghauri & Grönhaug 2005, 110).
Qualitative Methods









Emphasis on understanding
Focus
on
understanding
from
respondent’s/informant’s point of view
Interpretation and rational approach
Observations and measurements in
natural settings
Subjective ‘insider view’ and closeness
to data
Explorative orientation
Process oriented
Holistic perspective

Quantitative Methods









Emphasis on testing and verification
Focus on facts and/or reasons for social
events
Logical and critical approach
Controlled measurements
Objective ‘outside view’ distant from
data
Hypothetical-deductive;
focus
on
hypothesis testing
Result oriented
Particularistic and analytical

Generalization by comparison of properties Generalization by population membership.
and contexts of individual organism.

Reference:
Ghauri, & Grönhaug içinde, (2005). Research Methods in Business Studies (s. 202-204).
Akçakaya, M. (2012). Kamu Sektöründe Performans Yönetimi Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar.
Karadeniz Araştırmaları , 171-202.
ÖZYÖRÜK, M. (2009). Hizmet Sektöründe Performans Değerlendirme
Reichardt, & Cook. (2005). Differences in Emphasis in Qualitative versus Quantitative Methods.
Ghauri, & Grönhaug , Research Methods in Business Studies (s. 110)
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Kürt Toplumunda Kanaat Önderliği ve Barış Heyetleri
Dr. Mehmet YANMIŞ
Özet
Kürtler tarihin uzun dönemlerinde kırsal ve göçebe yaşamlarını devam ettirdi. Ancak 19. YY’dan sonra
kitleler halinde yerleşik hayata geçiş başladı. Türkiyeli Kürtler 1970’lerde tarımsal makineleşme ve
kırsal nüfus yoğunluğu nedeniyle şehirlere göç etti. 1990’larda ise zorunlu göçlerle milyonlarca Kürt
kırsal bölgelerden göçe zorlandı. Bu göç hareketleri geleneksel Kürt toplumsal düzenini bozdu. Klasik
yapıda mirler, beyler, ağalar, şeyhler gibi elitler siyasi-ekonomik-sosyal ilişkileri yönetirken her
değişim sürecinden sonra hiyararşide roller yeniden belirlendi. Bugün “kanaat önderi” demeye
alıştığımız bu aktörlerin bir kısmı zamanla rollerini kaybederken diğerleri farklı isimler ve şekiller
altında varlığını sürdürdü. Merkezi devlet otoritelerinin denetiminden uzak yaşamaya alışmış Kürt
toplumunda uzlaşı organizasyonlarını yürüten barış heyetleri de rol değişimden etkilendi.
Bu araştırmanın amacı hem günümüz Kürt toplumunda kanaat önderlerinin rollerini ve konumlarını
hem de barış heyetlerinin etkinliğini sorgulamaktır. Araştırma 2014-17 döneminde yapılmış birçok
gezi, gözlem, araştırma notu ve mülakata dayanmaktadır. Bu kapsamda Diyarbakır, Şanlıurfa,
Batman, Siirt, Şırnak, Mardin’de çalışma yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kürtler, Kürt Elitler, Kanaat Önderi, Barış Heyetleri, Hegemonya.
Opinion Leaders and the Peace Committees in the Kurdısh Society
Abstract
Kurds continued their rural and nomadic ages in the long periods of history. However, after the 19th
century, the transition to settled life began massively. The Kurds in Turkey have migrated to the cities
because of the agricultural mechanization and rural population density in 1970s. In the 1990s,
millions of Kurds were forced to move from rural areas through forced immigration. These migratory
movements disrupted the traditional Kurdish social order. In the classical structure, elites such as
mirals, gentlemen, aghas, sheiks ruled the political-economic-social relations. After each period of
change, roles were re-determined in the hierarchy. Some of these actors, which we are used to
saying today "opinion leader" have lost their roles over time and the others have existed under
different names and figures. In the Kurdish society, accustomed to living away from the control of the
central state authorities, peace committees carrying out reconciliation organizations were also
affected by the change of role.
The aim of this research is to question the roles and positions of opinion leaders in today's Kurdish
society and the effectiveness of peace committees. The research is based on many trips,
observations, research notes, and interviews conducted in 2014-17 period. In this context, work was
carried out in Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak, and Mardin.
Keywords: Kurds, Kurdish Elites, Opinion Leader, Peace Committees, Hegemony.
Giriş
Kanaat önderliği (opinion leadership) kavramı toplumda ve siyasal dilde sıklıkla kullanılıyor. Yalın
haliyle; toplumda sahip olduğu güç ve otoriteyle belirli kesimin sosyo-politik tavır ve davranışlarını
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yönlerdirme gücüne sahip kimseleri tanımlar. İnsanların saygı gösterdiği, fikir alış-verişinde
bulunduğu, düşüncelerine değer verdiği ve kitleleri peşinden sürükleme gücüne sahip önderlerdir.
Bunlara geleneksel veya sosyal önderler de denilebilir. Etkilemenin ne boyutta olduğu veya sekülerdini olup olmaması önem taşımaz. Güçleri bazen medyayı ve kamu görevlilerini bile aşabilir.70
Otorite ötekilik oluşturarak tahakküm eder. Hegel’e göre otoriteye bağlanmak içsel bir süreçtir. Bu,
otoriter kişilik ve bağımlı kişi/kişiler arası korkuya ve güvene dayalı bir içsel ilişkidir. Bağımlı/lar çoğu
zaman otorite sahibinde gizli güçlerin varlığına inanırlar. Nihayetinde lider çoğu zaman meşruiyetini
bu gizeminden ve yarattığı korkudan alır. Machiavelli de bir hükümdar veya liderin gücünü devam
ettirmek için tebasını “korku” ile yönetmesi gerektiğini düşünür. Kaba gücün zamanla otoriteye
dönüşmesi gerekir. Aksi halde ne bir hükümdar, ne peygamber ne de toprak sahibi korku bağı
olmadan otoritesini devam ettiremez (Sennett, 1993).
Modern insan ve toplum bilimciler de otorite üzerinde durmuştur. Konuyu en ciddi şekilde ele alan
Weber, otoriteyi meşruiyet kaynağına göre üçe ayırır; yasal, geleneksel ve karizmatik. Yasal otorite,
egemenliği elinde bulunduran lider, düzenleme yapar ya da emirler verirken kendisi de kişisel
olmayan bir düzene bağımlı kalır. İktidar, yasalara dayalı şekilde kurulur ve sınırları yasal olarak
belirlenen faaliyetleri yürütür. Meşruiyetin kaynağı yasadır. İkinci otorite tipi, geleneksel otoritedir.
Kaynağı örf, âdet ve geleneklerdir. Lider yasal anlamda bir üst değil, kişisel efendidir. Geleneksel
otoritede bireyler toplumun üyesi olmaktan ziyade “efendinin” tebaasıdır. Üçüncü meşruiyet tipi
karizmatik otoritedir. Weber, karizma terimini ağırlıklı olarak, iktidarın ve gücün meşrulaştırılma
türlerini açıklamak için kurduğu hakimiyet sosyolojisinde kullanır. Karizmatik otorite yasalara ve
geleneklere değil, kutsallık, kahramanlık veya birtakım olağanüstülükler isnad edilen bir kişiye
bağlılıkla karakterize edilmektedir (Weber, 1995).
Weber’in otorite teorisinde “ötekilik” (korkulan/korkan) önce korku sonra içsel bir huşu ile oluşur.
Korku ve huşu zamanla zayıflar, bürokrasiye dönüşür. Yasal ve geleneksel otorite daha istikrarlı ve
sürekli ilişkiler anlamına gelirken, karizma kısa ömürlü olabilmektedir. Çünkü karizmatik liderin ölümü
onun etrafında toplanan grubu asıl kaynağından mahrum bırakır. Fakat karizmatik liderin iyi bir
teşkilatlanma oluşturduğu topluluklarda karizma rutinleşip devam edebilir. Bu üç otorite tipi, klasik
siyasal rejimlerin belli başlıları ile örtüşmektedir. Fakat Weber’e göre, bu otorite tipleri bir arada
bulunabilir (1995). Geleneksel otoriteye, feodal derebeyliklerde ve eski düzen krallıklarda
rastlanılmaktadır. Yasal otorite ise, Batı’da, Amerikan ve Fransız devrimlerinden sonra kurulan
demokratik-liberal devletlerde görülen bir otorite tipidir. Karizmatik otorite ise, daha çok kişi olarak
liderin yüceltilmesi üzerine kurulmuş olan diktatörlüklerde ortaya çıkar ve çağdaş faşizmlerde
görülebilir.
Hegemonya teorisi de otoritenin kaynağını açıklamak için yönetim bilimlerinde kullanılıyor.
Gramsci’nin önerdiği bu kavram, kapitalist sistemde belirli bir egemen sınıfın başka sınıflarla ittifaklar
kurarak ve siyasal uzlaşmalar gerçekleştirerek egemenliğini kabul ettirebilmesi ve yönetici konumunu
sürdürebilmesi anlamına gelmektedir. Bir sınıfın, bir kapitalist toplumda hegemonik konuma
gelebilmesi için kendi sınıf kültürünü, kendi fikirlerini ve dünya görüşünü toplumun diğer sınıflarına
ve katmanlarına kabul ettirmeyi başarması gerekmektedir. Bu durumda, toplumun tüm katman ve
sınıfları sözkonusu hegemonyayı doğal, gerekli ve vazgeçilmez olarak algılamaktadırlar. Bu nedenle
de, egemen sınıfın iktidarını devam ettirebilmek için her zaman zora başvurmasına, baskı
uygulamasına gerek kalmamaktadır. Ancak otoritenin/hegemonyanın kuruluş aşamasında iknaya
dayalı bir zor kullanması gerekebilir. Bu sürekli olmamalıdır (Çiftçi, 2009; Norberto, 1993).
Oluşturulan hegemonya varlığını uzun bir süre devam ettirebilir. Bunun geleneğe dönüşmesi de
olasıdır. Tahakkümün devam etmesi için gerektiğinde çatışma yaşanır.

70

Kavramsal tartışmalar ve ilave kaynaklar için Bkz. (Ortatepe, 2014).
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Modernleşme, ulus-devletleşme süreci, süregelen savaşlar, zorunlu/isteğe bağlı göçler ve hızlı
şehirleşme geleneksel toplumların sosyo-ekonomik ilişki ağlarında önemli değişmeler meydana
getirmektedir. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyada da bu faktörler toplumsal ilişki ağlarında
hegemon olan aşiret, ağalık, şeyhlik, koruculuk ve devletin geleneksel konumlarını değiştirmiştir.
Değişim sürecinde bazı kurumlar işlevlerini kaybedip zayıflarken ortaya çıkan ihtiyaçlar yeni kurumlar
üretmekte ya da eski kurumlara yeni formlar kazandırmaktadır.
Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sosyal yapı incelenirken değinilmesi gereken
en önemli hususların başında aşiret tipi yapılanma ve buna bağlı olarak aşiret reisliği,
toprak/ekonomik temelli ağalık ve dini temellere dayanan şeyhlik gelmektedir. Büyük ölçüde örf ve
adetlerin toplumsal ilişki biçimini belirlediği aşiret tarzı yapılanma yakın zamana kadar Kürtler’in
toplumsal örgütlenme biçiminin temelini oluşturmaktaydı. Bu yapının özellikleri göz önüne
alındığında Kürt toplumunda, geleneksel otoriter liderlerin hüküm sürdüğü görülür. Diğer geleneksel
otorite türleri gibi aşiret tarzı yapılanmada da sosyal hayatı belirleyen ilkeler, yüzyıllara dayanan
geleneklerin oluşturduğu alışkanlıklardır. Kürt toplumundaki aşiret reisine ve kültürüne gösterilen
bağlılık ve itaatin kaynağı liderin şahsı değil onun atalarının bıraktığı mirastır (Bruinessen, 2013a;
Beşikçi, 2014). Yalçın-Heckmann, 80’lerde Hakkari ve çevresinde aşiretler üzerine yaptığı çalışmada üç
tür liderlik tespit etmiştir. Buna göre ilk grup konukseverlik, cömertlik, dindarlık ve asalete önem
veren ‘iyi’ ağalar, ikinci grup otoritesini kabul ettirmek için şiddete ve zora başvuran ‘kötü’ ağalar ve
üçüncü grup ise meşruiyetini devlet kanalıyla kazananlardır (2012).
Bugün Türkiye sınırlarında kalan kuzey Kürt coğrafyasında klasik toplumsal düzen 1830’lara kadar
devam etti. 19.yy’da başlayan merkezileşme politikaları bölgedeki mir, bey ve ağaları devre dışı
bırakıp başkentten atanan valileri tek yetkili kılmayı hedefliyordu. Uygulanması uzun yıllar alan bu
preje modern devlet yönetimi ilkelerinden biri kabul edildiğinden Cumhuriyetin ilanı sonrasında yeni
devletin de önem verdiği bir politika olmuştur. 1927’de çıkarılan Umumi Müfettişlik Kanunu ile bölge
tek parti döneminde “süper yetkili” valilerle yönetildi. Yine 1987’de uygulamaya konan OHAL
kanunları da benzer şekilde bölgedeki devlet dışı güç odaklarını kontrol altına almayı hedefliyordu. İki
dönemde de Kürt elitler devletle çatışmaya devam ettiler. Süreç içerisinde Güneydoğu meselesinin
Kürt meselesine dönüşmesinde bu çatışmaların önemli bir etkisi olmuştur (Koca, 1998). Kanaat
önderlerinin Kürt toplumundaki psiko-sosyo-ekonomik hegemonyalarını önemsenmeden onları
ortadan kaldırmaya çalışan devlet her seferinde hayal kırıklığı yaşamıştır. Elitist-tepeden inmeci
politikalar başka alanlarda olduğu gibi kanaat önderlerinin gücünü kırma konusunda da gündelik
yaşamın gerçekliğine tam anlamıyla boyun eğdirememiştir. Yönetici elitlerin toplumsal işlevleri
önemsemeden yapılan tenkil, idam ve topraksızlaştırma girişimleri her seferinde yeni başka sorunlar
üretmiştir. Dolayısıyla “rıza üretme” konusunda devlet halen sorunlar yaşamaktadır.
Katı merkezileşme politikalarının Kürt toplumuna iki temel etkisinden bahsedebiliriz. Bunlardan
birincisi yukarıda ifade etmeye çalıştığımız aşiret tarzı yapılanma ve buna bağlı olarak mirlik, beylik ve
aşiret reisliğinin önemini kaybetmeye başlamasıdır. İkinci önemli değişim ise Weberyen dille ifade
edersek “karizmadan” ve gelenekten güç devşiren şeyhlerin siyasi, sosyal alanda kanaat tedarikçisi
konuma yükselmeye başlamasıdır. Şeyh ve kısmen de seydaların Kürt toplumu içerisinde daha çok ön
plana çıkmasının nedeni mir, bey veya aşiret reislerinin sürgüne gönderilmesi veya öldürülmesidir.
Önceleri daha çok dini sahada etkili olan şeyhler Osmanlı’nın da yönlendirmesiyle zamanla siyasisosyal-ekonomik sahalarda Kürtlerin liderleri oldular. II. Mahmut’un Bektaşi ve heterodoks tarikatlara
savaş açıp Kürt Halidi şeyhleri destekleme politikası Nakşi liderlerin elini güçlendirdi. Özellikle II.
Abdulhamit’in İslamcılık politikası, Doğu’da faaliyet yürüten İngiliz, Fransız ve Ermenilere karşı “dindar
Kürt” kartını oynaması dini otoritelerin ön plana çıkmasını kolaylaştırdı. Öte yandan 1800’lü yıllardan
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itibaren bölgede artan misyonerlik faaliyetlerine tepki olarak halkın İslam’a yönelmesi de seyda ve
şeyhlerin itibarını arttırmıştır (Bruinessen, 2013a; Jwaideh, 2012).
Kürt toplumun devletin hegemonya mücadelesi farklı açılardan ele alınabilir. Bir taraftan, ideolojik ve
baskı aygıtlarıyla (Althusser, 1991) şehirlerde ve düz ovalarda kendi ulus-devlet ideolojisini hakim
kılmaya çalışırken diğer yandan kırsal bölgelerde geleneksel ve karizmatik kanaat önderlerinin
etkinliği devam etmiştir (Çağlayan E. , 2014). Cumhuriyet tarihi boyunca devlete rağmen bu ikili yapı
var olsa da, özellikle 1990’lı yıllardan sonra yaşanan terör ve göç hadiseleri geleneksel ve karizmatik
dini liderlerin konumunu devletin lehine sarsmıştır. Ancak 2000 sonrasında etnik/ideolojik/dini
modern örgütlerin güçlenmesi, yeni kanaat önderlerinin ortaya çıkması ve teknik-teknolojik
gelişmelerle devletin kanaatleri kendi tekeline alma arzusu gerçekleşmedi (Yanmış, 2016).
Postmodern toplumların tipik bir özelliği olan “otoritenin ve kanaatlerin tek merkezli
yönetilememesi” kuralı burada da devreye girmiştir. Kaldı ki Kürtlerde kanaatlerin çok merkezden
üretilmesi bugüne özel bir durum da değildir. Yerleşik düzene asırlar önce geçmeye başlamış komşu
halklar Türk, Fars, Araplara göre Kürtlerde merkezi ortorite hemen hiç olmamıştır. Dolayısıyla her
topluluk kendi kanaat önderini yaratmış ve Kürtlerin birlikte hareket etme şansı olmamıştır. Zorunlu
göçlerle şehirlere yerleşen Kürtler açısından bu “sorunlu” göçler günümüzde birlikte hareket etme
imkanı sunmaktadır. Etnik bilinçlenme ve artan milliyetçi eğilimler Kürtleri tarihte hiç olmadığı şekilde
belirli örgütler ve partiler etrafında toplamaktadır. Kanaat önderleri de artık aşiret, ağalık, şeyhlik,
koruculuğun yanısıra modern örgütlere dayanarak işlevselliğini sürdürüyor.
Kürt toplumunun yaşadığı değişim kanaat önderlerinin konumunu da belirlemektedir. Kapalı
toplumda kanaat üretmek ve yönlendirme gücüne sahip olma becerileri ile günümüz Kürt
toplumunda yöneticilik özellikleri aynı değildir. Bu açıdan Mills’in modernizmin ve kapitalizmin bir
“kitle toplumu” yarattığı iddiası önemlidir. Ona göre, önce “kamu toplumu” vardı sonra “kitle
toplumu” doğmuştur. Kamu toplumu, daha çok haberleşmenin kısıtlı olduğu, toplumda görüş,
düşünce ve kanaatlerin eşit boyutta ifade edildiği görece daha bağımsız toplumları tanımlamaktadır.
Kitle toplumu ise özellikle kitle iletişim vasıtaları ile toplumun tek boyutlu, tüketici ve pasif alıcıya
indirilmesini ifade etmektedir (Mills, 2000). Kitle kavramı bu açıdan halk/wolk kavramıyla da
karşılaştırılabilir. Halk ya da wolk kelimesi çoğunlukla kırsal, toprağa bağlı toplum ve kültürü
açıklamaktadır (Gans, 2005). Kitle ise kırdan çok şehirde yerleşmiş, toprakla bağı kalmamış, modern iş
bölümü, siyaset, boş zaman kültürü ve şehirleşme anlayışına uygun yaşayan çoğulcu toplumları
tanımlamaktadır (Swingewood, 1977). Kürt toplumunda yeni yetişen kuşakların kamu toplumundan
kitle toplumuna geçiş yaptığını söylemek mümkündür. Orta ve üst yaş gruplar ise halk kültürünü
devam ettirip klasik Kürt ve resmi kamu düzenlerini harmanlamaya çalışmaktadır (Çiçek, 2015;
Yanmış, 2016). Bireyselleşmenin artması, kadının sosyal rolünün değişmesi, geniş aileden küçük aileye
geçiş, yeni ekonomik ilişki ağları, eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarındaki modernleşmeye paralel
kitleselleşen bir Kürt toplumu doğmaktadır. Aşiret ve ağalık gibi toprak temelli sosyo-ekonomik
yapının zayıflaması bunun yerini bireysel mobilizasyon fırsatları sunan kamu-özel sektörün alması
değişimin ana nedenidir.
Metodoloji
Bu çalışmada, Weber’in meşruiyet tipleri ve Bruinessen’in, Kürt toplum hayatının belirleyici ögeleri
olarak tanımladığı, “ağa, şeyh, devlet” üçlemesi çerçevesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki
otorite tipleri ve kanaat önderliğinin kurumsallaşması incelenecektir. Bu bağlamda, özellikle son 30
yılda bölgede modernleşme, terör-şiddet hadiseleri ve göçler nedeniyle değişen dengeler
çerçevesinde ağalık, şeyhlik, devlet otoritesi ve kanaat önderliğinin uğradığı değişim ele alınacaktır.
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Barış heyetleri üzerinden yapılacak değerlendirmelerin de toplumdaki ilişki ağlarını çözme konusunda
fikir vereceği umut edilir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi sosyal yapısı açısından ele alınırken kır-kent ayrmı göz önünde
bulundurulmak zorundadır.71 Bölge sıklıkla kırsal yapılar olan ağalık, aşiret ve mirlik bağlamında
okunmaya çalışılmaktadır. Ancak bu okuma Diyarbakır, Gaziantep gibi kadim ve toplumların kavşak
noktasında bulunan şehirler için eksik olabiliyor. Bu şehirler yüzyıllar boyu önemli birer idari ve askeri
merkez olması sebebiyle yerel otoritelerin burada hakimiyet kurmasını engellemiştir. Fakat yoğun
kırsal göçler sonucunda, modernleşmenin pozitif etkilerine karşın, bu şehirlerde bile günümüzde bazı
aşiret soylu ailelerin siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan öne çıktıkları gözlenmektedir. Bu durum
bölgenin az nüfuslu şehirlerinde daha belirgindir.
Güneydoğu, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında kozmopolit nüfus yapısıyla dikkat
çekiyordu. Burada Ermeni, Süryani, Keldani, Yahudi, Müslüman, Rum, Türk, Kürt ve Arap beraber
yaşamaktaydı. İlişkilerin daha çok dini ve mezhepsel cemaat bağlamında yürütüldüğü Osmanlı
sisteminin bölgede uzun yıllar devam ettirildiği bilinmektedir. Dolayısıyla her şehirde kökeni eskiye
dayanan bazı güçlü ailelerin varlığı doğal kabul edilmelidir. Ancak bu ailelerin ağalık, aşiret ve şeyhlik72
gibi feodal yapıları siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan güçlü şehirlerde sürdürmeleri çok zor olmuştur.
Dışarıdan şehre gelen birçok mir ailesinin bile zamanla şehir kültürü içerisinde eridiği bilinmektedir
(Kutlay, 2012; Yüksel, 1993; Tan, 2010). Bunlar beraber düşünüldüğünde kırsalda olduğu gibi
şehirlerde de topluma yön verebilecek kanaat önderlerinin ağa, aşiret reisi ya da mirlerin olması
mümkün görülmemektedir.73 Hususiyle de Cumhuriyetin ilk yıllarında bölgede geleneksel otoritelerin
etkinliğinin kırılmasıyla yeni otorite tipleri öne çıkmaya başladı. Bu yıllarda medrese ve tarikatların
hızla güç kaybetmesine karşın halk arasında davalarını çözmek için “şeriata gidelim” veya “cemaate
gidelim” söylemi uzun yıllar varlığını devam ettirmiştir.74 Toplumdaki saygın ve yaşlı kişilerden oluşan
“cemaatler” toplumsal sorunlara çözüm üretmeye çalışmıştır.75
Tarihsel anlamda Kürtlerin en büyük sorunlarından biri diğer İslam toplumları ve devletleri ile tam bir
entegrasyon sağlayamamalarıdır. Bu durum adli işlerde de Kürt toplumunun kendi meselelerini
kanaat önderleri vasıtasıyla çözme refleksini güçlendirmiştir. Kürt toplumundaki geleneksel kanaat
önderliğinin sarsılması ve yeni önderlerin ortaya çıkması büyük oranda 20. yy. başlarında olmuştur.
Modern yönetimlerin kurulması, aşiret bağlarının zayıflamaya başlaması, eğitim ve hızlı kentleşme
eski geleneksel bağlılıkları zayıflatmış, bunların yerini seyda ve şeyhlerle beraber daha çok milliyetçi,
sosyalist söylemlerini öne çıkaran seküler elitler almıştır (Jwaideh, 2012; Yüksel, 1993; Kutlay, 2012).
Ayrıca toplumda sevilen esnaflar, din adamları, üst düzeyde memurluk yapmış veya siyasette etkin
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Kürtlerle ilgili modern dönem öncesi okumalarda toplum göçebe-yerleşik şeklinde yapılan ikili ayrımla ele alınmıştır. Fakat
genel anlamda güç kırda yaşayan mir veya aşiretlerde olmuştur. Bkz. (Nikitine, 2010; Yalçın-Heckmann, 2012; Jwaideh,
2012). 1830’lardan sonra güçlenen Nakşî-Hâlidî şeyhler Kürt tarihinde ilk defa aşiretler üstü yeni bir sosyal yapı inşa ettiler.
Bu aynı zamanda Kürtlerin şehirlileşmesini ve modernleşmesini de hızlandırdı. Ayrıca bkz. (Bruinessen, 2013b; Yüksel, 1993).
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Şeyhlik her durumda bir feodal yapı değildir. Ancak Kürt toplumunda II. Mahmut’un mirlere savaş açtığı 1830’lu yılların
devamında şeyhlerin birer siyasi ve askeri otoriteye dönüştüğü bilinmektedir. Bkz. (Jwaideh, 2012; Yüksel, 1993).
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Yeni yapılan araştırmalar aşiret bağlılığının şehirlerde daha çok “kimliksel aidiyete” dönüştüğüne işaret etmektedir. Bkz.
(Yeğen, Tol, & Çalışkan, 2016)
74
Kırsal toplumlarda ve Kürtlerde sorunların bu şekilde çözülmesi çok eski bir gelenektir. Özellikle şeyhlerin Kürt
toplumunda siyasi otoriteyi ele geçirmesiyle her türlü sosyal hadise bu seyda ya da şeyhlerce çözülmeye çalışılmıştır.
Toplumda saygınlığı olan herkes bu heyetlere davet edilir (Jwaideh, 2012; Yüksel, 1993; Bruinessen, 1992; Yıldız, 1989;
Yalçın-Heckmann, 2012; Beşikçi, 2014). Barış heyelerinin, seyda ve şeyhlerin toplumda kalıcı bir adalet ve eşitlik anlayışı
geliştiremediği de söylenmektedir (Yalar, 2012; H. Kılıç, kişisel görüşme, 2014).
75
Kişisel görüşmeler. (Erkek, Eczacı, 62; Erkek, Mühendis-Esnaf, 61; Erkek, Avukat 45). “Cemaat” kavram olarak dini
toplulukları ifade etmekle birlikte makale kapsamındaki kullanım tamamen farklıdır. Kürtlerde “cemaate gitmek” ifadesi
topluluğun görüşünü almak şeklinde anlaşılmalıdır. Kavram bu haliyle dini bir anlam taşımaz.
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kimselerin de kanaat önderi kabul edildiği görülür. Bu kimseler de barış konusunda devreye
sokulmaktadır.
Çalışma kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin’de çok sayıda gezi, gözlem,
mülakat ve görüşme yapılmıştır. Sistemli olarak yapılan görüşme sayısı otuzsekizdir. Çoğu görüşme
Diyarbakır, Mardin-Kızıltepe ve Siirt’te gerçekleştirildi. 2014-2017 yıllarını kapsayan araştırmada
alanın sunacağı bilgilerin “keşfedilmesi” amaçlanmıştır. Konuyla ilgili literatür verilerinin
değerlendirilmesiyle elde edilen ön bulgular ışığında görüşmeler gerçekleştirildi. Yarı yapılandırılmış
sorular ve onları takip eden “sondaj” sorularla toplumsal gerçekliğin resmi çizilmeye çalışıldı.
Görüşmelerde kanaat önderlerinin etkinliğini belirlemek için geçmiş-bugün kıyaslaması yapabilecek
kimselere öncelik verildi. Genç kuşakların kanaat önderlerine bakışı da sorgulandı. Kapsama
alanındaki şehirlerde yapılan meclis, belediye başkanlığı, muhtarlık, oda başkanlığı, STK vb. seçimleri
üzerinden aşiretlerin ve eski feodal yapıların etkinliği mercek altına alındı. Bu seçimler kanaat
önderlerinin toplumsal etkilerinin gözlenebileceği ilginç alanlardır.
Bulgular
Modern kurumların henüz modernleşmemiş kentlerde artan nüfus ve sorunlara çözüm üretmede
yetersiz kalması sosyologların ilgisini çekmiştir. Kentleşmenin ilk devrelerinde kalabalıkların kendini
yalnız, güçsüz, güvensiz hissetmesi bireyleri “yeni” cemaat, aşiret ve kabileler kurmaya zorlamıştır
(Kaya, 2009). Bunlar modern kurumlara alternatif olmakta bazen de modernleşmeyi
yavaşlatmaktadır. Bölgedeki hemşehri dernekleri, taziye evleri, dini-seküler STK’lar ve partiler bir
anlamda Bauman’ın “postmodern kabileler” (2001) şeklinde isimlendirdiği bu yapıları otaya
çıkartmıştır. Postmodern aşiretler veya kabileler şehir hayatının türlü sorunlarıyla başa çıkma
konusunda kamu çalışanlarına paralel şekilde iş görebilirler. İçlerine kapanmadıkları sürece şehre yeni
gelen bireylerin adaptasyonu ve dikey hareketlenme fırsatları sunması açısından bu yapılar önemlidir.
Postmodern Ağalar ve Ağlar: Kanaat Önderleri, Barış Heyetleri
Kürtlerin yoğun olduğu şehirlerde kamusal düzenin sağlanmasında dikkat çeken özelliklerden biri
kanaat önderleri ve “cemaatlerin” varlığıdır. Bunların şehirlerdeki geçmişlerinin ne kadar eskiye gittiği
bilinmemektedir. Günümüzde kırsalda ve şehirlerde toplumsal barışı sağlama ve toplumu
yönlendirme güçleri bir ölçüde devam etmektedir. Birçok adli ve polisiye olay bu şekilde resmi
makamlara ulaşmadan çözüme kavuşturulmaktadır.76 Tarafların kabul edeceği bir barış heyeti kız
kaçırma, adam yaralama-öldürme, kan davası, miras, arazi kavgası ve alacak-verecek meselelerinde
arabulucu rolü üstlenmektedir. Heyetin ya da kanaat önderinin konuyu üstüne alması için tarafların
bu kişi ve heyetlere tabi olduklarını bildirmesi şarttır. Karşılıklı tanıma ve güven esasına dayanan bu
güçlü geleneğin 1990’larda yaşanan yoğun göç, terör ve şiddet olayları nedeniyle bir süre etkisini
kaybettiği düşünülmektedir. Ancak toplumsal düzen kuruldukça yeni kanaat önderleri ortaya
çıkmıştır. Barış heyetleri de eski fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışmaktadır. Devlet de 2012
yılında arabulucuğu kanunlaştırarak bazı davaların hızlı şekilde neticelenmesinin önünü açmıştır
(Resmi Gazete, 02.06.2018). Hem resmi arabulucular hem de geleneksel kanaat önderleri ve barış
heyetleri kendilerine intikal eden sorunları çözerek yargının iş yükünü azaltarak toplumsal barışı
sağlamaya çalışıyor. Taraflar bu şekilde hem prestij elde etmekte hem de toplumsal saygınlıklarını
artırmaktadır. Bu açıdan Kürt elitlerin meşruiyet kaynaklarından birisinin arabuluculuk rolleri olması
dikkat çekicidir (Ökten, 2010).
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Çocuk cinsel istismarı gibi nazik konularda bile arabulucuların devreye girmesi ile sorun adli makamlara ulaşmayabiliyor.
Bkz. (Keser, 2011/b).
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Toplumda sevilen ve sayılan bir kısım lider konumdaki insanların 90’lardaki terör-şiddet hadiseleri
sırasında öldürülmesi, bazılarının susturulması ya da göçe zorlanması toplumda bir başıboşluk havası
meydana getirmiştir. Yine bu yıllarda kanaat önderliği geleneğinin en çok bilinen, bazı kimselerce de
bu geleneğin son büyük temsilcilerinden kabul edilen, Dişçi Kadri Mermutlu (ö. 1988) gibi kimselerin
vefatları bu geleneği zayıflatmıştır. Tillolu şeyhler ve ismi bilinen bazı şeyhlerin de kanaatleri geniş
çevrelerde etkili olabiliyor. Bölgede kan davalarını bitirmesi ile meşhur olmuş Hacı Sait Özşanlı (ö.
2009) gibi isimlerin bu konudaki namı ulusal sınırları bile aşmıştır.77 Hemen her şehirde namı
duyulmuş kanaat önderleri hem toplumsal karışıklıkların önlenmesinde hem de bireylerin içerisinden
çıkamadıkları birçok sosyal konuda kamuoyuna yön gösterici olmaktadır. Sembol isimlerin vefatı bir
açıdan bu geleneği zayıflatsa da günümüzde liderlik konumunda görülen kimseler için tarihsel
referans kaynağı olarak yeni liderlerin rolünü güçlendirmektedirler. Saha çalışmalarında kanaat
önderleriyle ilgili sorular incelendiğinde bu kişiler temelde beş grupta sınıflandırılabilir; Öncelikle
önderlerin din adamları (seyda ve şeyhler) olduğu vurgusu öne çıktı.78 İkinci olarak siyasi önderler,
üçüncü grupta yerel & bölgesel toprak sahipleri, korucu başları ve iş adamları, dördüncü grupta aile
büyükleri ve son olarak da toplumla iyi diyalog kurabilmiş kamu görevlileri sıralanabilir.79
Çok köklü bir Kürt geleneği olan arabuluculukla adli olayları çözme alışkanlığı kırdan şehre göç eden
büyük kitlelerin burada düzen kurmalarıyla şehirlerde de canlandı. Burada önderlerin aşiret reisi, ağa,
şeyh gibi miras alınmış vasıflarıyla beraber şahısların kendi edindikleri statülerin de belirleyici olmaya
başladığı gözlenmektedir. Elbette halen miras alınmış şeyhlik, ağalık, beylik gibi statülerin kısmi bir
geçerliliğe sahip olduğunu belirtmek gerekir. Bunların “postmodern ağalar” şeklinde isimlendirilmesi
gelenekten farklı olarak temayüz etmelerine ve kabul görmelerine bağlanabilir. Çünkü varlıklarını
gelenek veya toprak sisteminden ziyade kentlerde yalnızlaşan bireylerin kimlik ve grup arayışına
borçlu oldukları gözlenmektedir.
Alan araştırmaları süresince jandarma komutanlıkları ve bazı mülki amirlerin de arabulucuk
çalışmaları yaptığı görülmüştür. Bu durum mahkeme sürecinden ayrı işler ve daha çok hukuki süreci
kısaltmayı, uzun süreli husumetin önlenmesini amaçlar. Geleneksel manada barış elçileri ve heyetler
bu çalışmaları bir ücret beklemeden yapmaktadır. Kürt ulusalcı siyasette aktif görev alan ve aile
büyükleri de çevrede kanaat önderi kabul edilen bir görüşmeci ölümlü bir davaları için arabuluculara
yüklü miktarda ödeme yaptığını söylemiştir (Kişisel görüşme, 2015). Az sayıdaki görüşmeci zaman
zaman barış heyetlerinin ücret aldığını veya hediye kabul ettiklerini aktarmıştır.
Kanaat önderliği ya da barış heyetleri sadece barış yaptırmakla kalmamaktadır. Bu kişi ve kurumlar
arabuluculuk mekanizmasının sağladığı politik ve sosyal bir gücü de arkasına almaktadır (Gerzon,
2006). Dolayısıyla her bir yapı kanaat önderliğinin sembolü görülen barış heyeti toplamayı veya
buralarda aktif rol almayı önemsemektedir. Kürt ulusalcılar da bazı mahallelerde açtıkları Eşit ve
Özgür Yurttaş Dernekleri, DTK, HDP ve DBP aracılığıyla barış faaliyetlerine dâhil olmaktadırlar. Bir
mahalle dernek sorumlusuyla yapılan görüşmede, amaçlarının tarafları bir araya getirmek olduğunu
vurgulamıştır. Bu yapılırken olayın niteliği ve tarafların arabuluculuğu kabul etmesi en önemli
noktalar olarak belirtilmiştir. Uyuşturucu ve devletle ilgili olaylara müdahil olunmamaktadır.
Dernekler küçük olayları kendi heyetlerinde çözmekte daha büyük olayları ise DTK ve HDP il
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Liceliler Derneği adı altında oluşturulan barış heyeti 9 yılda 454 kan davasını bitirmiştir (Özşanlı, 2009). Özşanlı, bu
çalışmaları sebebiyle Fransız Haber Ajansı (AFP) tarafından Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmiştir (sondakika.com, 2009).
78
Sıklıkla değinildiği gibi din adamlarının kanaat önderliği hem mir ve beylerin etkisinin kırılmasına hem de modernleşme ve
şehirleşmeye paralel koruculuk, ağalık ve aşiret temelli kanaat önderliğinin zayıflamasına bağlanabilir. Kürtlerdeki dini
bağlılık ve gelişen medrese ağları din adamlarının “kısmi” kanaat belirleyiciliği vasfını ayakta tutmaya devam etmektedir.
79
Ökten, geçmişten günümüze Kürtlerde kanaat önderleri ve aşiret önderlerinin otoriteyi ele alma ve meşruiyet kazanma
yollarını tasnif etmiştir. Buna göre statü, aile ve asalet, manevi sermaye, arabuluculuk rolü, servet, konuk severlik, devletle
ilişkiler ve politik güç liderlerin meşruiyetini belirler (Ökten, 2010).
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merkezleri gibi üst yapılara bildirmektedirler.80 Bölgede yetişmiş önemli bir hukukçu akademisyen
olan Sadık örgütlerin yasal konuları ele almasını ve bunun toplumsal zeminini şöyle açıklıyor:
Barış heyetleri PKK ile başlamadı, bunlar bunu barış-huzur olsun diye yapmıyor. Barıştırdığı
ailelerde bir güç ve sempati kazanıyor. Devlette bu barış işine girmeye çalışıyor. Bildiğim
kadar resmileştirdi de! Cezalar bazen ferde bazen aileye kesilir. Suçluyu cezalandırma
dışında akan kanı durdurmak ve kalıcı barışı sağlamak asıl hedeftir. Zaten asıl başarı bunu
başarmaktır. Yoksa getir bir araya, barıştınız de barışsınlar! Üç beş gün sonra kan akmaya
devam ettikten sonra bir anlamı yok! Cemaat de gerçekten olayın ağırlığını kaldıracak
saygınlıktaysa barış olabilir. Her olayın ağırlığı farklı! Herkes her davaya giremez.
Ulusalcı hareketin Kürt toplumunda siyasi ve sosyal konularda etkin konuma gelmesi 90’lardaki yoğun
göçlere dayanır. Şehirde çaresiz kitleleri koordine eden ve sosyo-ekonomik yardımlarda bulunan
örgüt zamanla bu çevrelerde taban bulmuştur (Erder, 2007; Çağlayan, Özar, & Doğan, 2011).
Araştırma yapılan kentlerde açılan değişik derneklerle bir yandan halkla yakın ilişki kurmaya diğer
yandan da onların sorunlarını yerinde tespit etmeye/çözmeye çalıştıkları görülmüştür.
Diyarbakır/Bağlar’da görüşülen bir esnaf örgütle hiçbir zaman bağının olmadığını ancak oğlunu
yaralayan madde bağımlısı bir mahalleliyle yaşadıkları problemi örgütün çözdüğünü belirtmiştir. Bu
olayda görüşmeci, karşı tarafın derneği devreye soktuğunu, kendisinin de derneğe gidip olayın
büyümeden çözülmesi için görüşme yaptığını anlatmıştır. Görüşmeci bir dini grubun müntesibi
olmasına karşın kendi önderlerinin bu davada etkisiz kalacağını düşünmüştür. Çünkü bu tür “belalı
kişilerin” yaptırım uygulayabilecek arabuluculardan daha çok çekineceklerini belirtmiştir. Dernekteki
heyet hem örgütün propagandasını yapıp hem de bu gence bir daha bu tür şeyleri yapması halinde
kendisine ceza verileceğini söyleyerek tarafları barıştırmıştır.81 “Yaptırım gücü” barış heyetlerinin
sembolik sermayesinin her olayda yeterli olmayacağını akla getirir. Bunun yanısıra kefil olunan tarafın
yeniden bir zarar görmeyeceğinin garanti edilebilmesi gerekir.
Bölgede 90’ların sonu ve 2000’lerin başlarındaki yoğun devlet baskısından kurtulan Hizbullah da
yeniden yapılanmaya başlamıştır. Yeni süreçte nispeten daha sivil ve açık bir yapı oluşturduğu
düşünülen cemaat kendi tabanının ve sempatizan kitlesinin kanaat önderliğini yürütmektedir. Bu
süreçte parti yetkilileri, gazete yazarları ve TV yorumcuları cemaatin seydalarının yanında kanaat
üretme işlevi görmektedir. Bunların toplumsal meşruiyet kazanma yollarından birisi kuşkusuz barış
heyetlerinde aktif rol almaktır. Bu sebeple Hizbullah’ın da barış çalışmaları yürüttüğü bilinmektedir.
Cemaat bu tür çalışmalarının gerekçesini dini ve toplumsal zeminde açıklamaktadır:
Uzun yıllar içinde kangren olmuş toplumsal sorunlar da Cemaat’in (Hizbullah) ilgi alanı
içindeydi. Gerek devletin hukuk sisteminin bölge halkı tarafından benimsenmemesi
sebebiyle mahkemelere intikal etmemesi, gerek devletle barışık olunmamasından dolayı
sorunların devlete götürülmemesi, gerek gelenek ve göreneklerden, gerekse de örf ve
adetlerden kaynaklanan daha değişik sebeplerden dolayı yaşanan onlarca değişik sorun,
Cemaat tarafından ortaya konan adil ve herkes tarafından gönül hoşluğuyla kabul edilen
çözümler sayesinde ortadan kalkmış ve toplumun gündeminden çıkmıştır (…) Elbette
Cemaatin getirdiği bu çözümler de diğer çözümler gibi kaynağını İslam’dan almaktaydı.
Mahkemelerde adil çözüm bulamayacaklarını, bulsalar bile ancak 30–40 yıl kadar süren
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uzun yargı sürecinin sonunda gerçekleşeceğini bilen insanlar, Cemaat’in pratik çözümleri
sonucunda huzur ve can güvenliğini tehdit eden bu sorunlarından kurtuluyorlardı (Ay,
2012; ayrıca bkz. Yılmaz, Tutar & Varol, 2011).
Hizbullah taraftarları barış çalışmalarını açıklarken gelenek, din, adaletin gecikmesi ve adil çözüme
duyulan ihtiyaca vurgu yapmıştır. Çalışmaların halkın isteğiyle başladığı iması öne çıkarılmıştır.
Cemaat bu şekilde bir taraftan toplumsal taban bulmakta, devlete ve PKK’ye alternatif olma iddiasını
ortaya koymaktadır. Hemen her alanda birbirine alternatif olma iddiasındaki Hizbullah ve Kürt
ulusalcılar açıkça ifade etmeseler de bu konuda da rekabet halindedir. İki grubun da bağımsız
heyetlere göre avantajı gizli bir “yaptırım gücüne” sahip olmalarıdır. Bu güç açıktan tehdit unsuru
olmasa da hemen herkes bunu bilmektedir. Bu iki grubun dışında, siyasi-dini kimliklerinden ziyade
gücünü gelenekten ve statülerinden alan barış heyetleri vardır. Özşanlı’nın oğlunun da içinde
bulunduğu Hacı Sait Özşanlı Barış Komisyonu buna örnek verilebilir:
(Babamız) bütün halka mal olmuş bir şahsiyettir. Onun vefatından sonra bu misyona sahip
çıkılması gerektiğine karar verdik. Bizimki siyaset üstü bir olay. Kan davalı bir aileye
gittiğimizde zaten babamızın adı ve yaptığı hizmetler önümüze çıkıyor. Sait Şanlı Barış
Komitesi, babam döneminde 850 kan davalı aileyi barıştırmıştı. Biz de 137 aileyi barıştırdık.
Bizce asıl büyüklük, acısını yüreğine gömüp barış yapmaktır (sondakika.com, 2012).
Barış heyetleri verdikleri kararların daha çok tavsiye niteliğinde olduğunu belirtmektedirler.
Ancak yapılan gözlemler, mülakatlar ve taranan belgeler kararların “tavsiye” olmanın ötesinde
anlamlar taşıdığını ortaya koymaktadır. Geleneksel olarak cemaatin verdiği kararın kabul edilmemesi
toplumda kınanmaya yol açmaktadır. Cezai yaptırımlar ise geçmişte olduğu gibi günümüzde de
heyetin sosyal statüsüne bağlıdır.82 Arkasında PKK ve Belediye gücünü bulunduran Kürt ulusalcı
hareketin yaptırım ihtimali daha fazladır. Yine Hizbullah’ın herkesçe bilinen geçmişi bu heyetlerin
verdiği kararların yaptırım gücünü akla getirmektedir. Bir görüşmecinin ifadesiyle, “Bu topraklarda
güçlü olmak gerekir. Gücün varsa etkin yetkin vardır, yoksa hakkını bile zor savunursun. Buralarda
kanaat silahın ucundadır!” Bölgede şiddetin kültüre dönüşmesiyle bu güce daha çok sahip olan
grupların topluma hükmetmeye çalıştığı düşünülebilir. Ancak gücünü karizmalarından veya
gelenekten alan saygın kimselerin oluşturduğu heyetler de pekela manevi yaptırım gücüne sahiptir.
Otoritenin ve rıza üretiminin halen baskı ve güç üzerinden üretilmeye çalışılması bu noktada dikkat
çekicidir.
Barış Heyetlerini Önemli Kılan Nedenler
Kürtlerde şehirleşmenin artması, eğitim seviyesinin yükselmesi ve yaşanan modernleşmeye karşın
geleneğin bir parçası olan kanaat önderliğinin önemini koruduğu ve barış heyetlerinin varlığını devam
ettirdiği görülmektedir. Resmi mahkemeler ve kolluk kuvvetleri geçmişe nazaran en ücra köşelere bile
kısa sürede ulaşabilse de informel ilişki ağlarına yaslanan barış heyetleri varlığını sürdürüyor.
Kanaat önderlerinin ve barış heyetlerinin modernleşmeye rağmen halen etkin olmalarının
“nedenlerini” ve “nasıllarını” saha çalışmalarımızdan hareketle maddeler halinde ele alabiliriz. İlk
olarak, kanaat önderlerinin 90 öncesinde daha çok şehrin tanınmış ve sevilen simaları olduğu
anlaşılmaktadır. Bu kişiler bir aşiret, parti ya da derneğe bağlı olmak zorunda değildi. Daha çok kişisel
karizmaları ile toplumda etkili oluyordu. Kırsal bölgelerde ise bunun aksine ağalar, şeyhler ve kısmen
seydalar bu statüye sahipti. 2000’lerden sonra ise hem kırsalda hem de şehirlerde parti ve
derneklerin bu konuda öne çıkmaya başladığı gözlenmektedir. Parti adaylıkları ve dernek başkanlığı
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seçimlerinde eski feodal bağların etkisi göze çarpar. Bunlar birer modern meşruiyet kaynağıdır. Tek
başına bir aşiretin reisi & üyesi olmak, korucu başı kimliği veya eski bir karizmatik şeyhin & ağanın
varisi konumunda bulunmak her zaman kamuoyunda yeterli temsil alanı oluşturmuyor.
İkinci olarak, kanaat önderlerinin etkisinin canlı olması ve barış heyetlerinin etkinliği halkın devlete
yaklaşımıyla ilgilidir. Kürt elitlerin halka kolayca ulaşabilmesi veya heyetlerin resmi mahkemelerden
çok daha hızlı bir şekilde sonuca varması popülerliklerini artırmaktadır. Aynı şekilde devlete karşı
oluşmuş ideolojik karşıtlık da mahkeme ve kolluk kuvvetleri yerine heyetlerin tercih edilmesinin
sebebidir. Ülkede en üst yargı ve yasama mercilerinin bile geciken adaletten şikayet ettiği biliniyor.
Mahkemelerin iş yükü her yıl artıyor. Tartışmalı davalar yıllarca raflarda bekletiliyor ve geciken adalet
bazen vicdanları yaralıyor bazen de telafisi mümkün olmayan ekonomik-sosyal zararlara neden
oluyuor.
İşlevsel yetersizlikler yanında devletin mahkemelerinin “din dışı” görülmesi de ayrı bir sorundur. Her
ne kadar şeriata gitmek kavramı tam anlamıyla dini bir tutum ve davranışı belirtmese de halk
arasında bu meclisleri tanımlamak için kullanılmaya devam ediliyor. Muhtemelen şeyhlerin etkili
olduğu zamanlarda “cemaate gitmek” “şeriata gitmek” şekline bürünmüştür. Hukukçu ve dini
kimliğiyle tanınan Ali sorunun laik sistemden kaynaklandığı kanaatinde;
Bölgede aşiretler yeniden toparlanmaya başladı, kendi dernek ve yasevlerini kuruyorlar.
Çünkü insanlar bireysel yaşamaktan korkuyorlar. Barış faaliyetlerinde bunlar da etkili
olmaya başladı. Halk ‘şeriata gitmeye’ hâlâ sıcak. Sorun laik sistemden kaynaklanıyor.
Seyda, şeyh olmasa PKK’nın barış işi bile kabul görmüyor.
Tanzimat’tan sonra yaygınlaşmaya başlayan ve daha Osmanlı zamanında önemli bir kısmı laik
kanunlarla iş gören kurumlara dönüşen mahkemelerin dindar halk nazarında meşru görülmemesi adli
süreçlere ilgiyi azaltmaktadır. Resmi mahkemelerin hâlâ halka soğuk görüldüğü, buraya düzgün
insanın gelmeyeceği anlayışı davacı ve davalıları geleneksel yollara itmektedir. Kürtlerin din algısı
geleneğin yaşamasını kolaylaştırıyor. Şeriate gitmek Allah’ın kanunlarını hakem kabul etmek
anlamına gelse de bölgede bunun yaygın anlamı hakeme gitmektir. Bu hakem veya cemaatin
vereceği kararın şeriatla direkt bir ilgisi yoktur. Taraflar saygı duydukları, adil olabileceğine
inandıkları kişilere giderek sorunlarını kolayca çözmeyi amaçlamaktadır. Burada konunun şer’i veya
laik kanunla çözümünün önemli olmadığını gözlemlemekteyiz. Kaldı ki, her düşünce ve anlayıştan
insanın sorunlarını cemaate havale edebilmesi de mahkemelerin laik ya da cemaatin şer’i
hükümlerine bağlanamayacağını gösterir. Saha çalışmalarımızdaki tespitlerimize göre sorun daha
çok hukuk sisteminin işlememesi ve devletin halkla sağlıklı diyalog kuramamasıyla ilgili
görülmektedir. Hizbullah cemaati içerisinde bulunan hukukçu görüşmeci Zahit de devletle halk
arasındaki kopukluğa ve hukuk sisteminin yavaşlığına dikkat çekmiştir. Burada hukukçu
katılımcının sorunu önce halkın dini hassasiyetlerine bağlaması sonra da devlet-halk kopukluğuna
dikkat çekmesi önemlidir:
Bu bir dini zorunluluktur. Din her şeyimizdir. Biz her topluluğa kendi örfüne göre kanun
uygulama hakkı vermeliyiz. Biz hukukçular bile hâlâ bazen mahkemeye gitmek yerine
‘şeriate gidelim’ diyoruz, bazı sosyalist avukat arkadaşlar bile bazen yapıyor bunu. Sebep?
1, Ankara ile aramız hâlâ uzak! 2, Olay daha hızlı çözülüyor.
Resmi makamlarla geniş halk kesimi arasındaki sosyal mesafenin kapatılamaması bölgede başka
geleneksel yapılar gibi yerel kanaat önderliği mekanizmasını da güçlü kılmaktadır (Ergil, 2010; Kaya,
2009). “Devlete bulaşmama” refleksi insanları sorunları kendi aralarında çözmeye itiyor. Çok az sayıda
da olsa bazı görüşmecilerin buna ideolojik anlamlar yüklediği olmuştur. Bu kimselere göre devletin
mahkemesine gitmek ve onun vereceği hükmü kabul etmek kendi dilini ve etnik kimliğini kabul
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etmeyen devleti tanımaktır. PKK’nin bölgede 1990’lardan beri devleti itibarsızlaştırmak için kendi
mahkemelerini teşvik etmesinin sebebi budur (Marcus, 2012). Devletin egemenliğini bu şekilde
sorgulayanların bazısı şeriat mahkemesi olmamasını gerekçe gösterebiliyor diğerleri de ulusalcılık
cihetiyle bu tavrı sergiliyorlar. Davaların hızlı çözülmesi ise genel kitlenin cemaate gitmek
istemesindeki en önemli nedenlerinden biridir. Mahkemeye gidip gelmenin “kötü” adam olma imajı
oluşturması da soğukluğun bir başka nedeni olabilir. Kendisi de Zaza topluluk tarafından sevilensayılan bir lider olan belediye başkanı Şeyhmus bu problemi yaşayanlardan biridir:
İşimiz oluyor, adliyeye gidip geliyoruz. Sağ olsun orada tanıdıklar, dostlar her tür insanımız
var. Orada 30 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan bir tanıdığım geçen –Hacı ağabey ben seni
tanırım iyi adamsın, ama anlamıyorum niye buraya gidip geliyorsun? diye sordu. Valla
utandım. Bu adam bile adliyeyi anlamamışsa artık ne diyeyim!
Barış heyetlerinin varlığını sürdürmesinin üçüncü bir nedeni resmi mahkemelerin suçluları
cezalandırmaya odaklanıp mağdurların zararını temin etmekte yetersiz kalmalarıdır. Aynı şekilde
karşılıklı ölümlere varabilecek öç alma süreci başlamadan bitirilebilmektedir. Barış heyetleri adaletle
beraber kalıcı barışın tesisini de gözetmek durumundadır. Aksi durumda verilen kararlar yeni
problemlere neden olmaktadır. Asabiyetin bir özelliği olan intikam veya öç alma isteği mahkeme
kararıyla bitmemektedir. Modern adli sistemin bireyi esas alarak suçluyu cezalandırmasına karşın
mağdur tarafın mağduriyetini gidermemesi sorunun devam etmesini kolaylaştırmaktadır. Kaldı ki
bölgede gerçek faillerle tetikçiler çoğu zaman ayrıdır. Resmi uygulamalarda çoğu zaman tetikçiler
yakalansa da toplum gerçek faillerin farklı olduğunu bilmektedir. Arabuluculuk mekanizmasının
işleyişinde tetikçiler mevzu bahis olsa da asıl suçlunun bulunması ve cezalandırılması hedeflenir.
Taraflar arasında yaşanan gerilimlerde olayın ilk kızgınlığıyla birbirlerine kalıcı zararlar verebilecekken
kanaat önderleri gerginliği yatıştırabiliyor. Bu açıdan hızlı müdahale olayların daha karmaşık hale
gelmesini önlüyor. Kendi hikayesiyle çalışmaya destek olan Azat bunun önemini ortaya koyuyor;
“Yakın zaman önce silahlı bir tartışmamız oldu. Kuzenim eski ortağını vurdu. Birkaç gün bütün
aile tedirgin olduk. Çünkü biliyorduk, karşı taraf da bunun intikamını almak için harekete
geçmiş. O beş on gün perişan olduk. Aslında çok yakından bizimle ilgili olmasa da endişe var!
Neyse vekillerimiz araya girdi, bizden de büyükler gitti bir orta yol bulundu.”
Heyetler suçlulara çoğu zaman para cezası vererek kanı durdurmaya çalışır.83 Bu cezanın genellikle
aile tarafından ödendiği bilinmektedir. Dolayısıyla suçluların toplum tarafından kontrol edilme
olasılığı artmaktadır. Yine uzun tutukluluk cezası yerine para cezası alan suçlular bakmakla yükümlü
oldukları ailelerini ihmal etmemiş olmaktadır.
Barış heyetlerinin devam etmesindeki dördüncü faktör, bölgedeki kayıt dışı ekonominin seküler ya da
dini arabuluculuk mekanizmasını beslemesidir. İş dünyasındaki kayıt dışı alış-verişlerde yaşanan
sorunlar adli ya da polisiye yollarla çözülemeyeceği için taraflar çoğu zaman garantör olabilecek
arabulucuları devreye sokabilmektedir. Bölgede yaygın olduğu düşünülen uyuşturucu, karapara
aklama, tefecilik ve yasadışı iddia-bahis oynatma olaylarında yaşanan problemlerin çözümünde de
“mafyaya bulaşmaktansa”84 arabuluculara gidilmektedir. Dini açıdan yasaklanmış tefecilik, bahis,
uyuşturucu ekimi/ticareti gibi konulardaki anlaşmazlıkların bile sıklıkla dini kanaat önderlerine
getirildiği görülür. “Kaydı kuydu olmayan ticaretin anlaşmazlığı elbette cemaatte çözülür!” tespiti bu
durumu açıklar.
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Son olarak, kanaat önderlerinin etkinliği devletin ve çeşitli örgütlerin tutumlarıyla da açıklanabilir.
Devletin ve merkez partilerin bölgede sürekli kanaat önderleri üzerinden politika geliştirme isteği
belirli aileleri lider konuma getirmiştir. Aynı şekilde devletin direkt ya da dolaylı yollarla önemli ticari
ürünlerin satış temsilciliğini bu kimselere dağıttığı, bu ailelere ticari-tarım kredi imkanları sağladığı ve
sınır ticareti konusunda sorun çıkarmadığı biliniyor. Devlet belirli kanaat önderlerini bu şekilde
desteklemektedir. Diğer yandan ulusalcıların da belediyeler ve meclis üyeliği seçimlerini belirli oranda
güçlü aileler üzerinden kazanma isteği bu ailelerin kanaat önderliğini pekiştirmektedir. PKK’nin
kuruluş amaçlarından biri ve ideolojisi Kürt toplumunda feodal yapıları ortadan kaldırmak olmasına
karşın siyasi kaygılar ve yerleşik düzene müsamaha örgütü kanaat önderliği geleneğini destekler
konuma itmiştir. Devlet ve PKK dışında da birçok STK bölgede yaptıkları organizasyonlarda kanaat
önderleri üzerinden halka ulaşmayı amaçlamaktadır. Kürt elitlerin toplumdaki belirleyici rolünü
vurgulamak için, “kuş yerlisiyle avlanılır” atasözü kullanılır (Ortatepe, 2014). Kürt toplumunun hızla
bireyselleştiği gerçeğini gözardı eden bu yaklaşım kolaycı ve tepeden inmeci bir tavırla elitler
aracılığıyla mesajını topluma iletmeye çalışır. Kanaat önderlerin yakın geçmişe nazaran bugün daha
tanınır olduklarını iddia eden hukukçu-aktivist Ahmet’e göre devlet ve örgüt bunun ana sebebidir. Her
iki yapı da yeri geldiğinde kanaat önderlerini eleştirse de onların güçlerinden istifade etmek istiyor.
Elitler bu çelişik tavırdan kendi lehlerine güç devşiriyor:
Kanaat önderlerinin etkisi nasıldır! Eskiye nazaran güçlü mü yoksa zayıl mı olduklarını
konuşmak için hem günümüze, hem 90’lara, 80’lere hem de 50’lere bakmak gerekir. Bugün
yüzeysel baktığınızda şeyhlerin, ağaların, aşiretlerin etkili olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat
90’larda çok daha zayıftılar ve şehirlerde esameleri okunmazdı. Şimdilerde şeyhler, seydalar
devletin korumasında. Devlet onlara makam vermiş, maaş vermiş… Onları geçmişte halk
ziyaret ederdi. Bugün devletin tepesindeki isimler Diyarbakır’a, Siirt’e, Mardin’e geldiğinde
kanaat önderleri adı altında seyda, şeyh veya eski güçlü ailelerle görüşüyor. PKK de bunu
böyle yapıyor. Özetle, bunlar devletten de örgütten de prestij devşiyor. Eskiden bunlara bu
kadar prestij edilmezdi! Şimdilerde dernek, oda başkanlığı, koca medreseler, tekkeler bilmem
değişik isimler altında yerler açarak geçmişle kıyaslanamayacak bir tanınırlık kazandılar. Bu
kimseler belirli oranda bunu sosyo-politik güce çevirebiliyor. Öteden beri bu aileler kimin
yanında fes takacağını kimi külahla kandıracağını bilir!
Geleneksel elitler açısından devletin, STK’ların ve örgütlerin kendileri üzerlerinden halka mesaj
vermeye çalışmaları, onların oylarını talep etmeleri veya kanaatlerin istenen yöne sevki kendilerine
pozitif güç katıyor. Ancak sürekli kendi yazmadıkları senaryoları oynamak zorunda kalan elitlerin
bazen güç odakları arasında ikili oynadıkları biliniyor. “Bu aileler kimin yanında fes takacağını kimi
külahla kandıracağını bilir!” sözü farklı şekillerde ifade edilmekle beraber kanaat önderi kabul edilen
kimselerin her zaman güvenilir olamayabileceğini gösteriyor. Hamidiye Alayları Komutanlarından Zeki
Paşa hakkında Dersimli bir ağanın söylediği ve elitler arasında darb-ı mesel olan ifade devlet-elitler
diyaloğunun sıhhati hakkında iki kez düşünmemiz gerektiğini akla getiriyor; “Vali Paşa bizi aldatıyor,
biz de Vali Paşayı!” (Tuncay, 1981). Aynı ikili tavır diğer örgütler ve STK’lar için de geçerlidir.
Kanaat Önderliğinin Dönüşümü
1830’lardan sonra Kürt toplumunda hızla siyasi ve sosyal konularda etkin konuma gelen şeyh ve
seydaların İttihat Terakki ve Cumhuriyet yönetimlerinin laikleştirici politikaları ile gücü azalmıştır.
Ancak şeyh ve seydaların toplumdaki kanaat önderliğini büyük oranda zayıflatan 1950 sonrası
girdikleri siyaset ve buna bağlı olarak bu ailelerin şehirlileşmesi olmuştur. Siyasetin aşındırıcı etkisi
toprak ağalarında da görülmüştür (Kutlay, 2012). Yine 1970’lerden sonra yükselen sosyalist hareketler
hem halk hem de şeyh ailelerinde bir sekülerleşme meydana getirmiştir. Bu durum gücünü dinden
alan elitlerin elini zayıflatmıştır (Yüksel, 1993).
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Yukarıda maddeler halinde sunmaya çalışıldığımız üzere hem Kürt toplumunun kendi dinamikleri hem
de devletin müdahelesiyle modernleşme karşısında zayıflaması beklenen kanaat önderlerinin
varlıklarını devam ettirdiği söylenebilir. Yakın geçmişe kıyasla bugün dini-sisyasi-ekonomik elitlerin
kamuoyunda görünürlükleri artmaktadır. Diğer yandan saha çalışmaları sırasında kanaat önderlerinin
sosyo-politik tavsiyelerinin günümüzde geçmişe kıyasla önemsenmediği sıklıkla dile getirilmiştir.
Özellikle 60-70 yaş grubundaki seyda ve şeyhlerle yapılan görüşmelerde bu liderlerin de halkın tutumdavranışlarına etkilerinin azaldığını kabul ettikleri tespit edilmiştir. Yaşanan hızlı modernleşme
gençlerin geleneksel önderlere karşı saygı ve hürmetini şekilsel açıdan çok etkilememişse de yaptırım
güçlerini zayıflatmıştır (Yanmış, 2016). Dikeçligil’ye göre bu durum değişimin ortasındaki ara
kuşakların tipik özelliğidir. Zihinsel manada şeyh-seyda veya yaşlıların değerlerine hürmet etmekle
beraber bunları yaşamazlar. Değişen gençler zihinsel açıdan kabul ettikleri değerleri ve kültürü kendi
davranışlarında sergilemezler (Dikeçligil, 2007). Kürt gençlerin şekilsel anlamda kanaat önderlerine ve
onların değerlerine hürmet ettiklerini ancak bunun ötesinde bunları kendi gündelik yaşamlarından
uzak tuttuklarını söyleyebiliriz.
Din adamlarının geçmişte sahip oldukları siyasi, ekonomik ve dini güce bugün sahip değiller. Bu
gücün kaybedilmesiyle beraber kanaat önderliklerinin ve arabulucuk vasıflarının da sorgulandığı
düşüncesi yaygındır. Şehir kökenli bir aileden gelen şair işadamı Saim’e göre barış heyeti veya
cemaatin etkisinden ziyade kavgalı tarafların tutumları sonucu belirler; “Aslında iki taraf bıkar
kavgadan, sonra seydam, şeyhim gel bizi barıştır denir. Taraflar istemezse buna seyda, şeyh bir şey
diyemez”. Yani yapılan barışlarda önderlerin etkisinden ziyade tarafların kavgayı devam ettirip
ettirmeme motivasyonları belirgindir. Bu ve benzer görüşlere göre din adamları ve önderler barışmak
için uygun zemin arayan tarafları bir araya getirirler. Barışın sağlıklı devam etmesi için gerekli
gelenekleri uygularlar.
Kanaat önderleri tek tip bir sınıflamayla ifade edilemeyecek kadar geniş anlamlar içerir. Bir mir, bey,
şeyh, ağa ailesinden gelen oda başkanı, milletvekili, belediye başkanı, şeyh veya seyda kanaat önderi
kabul edilebileceği gibi köklü bir aileden gelmeyen öğretmen, imam, esnaf, muhtar da çevresinde
kanaatleri yönlendirme gücüne sahip olabilir. Geçmişte önderlik vasfı önemli oranda belirli elitler
arasından çıkmış olma şartına bağlıyken günümüzde bireysel yeteneklerin liderlik şansı artmıştır.
Buna karşın Pareto’nun seçkinlerin dolaşımı teorisi hala Kürt toplumunda açıklayıcılığını koruyor. Elit
ailelere mensup olmak, onların ikinci üçüncü kuşak varisi bile olmak kanaat önderliği için avantaj
sağlamaktadır. Kültürel ve sosyal habitusunu genişletme şansı bulan yeni orta-üst tabakalardan gelen
bireylerin kanaat üretecek konuma gelmesi zaman almaktadır. Ancak belirli ailelere mensup, özellikle
ilk erkek çocuklar doğal önder kabul edilebiliyor. Bu kişilerin sosyal statü kazanması ve dikey
hiyerarşideki hareketleri kolaylaşıyor.
Saha çalışmalarını Kürt elitler üzerine yapan ve Kürt mutabakatını çalışan Çiçek’in tespitlerini burada
hatırlamak faydalı olacaktır. Ona göre, Kurt ulusalcılar, Hizbullah, Kürt İslamcılar, korucular (devlet
yanlıları!) ve irili ufaklı diğer Kürt grupların birbirlerine karşı derin güven problemi vardır. Herkes bir
şekilde karşısındakileri itham etmektedir. Sonuçta kamuoyunda oluşan bu ötekileştirme yarışı her
gruba ayrı birer yaşam alanı sunarken Kürtlerin ortak paydada buluşmasını engelliyor (Çiçek, 2015).
Kanaatimize göre bu kamplaşma kanaat önderlerinin sembolik gücünü ikame etmektedir. Toplumun
bireyselleşmesini önleyen bu kutuplaşma elitlere meşruiyet sağlıyor. Geçmişte toprak, gelenek, din ve
silah gücüne dayanan meşruiyetler günümüzde psikolojik temellere oturmaya başlamıştır.
Kutuplaşmadan endişe duyan bireyler yine bir sığınağa ihtiyaç duyuyor. Bu sığınaklar kısmen
postmodern kabilelere/aşiretlere dönüşen Kürt elitler ve onların STK’larıdır.
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Sonuç ve Değerlendirme
Kent merkezlerinde artan nüfus ve modernleşmeye karşın kanaat önderliği geleneğinin değişerek de
olsa devam ettiği gözlenmektedir. Kentte yeni gelen nüfusun şehirlileşememesi, arabesk bir kültür
oluşturmaları, modern kurumların vatandaşla sağlıklı bağlar kuramaması ve geleneğin daha pratik,
uzun soluklu çözümler sunması kanaat önderliği mekanizmasını kurumsallaştırmaktadır.
Gücünü iş ağları oluşturmak, ekonomik kazanımlara aracılık etmek ve bireylerin gelecek kaygılarına
çözümler üretmekten alan elitler modernleşmenin etkisiyle otoritelerini kaybediyor. Alternatif güç
merkezlerinin çoğalması ve devletin yakın geçmişe nazaran şimdilerde Kürt toplumuna daha fazla
nüfuz etmesi, eğitim seviyesinin artması ve birçok kamu görevinin sınavla dağıtılması geleneksel
kanaat önderlerinin gücünü zayıflatıyor. Diğer yandan medya, STK yöneticiği veya bürokratik
imkanların kullanımıyla kitlelerin kanaatlerini yönetmek kolaylaşmaktadır. Etkili bir devlet adamı veya
sevilen bir Kürt siyasetçiyle sık sık poz veren bir şeyh/seyda, STK temsilcisi ve lider adayının
kamuoyunda tanınırlığı artmaktadır. Kişisel habitusun zenginliği ölçüsünde bu kimseler zamanla
kanaat önderi konumuna yükselebiliyor. Gücünü gelenekten alan kimseler açısından ise bu imkanları
etkin kullanmak gücün katlanarak artması anlamına gelir.
Geleneksel kanaat önderleri veya liderlerin güç kaybı sebeplerinden birisi otoritelerinin kaynağını
oluşturan korku ve baskı aygıtlarının ellerinden alınmasıdır. Birçok görüşmecinin de belirttiği, “burada
kanaat silahın ucundadır” sözü Kürt toplumunda kısmen geçerliliğini koruyor. Hususiyle ailesinin
hegemonyasını zamanla mafyatik ilişkilere dönüştüren, daha sade bir ifadeyle silahı gücünü kabul
ettirmek için kullanmaktan çekinmeyen köklü aileler korkuya dayalı bir otorite kurmaktadır. Saha
çalışmalarında günümüzde bu tür mafyatik ilişkilerin toplumda gizli bir otorite şekli yarattığı
gözlenmiştir. Her ne kadar modernleşmenin ve devletin artan etkisinin aksi yönde etkileri olsa da
aileler arası ilişkilerde “silah” hala otorite paylaşımında etkili rol oynamaya devam ediyor. Bu durum
Hegel ve Machiavelli’nin otorite-korku bağlamında söylediklerini destekler mahiyettedir.
PKK ve Hizbullah’ın kanaat önderliğinde ve saygınlık kazanmasında da güç kullanma potansiyellerinin
önemli bir etkisi vardır. Fakat bireyselleşmenin artmasıyla aileye dayalı korku kaynaklı otoritenin
önemini kaybedeceği söylenebilir. Dini, ideolojik ve etnik zemine oturan güç merkezlerinin korku &
huşu yayma potansiyeli kanaat önderliklerini pekiştirebilir. Bunda da en önemli sebep devletin Kürt
toplumunu belirli aralıklarla şiddetle/silahla terbiye etmeye çalışmasıdır. Çoğu zaman devletin de
kanaatleri silah gücüyle yönlendirmek istediği görülür. Dolayısıyla diğer alternatif kanaat üreticileri de
güçlerini kaybetmemek ya da güç kazanmak için fırsat buldukları ölçüde sılahı kullanmaktadır. Devlet
şiddet dilini terk ettiği sürece otoritesini kaba güçten ve silahtan alan kanaat önderleri zayıflıyor. Aynı
şekilde demokratik imkanlarla kanaatleri yönlendirme gücünü elde eden kimseler/kurumlar da barış
dönemlerinde daha etkili olabiliyor.
Saha araştırmalarında devletin kanaat önderleri ile ilişkilerinin ikili bir mantık üzerinden yürütüldüğü
görülmüştür. Öncelikle, son 150 yılda resmi politikalar Kürt toplumunda istenmeyen kanaat
önderlerinin etkisini kırma üzerine kurulmuştur. Yani öncelikle merkezileşmeye engel oldukları
düşünülen mirler, aşiret reisleri idam edilmiş veya sürgüne gönderilmiştir. Onların oluşturduğu boşluk
Halidi şeyhlerle doldurulmaya çalışılmıştır. Bir süre sonra dini kanaat önderleri ve ağalar da
merkezileşmeye engel görüldüğü için aynı akıbete uğramışlardır. Resmi söylem 1920’lerden sonra,
hususiyle Şeyh Said ve Dersim hadiselerini takip eden süreçte Kürt toplumunda bireyselleşmeyi teşvik
edip kanaat önderlerini muhatap almama üzerine kuruldu. Ancak gerçekte bölgeye giden bürokratlar
halkla ileitişim kurmak yerine devletin söyleminde tehlikeli kabul edilen önderlerle iş tuttu. Bu kısmen
bir kolaycılık olsa da genellikle bölgenin Ankara’dan görülmek istenmeyen gerçekliklerinden
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kaynaklandı. Çok partili hayata geçişle birlikte dini ve sosyal kanaat önderleri kendilerini ifade
edecekleri daha güçlü imkanlara kavuştu.
İkinci olarak, devlet işine yarayan liderleri her zaman desteklemiştir. Söylemin aksine bölgede bireysel
açıdan güçlenen, kendi kararlarını alan, gelenek veya etnik temelli bağlardan azade bir nüfus
yaratmak istemiyor. Özetle, devlet bir taraftan savaş açtığı Kürt kanaat önderlerini işine geldiğinde
kullandı ve onlar üzerinden geniş kitlelere mesajını iletti. Diğer taraftan 150 yıdır Kürt toplumunda
kitleleri mir, ağa, şeyh, dini/etnik örgütler olmadan kolayca büyük toplum içerisinde entegre etmenin
hayalini kurdu. Benzer şekilde PKK de önceleri Kürt toplumundaki feodal ilişkileri yıkmak için yola
çıkmıştı. Birçok görüşmecinin belirttiği gibi PKK bugün bölgede feodal elitlerle birlikte hareket etme
konusunda devletten farklı tutum sergilemiyor. Sonuçta kanaat önderliği hem devlet hem de PKK
eliyle dolaylı yönden desteklenmiş oluyor. Ancak elitler üzerinden politika yürütme alışkanlığı
zamanla devletin ve örgütün halktan kopmasına neden olabiliyor. Üstelik elitlerle kitlelerin çıkarları
çoğu zaman uyumlu olmadığından elitler kamuoyu önünde ve gerçekte farklı hedefler peşinde
koşabiliyor.
Modernleşmenin aşındırıcı etkileri yanında kitlelere verdiği güvenlik endişesi kanaat önderlerinin elini
güçlendiriyor. Buna karşın eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi, ekonomik ilişkilerin kayıt altına
alınmaya başlanması ve bütün olarak sosyo-kültürel hayatın resmileşmesine paralel devlet toplumsal
elitlerin rollerini üstleniyor. Ancak bürokrasinin yavaş işlemesi, mahkemelerin uzun yıllar sürmesi ve
bazen de tam neticeye varamamaları ve devletle halk arasındaki gerilimler toplumsal hayatın
düzenlenmesinde kanaat önderlerine yeni fırsatlar sunuyor. Barış heyetleri bu açıdan varlığını devam
ettiriyor. Devletin arabuluculuk geleneğini resmileştirmesi de bu noktada dikkat çekicidir.
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İst: İletişim.
Karayılan, M. (2013, 6). http://www.yeniozgurpolitika.org.
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Özet
Organize Sanayi Bölgeleri, ulusal sanayileşmeyi ve sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla
hükümet öncülüğünde ve denetiminde özel sektör tarafından kurulmuş planlı üretim yapılan sanayi
yerleşkeleridir. Türkiye’nin Sanayileşme ve kalkınmasında da Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) 1960
yılından itibaren önemli bir rolü olmuştur. OSB’ler gelişmiş ve Türkiye’yi de geliştirmiştir. Her OSB bir
kent potansiyelidir, bu nedenle Türkiye’nin yaşadığı hızlı kentleşme sürecinde tayin edici faktörlerden
biri oldular. Bugünkü “sanayi kentleri” OSB dinamiği üzerinden oluşup büyüdüler. Ancak bu sürecin
dönüştürücü toplumsal etkileri (OSB’ler üzerindeki dönemsel siyasi ve yönetsel baskılar, , ithal
ikameci politiklarar nedeniyle de) çarpık yapılanma denilen, ‘Gecekondulaşma’ olgusu oldu.
Gecekondulaşma; Türkiye’ye mahsus bir örnek olarak dünya literatürüne girdi. Bugün “Tarih
Anı’ndan” bakıldığında, orta ve uzun vadede Türkiye’nin sosyo ekonomik kalkınmasında “Yeni Nesil”
bir yapıya evrilmesi gerekiyor. Çalışmanın amacı, 1962 yılından başlayarak, OSB'lerin içe dönük ithal
ikameci yapısı ile sanayileşmeyi ve kentleşmeyi hızlandırıcı bir rol oynadı mı sorusuna cevap
aramaktır. OSB dayanaklı hızlı sanayileşme kentleşme sürecinde de denetlenemez hale gelmesi
sonucu, Türkiye’de 1960-2010 döneminde “kentsel bozulum” yaşanmış; kent toplumu olunamamıştır.
Bu nedenle çalışmada yeni bir toplumsal dönüşüm ihtiyacı, OSB’lerin dönüşme ihtiyacı ve Yeni Nesil
OSB’lere (YNO) ihtiyacı açıkça gösterilmiştir.
Bu çalışmada, 1950 yılına kadarki "Devlet Öncülüğünde Kalkınma Dönemi” ve 1960-2019 dönemi Özel
Sektör Öncülüğünde Kalkınma Dönemi”, Türkiye'nin Osmanlı geç dönemi ile Cumhuriyet dönemi
kalkınmasının iki farklı modeli ve dönemi olarak inceleniyor. Her iki dönemi karakterize eden
özellikleri öne çıkarılıyor. Bu bağlamda "Özel Sektör Öncülüğünde Kalkınma Dönemi” OSB eksenli
olarak ele alınıyor ve bu sürecin dönüştürücü toplumsal etkileri inceleniyor.
Anahtar Kelimeler: Organize Sanayi
(Gecekondulaşma) Yeni Nesil OSB

Bölgesi,

Sanayileşme,

Kalkınma-

Sosyal

Dönüşüm

Effect of the OIZS on Turkey's Industrialized and Socio-Economic Development (1960-2019)
and Transformation The OIZS
Abstract
Organized Industrial Zones is one of the most important organized and production-based industrial
areas established by the semi-state semi-private sector in order to support national industrialization
and socioeconomic development. The subject of the study is to evaluate the impact of this
industrialization and the social transformation of the development provided by OIZs. Purpose of the
study; Instead of an organizational industrialization of the Organized Industrial Zone in Turkey,
although the impact on economic development, why not have the effect on the conversion of
industrial society is the social life and culture. Can these detrimental effects be corrected with Next
Generation OIZs? Can the accumulation of existing OIZs transform the social structure again? The
study claims that one of the reasons for environmental degradation has been due to the structure of
import substitution since 1962. This study will provide a theoretical framework with a
methodological examination of the causes of degradation, intermediate culture and import
substitution. In this study, to understand the accelerated social characteristics of planned
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industrialization and development-based OIZs; Firstly; until 1950 "at the State Leadership
Development Period" Secondly, the 1950-2019 period and an ongoing "Year of the Republic of
Turkey to the development period of the Ottoman period," will be discussed during two different
development in the private sector leadership. It will make recommendations on the need to develop
national policies to transform these structures into new generation OIZs
Keywords: Organized Industrial Zone, Industrialization, Planned Development, Social transformation
(Squatters) New Generation OIZ (NGO).

GİRİŞ
Organize Sanayi Bölgeleri, ulusal sanayileşmeyi ve sosyo- ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla
hükümet öncülüğünde ve denetiminde özel sektör tarafından kurulmuş planlı üretim yapılan sanayi
yerleşkeleridir. Ayrıca OSB’lerin kuruluş amaçları arasında düzenli sanayileşme ve kalkınmadaki
rolünün dışında sosyal yaşamı dönüştürücü ve düzenleyici etkisi de o kadar önemelidir ( Brown, N.
2002). Brown’un belirttiği gibi; Her OSB ayrıca bir toplumsal ve kentsel etkileşimdir.
Türkiye’nin Sanayileşme ve kalkınmasında Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) 1960 yılından itibaren
önemli bir rolü oldu. OSB’ler gelişti ve Türkiye’yi geliştirdiler. Her OSB bir kent potansiyelidir, bu
nedenle Türkiye’nin yaşadığı hızlı kentleşme sürecinde tayin edici faktörlerden biri oldular. Bugünkü
“sanayi kentleri” OSB dinamiği üzerinden oluşup büyüdüler. Ancak, (OSB’ler üzerindeki dönemsel
siyasi ve yönetimsel baskılar, ithal ikameci politikalar nedeniyle de) bu kentleşme sürecinde
‘Gecekondulaşma’ olgusu ile karşı karşıya kalındı. Gecekondulaşma Türkiye’ye mahsus bir örnek
sorun olarak dünya literatürüne girdi. Biriken gecekondu sorunu 2010 yılından başlayarak Türkiye’nin
önüne, 7 milyon yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi gibi, devasa bir “kentsel dönüşüm” problemini
çıkardı. Bugünkü ‘Tarih Anı’ ndan baktığımızda, önümüzdeki orta ve uzun vadede Türkiye sosyo
ekonomik kalkınmasında OSB’lerini de “Yeni Nesil” bir yapıya dönüştürmek durumundadır. Bu
zorunluluk, Türkiye’nin “dışa –ihracata– yönelik bir sanayileşme stratejisi” izlemek durumunda –hatta
zorunda– olduğundan dolayıdır. Ayrıca önümüzdeki sanayileşme süreci Bilimsel ve Teknik Devrim ile
bağlantılı olarak Dijital Dönüşüm’ ve ‘Endüstri 4.0’ merkezli olmak üzere nitelikçe yeniden
şekillenecektir. O halde bu yeni sanayileşme sürecinin temelini de doğal olarak 59 yıllık OSB deneyimi
ve sağladığı birikim oluşturacak. Bu durumda Türkiye’nin OSB birikimini olumlu ve olumsuz yönleriyle
araştırıp açığa çıkarmak ve bundan sonraki sanayileşme süreçlerini en az yanlış ve en az toplumsal
maliyetle yönetecek politikaları oluşturmak bakımından kaçınılmaz olmuştur.
OSB’lerin kentlerde yol açtığı çarpık yapılaşma gündeme girmişken denetimsiz çarpık kentleşmenin
yarattığı ‘ara kültür’ ve bu kültürün bozucu toplumsal etkileri nasıl giderilecektir? Sanayileşmede 59
yıllık önemli bir birikim sağlandı, beyaz yakalı çalışan oranı endüstride görünür bir artış kaydetti; son
yirmi yılda gelişkin az sayıda OSB yenilenme sürecini başlattı; ama acaba kökten bir yapısal dönüşüm
için bu kadarı yeterli midir? Türkiye’nin Sosyal yaşamda bilgi toplumuna doğru gelişim sağlayacak
projeleri mevcut mudur? Sanayinin yarattığı çevre tahribatını, AB mevzuatına uyum sağlandığı halde
niçin henüz kabul edilebilir sınırlara çekilebilmiş değil?
Çalışmanın amacı, araştırmanın problemlerini ortaya koymak, problemin çözümü için OSB'lerin
sağladığı sanayileşme ve kalkınma birikimlerini analiz ederek, bu birikimlerin toplumsal dönüştürücü
etkisini değerlendirmek topyekün, yeni nesil bir yapıya evrilmede ulusal politikalar geliştirilmesinin
zorunlu olduğu üzerine yöntemsel bir çalışma ortaya koymaktır…
Çalışma, amacı doğrultusunda, Türkiye'nin gerçek anlamda planlı sanayileşme sürecine girmesi
olarak 1950-2019 arasını kapsayan dönemi ele alıyor. Bu dönemin ilk 10 yılını (1950-1960) tarımda
feodal yapının çözülmesi ve kırsaldan kentlere göçün başlaması olarak inceliyor.
Çalışma, 1960-2019 arası 59 yılı ise, 5 Yıllık Kalkınma Planları doğrultusunda ve Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB) aracılığıyla sanayileşme ve kalkınma dönemi olarak ayırt ederken, İlgili literatür
olarak, 1982 “ Fonlar Yönetmeliği Yasası”, HABİTAT II, 4562 Özerk OSB yasası, 2009 Sanayi Strateji
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politikasını baz alıyor. Açarsak; Türkiye OSB tarihinde bir ara değerlendirme olan ve ilk kez, Haziran
1996’da İstanbul’da yapılan ‘Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı HABİTAT II vesilesiyle
bakıp genel bir değerlendirme yapabildi. HABİTAT II’ye Türkiye tarafından sunulan Ulusal Rapor ve
Eylem Planı (Report Of The United Nations Conference On Human Settlements, 1996). OSB-Kent
ilişkilerine dair önemli olumsuz sonuçlar sundu.
Habitat II. tespitlerinden hareketle 1996 sonrasında yeniliklere gidildiği ve sürecin doğru yönetildiği
düşünülebilir. Türkiye’de böyle olmamış, “sanayileşmeyi fabrika sayısını ve istihdamı artırmak olarak
gören anlayış sürdürülmüştür. Bir OSB’ler Kanunu (5462 Sayılı) çıkarılması ancak 2000 yılında
gündeme gelmiş; böylece OSB’lerin kendi kendilerini yönettikleri bir modele geçilmiş, bu olumlu
adıma rağmen sorunlar yine artarak devam etmiştir. 2009 yılından itibaren endüstriyelleşme ile
birlikte toplumsal etkileşim sağlama açısından sanayileşme stratejisi de geliştirilmiş. Ancak, bu
dönemlere bakıldığında, Türkiye’de sanayileşmenin, emsallerinden farkı olarak "Hızlandırılmış
Sanayileşme Süreci" olarak yaşandığı ve bunun olumsuz –hatta yıkıcı– sonuçlarına maruz kalındığı
görülüyor. Türkiye açısından bu dönem, kalkınmanın ötesinde, “Kentleşme” ve “toplumsal dönüşüm”
gibi sarsıcı bir tarihsel gelişmeyi de ifade ettiği için bizi yarına taşıyacak potansiyelimizin ne olduğunu
görmemizi sağlamaktadır.
İstatistiklerden süzdüğümüzde; OSB’lerin kurulması, gelişmesi ve bölgesel kalkınma dinamikleriyle
birlikte Türkiye’nin içine girdiği “toplumsal dönüşüm Süreci” plana dayandığı denetlenemez ve
siyaseten yönetilemez bir süreç olarak gelişi ve hedeflenenden çok farklı sonuçlar yarattı. OSB’ler
sanayileşmenin motor gücü olurken aynı zamanda toplumsal dönüşüm sürecinde çarpık yapılanmanın
da sebebi oldular. Genel de, “yozlaşma” olarak adlandırılan bir kültürel bozulmaya kaynaklık ettiler.
Çalışmada, gecekondu denizi içinde oluşan bu içine kapalı bu özgün yaşam biçiminin karakteristik
çizgileri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tespitlerinden, sanat alanlarında ortaya konulmuş sinema,
resim vb. eserlerden; edebiyat, sosyoloji, psikoloji alanında, Karpat, Köknel, Erder, Heper, Yeltekin,
Sungur vb. yazar ve bilim insanlarının bu konuda araştırmalar yaparak oluşturduğu literatürlerde
arandı.
Görülen sonuç şöyle özetlenebilir: Planlamaya dayalı olarak kurulduğu halde, siyasilerin de gibi “ne
planı önemli olan pilav” (Aktaş, 2019)anlayışı ile uygulanan sanayileşme hızlı iç göç yarattı ve bunun
öngörülemez sonuçlardan biri kentlerin bozulması ve "Gecekondu" açmazına girilmesi olmuştur.
Öngörülemeyen diğer sonuç ise, ne kent ve ne de köy kültürü olan, dominant bir "Ara Kültür"ün
ortaya çıkmasıdır. Sonuç olarak Türkiye 1960'lı yıllardan bugüne sanayileşmeyi başarmış fakat klasik
anlamda bir "Sanayi Toplumu" olamamıştır. Türkiye'nin önümüzdeki on yıllarda başlıca sorunu, bu
tarihsel anomalinin aşılması olacaktır.
1. CUMHURİYET'İN SANAYİLEŞME MODELİ (1929-1950)
Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren 1950 yılına kadar izlenen sanayileşmenin ve 1950-1960 arasında
Türkiye’nin yaşadığı kırsaldan kentlere çözülmenin kısa bir tanımlamasını yaparsak OSB'leşme (19602019) döneminin kendine has özelliklerini daha net görebileceğimizi düşünmekteyim.
Cumhuriyet ile birlikte başlanan ve 1929'dan sonra hız kazanan sanayileşmenin temel karakteri
"Devlet eliyle" olmasıdır. Bu dönemde sanayileşmede kısmen Sovyet modeli ve ağırlıklı olarak kamu
öncülüğü benimsenmiştir. 1929--1936 döneminde yaşanan "Büyük Dünya Buhranı" ile birlikte Avrupa
ülkelerinde endüstriyel üretimin % 30, ABD'de ise ulusal gelirin yaklaşık % 50 gerilediği görülmüş,
ekonomiye kamu müdahalesi aciliyet kazanmıştır. Bu nedenle sanayileşmede "Büyük Ölçek" esas
alınmış, Nazilli ve Kayseri tekstil kombinasyonları Sovyetler Birliği yardımlarıyla kurulmuştur. Karabük
Demir ve Çelik fabrikaları da bu dönemde Birleşik Krallık tarafından kurulur (Ongun, 1989).
Aynı dönemde günübirlik tüketim mallarının üretimi de desteklenmiştir. Küçük ölçekli bu üretime
ivme kazandıran ise Sanat Okullarının kurulması, Küçük Sanayi Sitelerinde (KSS) kümeleşme ve küçük
özel sektörün Halk Bank aracılığıyla devletçe finanse edilmesidir.
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Kamu öncülüğünde ve kentsel donanımla çevrelenmiş, aynı zamanda sosyal bir yaşama alanında
toplanmak olarak tasarlanmış büyük sanayi tesislerinin kurulması şeklinde yaşanmış yoğun
sanayileşme süreci Türkiye'yi 1927 -1964 yılları arasında belli bir sanayi altyapısına ve sanayinin insan
kaynağına ulaştırmıştır: 1927 sanayi sayımı sonuçlarına göre, manifaktür boyuttakiler dahil,
Türkiye'de 65.245 sanayi işletmesi mevcuttur ve bu kesimde 256.855 istihdam sağlanmıştır. 1950
yılında, sanayi işletmeleri sayısı 98.828'e, bu işletmelerde çalışan sayısı ise 353.994'e ilerlemiştir ve
bunların sadece % 2'si büyük sanayi kuruluşu niteliğindedir. 1959 yılında yapılan "Sanayi Envanteri"ne
göre, sanayi işletmelerinin sayısı 110 bini geçmiş, çalışan sayısı 705. 893 olmuştur. 1964 Sanayi sayımı
ise, 160.771 endüstriyel işletmeye, 649.472 çalışana işaret etmiştir. Bu noktada büyük işletmelerin
oranı % 18.74'tür (Keleş, 2002).
Bu veriler bize şunu gösteriyor: 1929-1964 döneminde iç pazarın taleplerini karşılamak üzere büyük
sanayi tesisleri, belli bir plan dahilinde kurulurken, yine iç pazarın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik gerekli olan araç-gereç ve eşya niteliğindeki malların üretilmesine yönelik "küçük sanayi
işletmeleri, kamu destekleriyle (Halk Bankası) ama kendiliğinden bir saçılmayla ortaya çıkabilmiştir.
1.1 1950-60 Tarım-Sanayi İlişkisi ve Plansızlık
1929-1964 Sanayileşme dönemine bakarken 1950 -1960 arası için özel bir parantez açmak
durumundayız. Çünkü bu dönemde Türkiye ekonomisi yapısal bir dönüşüm denemiştir. Yatırıma
kaynak ayırımında tarımda üretim artışına ağırlık verilmiş, bunun sanayileşmeyi olumlu etkileyeceği
hesaplanmıştır. Ancak öngörülen sonuç doğmamıştır. Çünkü bu dönemde ekonomi etkin ve
uygulanabilir bir plandan yoksundur, sanayileşme uzun vadeli olmayan günübirlik siyasi tercihlere
göre (populism) yönetilmiş, bu da kalkınma hedeflerinin sürekli gerisinde kalınmasıyla sonuçlanmıştır
(Özer, 2002).
1.2 OSB ’leşmenin Başlaması ve Gelişmesi (Kavramsal Çerçeve)
Türkiye’de OSB’ ler üst Birliği (OSBÜK) tanımına göre; Organize Sanayi Bölgesi (OSB); ulaşım, su,
elektrik, kanalizasyon, banka, kantin, ilk yardım vb. olanaklarla donatılmış uygun bir alanda teknik ve
genel hizmetlerin de sağlandığı, ekonomik bir ölçek içinde gruplanmış fabrika yerleşim birimleridir
(Taş & İşcan, 2017).
“Sanayi Bölgesi” fikrini sanayileşmenin bir aracı olarak gören İngilizler tarafından 1896 yılında
Manchester şehri yakınında kurulan “Trafford Park” adlı bölge, ilk planlı sanayi bölgesi uygulaması
olmuştur (Özden, 2016). Yazarın belirttiği gibi, Planlı ve düzenli sanayileşmeyi organize olmuş alanları
temel alarak gerçekleştirmenin önemine inanan İngiltere’nin İngilizce ekonomik literatüründe ise
Trafford Park Türkçe karşılığı OSB kavramı; sınai mülk, ticari emlak, fabrika mülkü veya istihdam
alanları Bir sanayi bölgesi, bölge için ayrılmış bir alan olarak tanımlanır.
Birleşmiş Milletlerin yaptığı tanıma göre OSB’ler, “birbiri ile uyumlu üretim yapan küçük ve orta
ölçekli sanayi kuruluşlarının planlı bir alanda ve ortak altyapı yararlanacak şekilde standart fabrika
binaları içinde toplanmaları ve bir ülkenin yeni yatırımcıları çekebilmesi, Sanayi üretiminin neden
olduğu sosyal ve ekolojik etkileri düzenleyici örgütlü alanlardır” (Çezik & Eraydın, 1982).
Organize Sanayi Bölgelerinin ya da örgütlü sanayi alanların kuruluş amaçları arasında OSB’lerin
düzenli sanayileşme ve kalkınmadaki rolünün dışında sosyal yaşamı düzenleyici ve dönüştürücü
etkileri de en az onun kadar önemlidir. Bu önemi; Burgess’in eşmerkezli teorisi’nden de süzebiliriz.
Bu teori’ye göre; merkezden bir şehir gelişiminin gözlemlenmesine dayanır ve aslında bir sanayi
kentinin uygun yerlere kurularak inşa edilmesi sürecidir. Burgess, toplumun evrimi çalışmasında
kentsel gelişim ve kentsel alanın merkezi iş bölgesi kentsel aktivite merkezi ve kentsel ulaşımın ana
noktası olarak toplumsal etkisini beş bölgeye ayırır. Bunlar:
Altyapılar, karışık konut ve ticari alanların geçiş bölgesi ile yerleşim yerleri,


Fabrikalar Bölgesi ve çalışan sınıf için barınacağı konutlar
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Daha iyi ve daha kaliteli bir orta sınıf için sosya- kültürel yaşam alanları



Ve bir banliyö kümeleri oluşumudur (Brown, 2002).

Sanayi kentlerinin beşiği denilen, İngiltere’de de organize sanayi bölgelerinin bu ülkedeki
uygulamalarında görülen en önemli amaç; geri kalmış bölgelerde işsizlikle mücadele etmek olarak
belirlenmiştir. İlk uygulamaların, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaygınlaştığı görülmektedir. 1929
Büyük Dünya Bunalımı’ nın İngiliz ekonomisini çökerttiği yıllarda; bunalımdan çok etkilenen kömür,
çelik ve gemi inşa sanayilerinden açıkta kalan işgücü, gelişmiş sanayi merkezlerine akın etmiştir. 19361938 yılları arasında İskoçya’da ve Galler’de altı adet sanayi bölgesi kurulmuştur.
Türkiye’ ye baktığımızda; Uygulamada ülkelere göre farklılıklar gösteren OSB Türkiye’de esaslı ithal
ikameci sanayileşme 1962 yılında 1. Kalkınma Planı ile başlatıldı ve ilk OSB Bursa’da kuruldu.
Türkiye’de 1962 yılında, Planlı Kalkınmaya geçişle birlikte başlatılan OSB uygulamasında amaç şöyle
konulmuştur:
–“Sanayinin uygun görülen alanlarda kurulması, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak,
–“Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) sanayinin disipline edilmesi için gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı
alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile
donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde tahsisini sağlamak,
–“Şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, birbirini tamamlayıcı sanayicilerin kümelenmesi,
üretimde verimliliğin artırılması, sanayinin ülke sathına dengeli yayılması, sağlıklı, ucuz, güvenilir bir
altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması vb.” (T.C. Sanayi Bakanlığı, 2019).
OSB’lerin toplumsal etkilerini daha iyi analiz edebilmek açısından, OSB’lerin Niteliksel değişim
kapsamında İçe dönük gelişmeler şunlardır:
• OSB’ler yarattıkları hangi çevre sorunlarını nasıl çözdüler?
• OSB’lerde istihdam olunan mühendis sayılarının seyri nasıl oldu?
• OSB’lerin teknoparklarla ve teknoloji geliştirmeyle ilgili ölçülebilir başarıları nelerdir?
• OSB’ler kuruldukları il veya ilçelerin ekonomisini, istihdamını, nüfus artışını ne yönde değiştirdiler?
• OSB’lerin yerel kaynaklarla ilişkileri ve ithalata bağımlılıkları nasıl şekillendi?
• OSB’lerin ihracatları, pazarları, yarattıkları ürün zenginlikleri nelerdir?
Yukarıdaki içe dönük gelişim kriterlerini şu istatistiki tablolardan süzebiliriz,

OSB’leşme fiziki verilere göre 2011 yılına kadar şöyle gelişti:

Yıllar

Adet

Alan

Parsel Sayısı

1962-1987

9

1550

1005

1988

4

1900

1077

1989

3

1100

611

1990

2

240

107

1992

6

1420

806

1993

5

1205

935

152

1994

6

1017

747

1995

1

150

85

1996

-

-

-

1997

5

1205

935

1998

2

456

376

1999

5

1679

318

2000

3

1080

457

2001

14

3220

1967

2002

5

993

266

2003

6

1005

606

2004

1

150

92

2005

11

1486

676

2006

9

1579

756

2007

10

1370

513

2008

16

12406

4066

2009

17

14460

4971

2010

21

3735

6917

2011

27

4074

10331

TOPLAM

188

57490

38307

(Bayülken, 2017)

1.3 OSB’LERIN BÖLGESEL DAĞILIMI VE FAALİYETE GEÇMEMİŞ ALANLAR
OSB’lerde “doluluk” kavramı görece değildir, 2011 yılında parsel sayısının %70’inde tesis kurulup
faaliyete geçmesi doluluk eşiğidir; bu oran daha sonra %50’ye indirilmiştir. Doluluk sağlandıktan
sonra OSB’lerde yönetimden kamu çekilmektedir. 2011 yılında alan itibarıyla durum şöyledir:
2011 Sonu İtibariyle Bitenler
BölgeAdı

Faaliyete Geçmemiş Olanlar

Adet

Alan (Ha)

Alan * (%)

Adet**

Adet*** (%)

Marmara (10 İl)

44

11240

21,3

7

14,3

Ege (6 İl)

25

9907

17,2

12

24,5

Akdeniz (7 İl)

15

4429

7,7

3

6,1

İç Anadolu (15 İl)

48

18560

32,3

9

18,4

Karadeniz (15 İl)

28

3826

6,7

9

18,4

Doğu Anadolu (11 İl)

12

3122

5,4

5

10,2

G. Doğu Anadolu (9 İl)

16

5406

9,4

4

8,1

TÜRKİYE TOPLAMI

188

57490

100

49

100

(Bayülken, 2017)
153

1.4 TEKNOKENT VE TEKNOPARKLAR
OSB uygulamalarının Türkiye sanayileşmesine kattığı çok önemli bir değer de yerli teknoloji geliştirme
ihtiyacını ortaya çıkarması istencini güçlendirmesidir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ülke gündemine
bu sayede girmiştir. 2012 yılında teknoloji geliştirme yatırımları açısından nisbeten “dengeli” görünen
aşağıdaki tabloya erişilmiştir:
Bölgeler
Marmara
Ege
İç Anadolu
Akdeniz
Karadeniz
Doğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
TOPLAM

Teknopark Sayıs
13
3
11
4
5
3
4
43
(Bayülken, 2017)

Yatırım Maliyeti (Milyon $)
167
35
156
39
29
12
22
460

1.5 COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE OSB’LER
Katma Değer Ve İstihdam (Milyon USD ve Kişi)
OSB’lerin sağladığı istihdam ve katma değer yönünden bölgeler arasında önemli farklılıklar ortaya
çıkmaktadır. Bu farklılık, OSB’ler arasında kuruluş süresi, doluluk oranı ve sektörel ağırlıklar gibi
faktörlere ve teknolojik gelişkinliğe bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 2011 yılındaki tablo şu şekildedir:

Bölge ve İl Sayısı

OSB Sayısı İstihdam
Sayısı *

Katma Değer **
Kişi Başına (USD/Kişi)

Toplam (milyon USD

Marmara (12 il)

44

387496

22010

8528

Ege (8 il)

25

112823

18030

2034

Akdeniz (8 il)

15

39483

14600

576

İç Anadolu (13 il)

48

183491

17760

3259

Karadeniz (18 il)

28

40347

14740

595

Doğu Anadolu
(14 il)
Güneydoğu
Anadolu (9 il)

12

16961

1255

213

16

98595

15990

1576

TOPLAM

188

879196

-

-

(Bayülken, 2017)

Tüm OSB’lerin katkı ciro oranları bütünsel bir envanter şeklinde değildir. Ancak bütünsel olmasa da
aşağıdaki 12 Organize Sanayi Bölgesi için fikir vermesi açısından kayda değerdir.
12 OSB’nin İhracata katkısı
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OSB Adı

Ciro Oranı (Milyar USD)

Adana OSB

32,7

Atatürk OSB

44,7

Demirtas OSB

49,0

Eskisehir OSB

41,4

Gaziantep OSB

54,2

Gebze OSB

33,9

Konya OSB

39,6

Manisa OSB

45,6

OSTIM

17,5

ASO 1. OSB

37,7

TOSB

39,0

GENEL ORTALAMA

39,7
(Bayülken, 2017)

Türkiye’de bu 12 büyük Organize sanayi Bölgeleri içinde faaliyet gösteren Firmaların ciroları içinde
ihracatın oranı yüzde 39,7’dir. Genelde dolaylı ihracat yapan mikro ve küçük işletmelerin yoğunlaştığı
OSTİM dışarıda bırakıldığında, en düşük ihracat oranı yüzde 32,7 ile Adana OSB’de, en yüksek oran ise
yüzde 54,2 ile Gaziantep OSB’dedir.
İhracat/ciro oranı yüzde 60 ile 100 arasında olan firmaların oranı yüzde 28’dir. İhracat/ciro oranı
yüzde 30 ile 59 arasında olan firmaların oranı yüzde 42’dir. İhracat/ciro oranı yüzde 30’dan düşük
olan firmaların oranı ise yüzde 30’dur (Cansız, Kurnaz, & Çağlar, 2019).
Türkiye’de toplam Organize sanayi bölgelerinin ihracata katkısı envanteri yoktur. Ancak yukarıda
belirtilen büyük Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin Türkiye’nin toplam ithalat ve
ihracatına katkısı için bir diğer çalışmada makine Mühendisleri Odasından:

OSB’lerin ve KSS’lerin
İthalata katkısı :

% 12

İhracata katkısı:

%13

(Bayülken, 2017)
Bu alanlara yapılan yatırımlar ve teşvikler göz ününe alındığında ihracat ağırlıklı bir yapı arz
etmedikleri rahatlıkla görülebilmektedir. Bu da bu çalışmanın OSB’lerimizin içe yönelik olduklarını
ithal ikameci yapıyı aşamadıkları iddiasını doğrular niteliktedir.

1.6. 2019 Yılında OSB’leşme Tablosu
Türkiye’de OSB’ler pek az sayıda araştırma-inceleme konusu yapılmış veya yaptırılmıştır. Çıkarılmış ve
her yıl güncellenmiş kapsamlı bir OSB envanterine sahip değiliz. Bu durum çoğu zaman planlamada ve
teşviklerde atıl kapasite oluşmasına yol açan sapmalar oluşturmuştur.
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OSB envanterinin eksikliği sürekli gündeme getirilmiş ve fakat adım atılmamıştır. Buna, 59 yıllık
OSB’leşme sürecinin yönetilmesindeki zayıflıklar yol açmıştır. 2019 yılı başında Türkiye’nin OSB’leşme
tablosu şu şekildedir:
Türkiye’nin 80 şehrinde 327 Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur.
Bu OSB’lerin; 235’i üretim aşamasında, 42’si alt yapı inşaat aşamasında, 23’ü planlama aşamasında,
21’i kamulaştırma aşamasında, 6’sı da yer seçimi aşamasında bulunmaktadır. OSB’lerin Bölgelere
göre dağılımı şöyledir:

Bölge Adı

OSB Sayısı

Marmara

90

Ege

55

İç Anadolu

53

Akdeniz

49

Karadeniz

29

Doğu Anadolu

27

Güneydoğu Anadolu

24

(Develi, 2019)


OSB’lerin toplam büyüklüğü 117 bin 852 hektara ulaşıyor.



Ülkede kişi başına 12.67 metrekare OSB alanı düşmektedir.



OSB’lerin 59’u ihtisas, 268’i karma niteliktedir.



Yaklaşık 228 OSB’de doluluk % 70’in üzerindedir.



OSB’lerde yaklaşık 80 bin endüstriyel tesis faaliyet göstermektedir.



OSB’lerin sağladığı toplam istihdam 2 milyona yaklaşmaktadır.



En çok OSB’ye sahip iller sıralamasında Bursa 18, Kocaeli 12, İzmir, Tekirdağ ve Ankara 13,
Konya ve Afyonkarahisar 9, İstanbul 8 OSB ile önde gelmektedir.



OSB’lerin 13’ü tarıma dayalı ihtisas (TDİ), 2’si özel OSB, 8’i ıslah OSB özelliği taşıyor.

OSB’lerin 10’u ön arıtma tesisine, 54’ü belediye ile anlaşmalı arıtma tesisine ve 87’si de kendi arıtma
tesislerine sahiptir (Develi, 2019)
Planlı sanayi alanı olmaları, bürokrasiden uzak olmaları, tek durak ofis hizmeti anlayışı, teşvik
avantajları, modern sanayi alt yapıları gibi sağladığı avantajlarla yatırımcılar için hala cazibesini
korumaktadır.Ve fakat, sanayimiz 2017 yılında toplam 233.8 milyar dolar ithalatın yüzde 73.3’ünü
yapmaktadır ve imalat sanayimiz 2 bin 768 ürün grubunda 104.8 milyar dolarlık ara malı ithal
etmektedir. “Yerli ve Milli Üretim”in önemi ve bu konuda OSB’lerin yaşamsal rolü bu bağlamda
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yukarıda değerlendirdiğimiz istatistikler doğrultusunda bakıp OSB’lerin
toplumsal etkileri açısından değerlendirirsek:
1960-2019 döneminde Türkiye’de kırdan kente göçü hızlandıran OSB’ler, göç kaynaklı sosyal
dönüşümün sahnesi olmuş ancak, Sosyal dönüşüm istikrarlı yönetilemediği için çarpık bir kentleşme
süreci yaratmıştır.
2.

OSB’LERİN TOPLUMSAL YAŞAMA ETKİLERİ
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OSB’lerin etkide bulunarak büyük ivme kazandırdığı iç göç sonucu kentlerde oluşan gecekondu
olgusunun gelişimine ilişkin veriler şudur: “Türkiye’de 1948 yılında 25-30 bin civarında bulunan
gecekondu sayısı 1953 yılında 80 bine, gecekondulara yasal af getiren 6188 sayılı yasa sonrası 1960
yılında ise 240 bine ulaşmıştır. 1970’te 600 bin, 1980’de ise 1 milyon 150 bini bulan gecekondu
sayısının 2010 yılında ise 2 milyon 300 bini bulduğu söylenebilir.” (Yeltekin, 2011).
Olaya 60-70 yıllık ve kendi içinde de dönüşerek gelen gecekondulaşma sürecine “Toplumsal Etkileri”
gibi bir açıdan baktığımızda OSB’ler, Türkiye’de bütün kentleri bozan, toplumun tarihsel gelişim
doğrultusunda önemli sapma ve hatta kırılmalara yol açmış. On milyonlarca birey-aktörün yer aldığı
OSB’lerle hızlanıp bugüne gelmiş olan gecekondulaşma sürecinin toplumsal etkilerini bu bölümde
bilimin gözüyle ele alırsak:
2.1. Kentsel Bozulum
OSB'lerin başlıca fiziksel mekan etkisini "gecekondulaşma" olarak görebiliriz. 1950'lerden itibaren
kırsal kesimden çözülerek şehirlere yönelen iç göç 1960'lardan itibaren hızlanarak günümüze kadar
sürmüş, Türkiye'nin nüfus yerleşimi bu süreçte altüst olmuştur. Kentsel yerleşim alanları edinemeyen
yığınlar kendi barınma sorunlarını yine kendileri çözerek yabancı literatürlere de giren "gecekondu"
(Squatter’s house,Slum, Shant etc.) olgusunu yaratmışlardır. "Gecekondu olayı" Türkiye açısından
aynı zamanda çok boyutlu bir tarihsel-toplumsal dönüşüm olayıdır ve benzeri görülmemiştir.
Gecekondulaşmanın yarattığı toplumsal tabloya bakıldığında gördüğümüzü devlet şöyle görmüştür:
"...bireye kentle uyum sürecinde yardımcı olacak ve uyum sürecini kolaylaştıracak geleneksel kurum
ve mekanizmalar çözülüp dağılacaktır. Kentsel yaşama ilişkin sorunların o kentin sakinlerinin ortak
sorunu ve ortak sorumluluğu olmasına rağmen derinleşen yabancılaşma-sorumluluk almadan
kaçınma, aidiyetsizlik nedeniyle kentler, ortak hareket etmenin de giderek güçleştiği yerlerdir. (T.C.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kentleşme Şurası 2009 Komisyon Raporları, 2009)
2.2. Yozlaşma
Kamunun bu tesbiti gecekondulaşma kaynaklı kentsel bozuluma dikkat çekmekte ve birey davranışına
kadar genelleşmiş bir kültürel yozlaşma olgusu nedeniyle kentsel yaşama ilişkin sorunların çözülemez
hale geldiğini söylemektedir.
Kültürel yozlaşmanın ne gibi ağır toplumsal sonuçlara yol açtığı da bilinmektedir. "Kültürel yozlaşma
sonucu evrensel ve ulusal kültüre kapanma, farklı kültürlerin çatışması, maddi-manevi kültür
ayrışması kültürel çözülme, kültürel değişimin getirdiği sorunların başında yer alır. Evrensel ve ulusal
kültürün aktarılması sürecinde ortaya çıkan aksaklıklar, bozukluklar eksiklikler, hatalar, kötülükler,
olumsuzluklar alt kültürleri yaratır (Köknel, 1998).
Kent kültürünün birleştirici disiplini olmadığında bozulma toplumun moral birliğini de çürütür.
"Kentleşmenin sosyal tabakalaşma (sınıfsallaşma) üzerindeki etkisi sadece iş bölümüne ve ekonomik
faaliyetlere etki etmediği" için "din grupları, siyasi temayüller, dil, milliyet gibi alanlarda da
görülmektedir" (Coşkun, 2009).
2.3. Kırılma Noktası 1950
Hem ekonomik kalkınma, hem toplumsal gelişme açısından, Türkiye'nin 'Cumhuriyet' tarihinde 1950
yılı kırılma noktası olarak gözükür. Bugün yaşamakta olduğumuz ideolojik, siyasi ve kültürel içerikli
toplumsal kutuplaşmaların başlangıcı olarak 1950 yılı görünür. Hatta bu kırılmayı Cumhuriyet'in
Batılılaşma çizgisinden köklü bir sapma olarak niteleyen tarihçilerimizin sayısı da az değildir. Ancak bu
kırılma noktasını "siyasi değişim" ile açıklama yanlışına da düşülmüştür. Oysa siyasi bir kırılma yoktur;
batılılaşma sürecektir; "tek parti"den "çok parti"li siyasal düzene geçilmiştir ki esasen Türkiye
toplumu bu düzene de 1908'den başlayarak alışıktır. Bu siyasi düzlem tartışmasını konumuz dışına
atmak için Celal Bayar'ın şu sözü yeterli sayılmalıdır: "Batılılaşma artık devletten millete doğru değil,
milletten devlete doğru gerçekleşmektedir" (Sarıbay, 2001).
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1950 kırılması sanayileşme temelli ekonomik kalkınma modelinin değiştirilmesinden, 1950 öncesinde
izlenen devlet öncülüğünde sanayileşme modelinden, gelişmiş Batı'nın izlediği özel sektör öncülüğüne
geçişten ibarettir. Ancak büyük bir tarihsel dönüşümün de kapısını açmış, köyden kente göçü
hızlandırmıştır. 1927 yılında 13 milyon 648 bin civarındaki nüfusun 3 milyon 300 bini şehir, 10 milyon
300 bini ise köy nüfusu idi (İnan, 2012).
1945 yılında nüfusun %83'ü köyde yaşamaktaydı. 1955 yılında bu oran %71'e düşmüştür (Karpat,
1996).
1980 yılında köy nüfus oranı %56, iken 2000 yılında bu oran %35, 2011 yılında %23,'e gerilemiştir
(Sungur, 2012).
Mevcut haliyle Türkiye'de İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında %91,8 iken, bu
oran 2015 yılında %92,1'e yükselmiştir. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise, %7,9 olarak
gerçekleşmiştir (The United Nations Today, 2019).
Kentlere göçen milyonların "kent içinde" ve kent standardında yaşam ortamları bulmaları, o günkü
gelir düzeyleri ile olanaksız olduğu için bu insan kentlerin yakın etki alanına kendiliğinden yığılmışlar
ve oralarda, Türkiye'ye rengini verecek yeni bir dünya yaratmışlardır.
2.4. Kültürel Melezleşme
Gecekondu kültürü hiç yoktan türeyip gelişmemiştir; gecekondu temelinde kır ve kent kültürlerinin
melezleşmesi olarak kavranmalıdır. Kültürel melezleşme Türkiye'de bir iç göç dinamiği olarak ele
alınmalıdır; çünkü "kültürel çöküntü" değildir; "Kente göç edenlerin, geldikleri köylere gidiş gelişleri
de kente özgü birtakım toplumsal ve kültürel değerlerin kıra taşınmasına neden olmuş, zaman içinde
kent taşralaşma sürecine, taşra da kentleşme sürecine girmiştir" (Özdemir, 2012).
O halde bu tür bir melezleşme gerileme olarak görülmemeli, hem kent ve hem de köy için bir yenilik
olarak ele alınmalıdır.
Ne var ki, bu yenilik ulusal bir hassasiyetle ve gelişme dinamiği olarak ele alınmadığında toplumsal
zararlara da yol açabilecektir. Gecekondu varoşlarda oluşan melez kültürü "zararlı" bulan ve bu alana,
"toplum için yararlı olmayan, hatta zararlı yollara başvurma olasılıkları bulunan bir kesim ortaya
çıkmıştır" diyerek bakan bilimsel görüşler de ortaya atılmıştı (Keleş R. , 2002).
Gecekondulaşan kentlerimizde ortaya çıkan "arabesk varoş kültürü "bir aykırılık değil, Türkiye'nin
modernleşmesindeki mekansal ve simgesel göç ile inşa edilen ve yaşayan popüler kültürün tarihi bir
biçimlenmesi" olarak gören bilimsel yaklaşımlara da değer vermemiz gerekir.
2.5 Kentsiz Modernleşme mi?
Türkiye'de 1960'lardan itibaren kentleşme sürecinin nasıl işlediği ve hangi sonuçlara yol açtığı birçok
akademik araştırmanın konusu olmuştur. Bu bilimsel birikimi baz alarak 1960-2019 dönemi hakkında
doğru bir değerlendirme yapabiliriz.
Kırsaldan gelen göçle kentlerin değişime uğradığı, ama bunun, kentin göçmen üzerinde dönüştürücü
etkisiyle dengelenmesi gerektiğini savunan görüş şu çerçeveyi çizmektedir: "Meslekî alışkanlıklarda,
siyasi örgütlenmelerde, aile ilişkilerinde, iletişimde kentin göçmen üzerinde çok büyük bir değiştirme
etkisi vardır. Kendisi sanayileşme, teknoloji ve siyasal ortamda sürekli dönüşen kent, göçmenleri de
bu ortam içinde etkileyerek değiştirmektedir. Bu durum, kent açısından “modernleşme” ve kırsal
göçmen açısından da “kentlileşme” olarak tanımlanmaktadır.” (Karpat, 2003)
Sanayileşen toplumların tümü aynı zamanda kentleşme sürecin, ancak her sanayileşen toplumda aynı
sonuçların yaşanmadığı aşağıdakine benzer çeşitli araştırmalar ve gözlemlerden de süzebiliyoruz:
Sanayileşmeye bağlı olarak yaşanmış olan kentleşme süreçlerinde "hız" ve zamanlama" kritik bir
değerlendirme konusudur. Sovyet Siteminin 1929-1945 ya da aynı dönemde İngiltere'nin
sanayileşmesi, "hızlandırılmış sanayileşme" türü olarak sayısız inceleme konusu yapılmıştır.
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Önemsenen ise kentlileşme (uygarlaşma) yönünde yarattığı mekanizmalar ve yol açtığı toplumsal
sonuçlardır; çünkü toplum içi çatışma ve uyum sorunları bu bağlamda çözüm bulur: "Kentte kalış
süresi uzadıkça uyum daha fazla gerçekleşir ve kentlileşme eğilimi artar. Köyle bağlantısını
koparmayan, geleneksel alışkanlık ve ilişki ağlarını sürdürmekte ısrarlı olan göçerlerin
kentlileşemedikleri, ne kentli ne de köylü oldukları, arada kalmış bir yaşamları olduğu" öne sürülür
(Aydoğan, 1996).
Kentin gecekonduluyu kendi içinde eritme gücünün karşılığı olan dönüşüm zamanı sermaye birikimi
ve zenginleşmeyle bağlı bulunduğundan, sosyal-kültürel dönüşümün hızı Türkiye'de ilden ile
değişebilmektedir.(İzmir-İstanbul örneği)
Kent-gecekondu ilişkisinden son tahlilde yine kent kültürü çıkacaktır varsayımı, ancak kurulu ilişki
mekanizmaları kent lehine çalışmakta ise doğrudur. Bu da kentlerde sağlanmış sermaye birikiminin
düzeyine ve bu sermayenin kültürel gelişmeye yatırım oranına bağlıdır. Çünkü gecekondu kültürü,
sadece ilkel konutlar değil, oradaki insandır aynı zamanda. Nitekim bu insanın kendini bu kültür
kalıplarıyla birlikte kente kabul ettirdiğini de gördük; Örneğin; büyük şehirlerimizden klasik İzmir,
Ankara ve İstanbul kültürü, varoşları temsil ederek gelen İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferdi
Tayfur, Orhan Gencebay, Mahzun Kırmızıgül vb. kalıpları ya da lahmacun, kebap, çiğköfte tatlarını
reddetmedi, hatta abartarak benimsedi.
değinirler. Bu ilişkiyi yeni kültür karşısında, yaşanabilecek uyumsuzluk ve çatışmaları önlemeye
yönelik, denge ve uyum mekanizması olarak olumlar. Burada bir kimlik ihtiyacının karşılanmasından
söz edilebilir (Heper, 1983).
Kültür toplumlar ve topluluklar için etnisiteden çok daha güçlü ve hatta dinden bile direngen bir
aidiyet alanıdır. Yan yana iki kültür er veya geç egemenlik çatışmasına yönelecektir. Bunu Türkiye'nin,
1950'den itibaren baş döndürücü hız kazanan kentleşmesinde kültür temelli bir siyasi şiddetin
yükselişine dönüştüğünü görürüz (Şenyapılı, 1981).
Buna karşı gecekondu da kentte yeterli gelir ve güvence sağlayana kadar kırla olan ilişkilerini güçlü
tutarak var olabilmiş, o halde aynı zamanda kentle olan sosyal bütünleşmesi gecikmiştir.
“Varoş” ya da "Arka mahalle” denilen fakat kent genel nüfusunun çoğunluğunu oluşturan bu
gecekondu toplumu "kente küskün, hemen hiçbir gelecek umudu olmayan bir kitledir, radikal
söylemlere yönelmiş ve kent içindeki kutuplaşma artmıştır. 1990'lı yıllardan itibaren kent içi
farklılaşmalara kültürel, etnik-dini boyutlar da eklenmiş ve karmaşık bir ayrışma/ dayanışma sürecinin
kentleri etkisi altına aldığı gözlenmiştir (Erder, 1998).
Yukarıdaki tesbitleri yaptıktan sonra şunu söyleyebilecek durumda olduğumuzu düşünmekteyim:
1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin izlediği merkezi plan esaslı kalkınma modelinin sanayileşme
tarafında Organize Sanayi Bölgelerinin büyük rolü olmuştur. Önce Küçük Sanayi Sitelerinde kurulan ve
zaman içinde büyüyen küçük sanayi işletmeleri bulundukları alanlara sığmaz duruma geldikleri için
mantar gibi çoğalan OSB'lere taşınmışlardır. OSB'leşme süreci ise başlangıçta konulmuş teorik
çerçeveye aykırı işletilmiş, 2000'li yılların başına kadar mekansal ve çevresel etkileri dikkate
alınmadan yönetilmiştir. Gecekondulaşmanın da başlıca sebebi olan OSB'ler büyütüp ortasında
kaldıkları kentler için, çözülmesi çok güç ve toplumsal maliyeti yüksek sosyo-kültürel sorunların da
kaynağını oluşturmuşlardır.
2019 yılında Türkiye'nin önünde 1960-2019 sanayileşme ve toplumsal dönüşümün özgün şekli
nedeniyle oluşmuş ağır ekonomik ve sosyo-kültürel, o halde aynı zamanda siyasal sorunlar
bulunmaktadır. Sanayileşme sürecek, bunun omurgasını OSB birikimi oluşturacak. OSB birikimini
Endüstri 4.0, Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm, Akıllı Şehirler ve Toplum 5.0 (bilgi toplumu) gibi küresel
olgular bağlamında yeni bir perspektife bağlanarak dönüştürmemiz gerekmektedir (Bozkurt, 2018).
Bu perspektiflerden en önemlisi Türkiye’nin de gündemine giren Yeni Nesil OSB’lere dönüşüm
süreçleri olarak gözüküyor. Bir öneri açısından Yeni Nesil OSB (YNO) ları bir konsept olarak hem
kavramsal açıdan hem de sorunları ve çözümleri ile birlikte ele alırsak sonuç olarak şunları görürüz:
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3.

YENİ NESİL OSB’LER

3.1 Yeni Nesil OSB Kavramı
Üretimsel ve yönetişimsel olarak Nesnelerin interneti tabanlı digital gelişme alt yapısıyal Endüstri 4.0
teknolojilerine ve toplumsal dönüşüme uyumlu daha az tüketen veya daha iyi özelliklere sahip olan
üretim süreçlerini besleyen çevreye duyarlı, akıllı alt yapı sistemlerine dayalı akıllı organize sanayi
alanlarıdır (Memedovic, 2018).
21. yüzyılın başında Türkiye’ de sanayileşmenin yeni bir konsepte göre ele alınması ihtiyacı doğdu.
Bu yönde görüşler, tezler, öneriler ortaya çıkmaya başladı. Buna kavram oluşturma aşaması
diyebiliriz. Türkiye’de “Yeni Nesil OSB” kavramı da bu süreçte oluştu.
“Yeni nesil OSB’ler gelecek 50 yılımız açısından yönlendirici araçlardır” (Bozkurt, 2018). denilerek
ulaşılan kavram ilgi uyandırmaktaydı. Yeni Nesil OSB kavramı salt sanayi dünyasının ilgilendiği bir
hayal değildi, kavram kamunun da gündemindeydi. 2002 yılında yürürlüğe giren Endüstri Bölgeleri
Kanunu bu konuda atılmış ilk adım oldu. Ancak hiçbir ilerleme sağlanamadı.
Kanun çerçevesinde 5 adet endüstri bölgesi kuruldu fakat hiçbiri faaliyete geçemedi. Özel endüstri
bölgesi kurulmasına da 1 yıl süre ile (2005 yılı) belli şartlarda izin verildi ancak bu alanda da hiçbir
çalışma yapılamadı. Kadük girişimler seviyesinde kalındı.
Dünyadaki gelişmeler Türkiye’deki Yeni Nesil OSB tartışmasına yeni boyutlar kattı. Yüzyıla damgasını
vurmaya başlayan Çin ve Asya-Pasifik bölgesinde yaşanan endüstriyel gelişme ilgi uyandırdı. Çin
Yapay Zeka Merkezleri kurmayı gündemine aldı. Çin Devlet Başkanı Jinping’in Komünist Partisi
yetkililerine, “Büyük veriyi yönetimi geliştirmek için kullanabiliriz” dedi (Bozkurt, 2018).
Bunlar olurken sanayide dijitalleşme sürecini önce Almanya, ardından ABD, yüzyılın dönüşümü olarak
kavradıklarını gösterdiler ve yasalaştırdılar; buna bağlı olarak Yeni Nesil OSB tartışmasına Türkiye’de
“Endüstri 4.0 Devrimi” de eklendi ve OSB’lerin bu dönüşüm sürecine adaptasyonu tartışılmaya
başlandı
3.2 Mevcut OSB’lerde Dönüşüm
Gelinen durumda Yeni Nesil OSB gündemini, iki ayrı mecrada ilerletiyoruz. Bu mecralardan biri,
mevcut OSB’leri YNO doğrultusunda revize ederek geliştirmek, diğeri de sıfırdan YNO’lar kurmak diye
şekilleniyor. Sayıları 10-15 civarında olan Gelişkin OSB’ler, OSBÜK öncülüğünde dijital dönüşüm,
teknoloji transferi, yenilenebilir enerji ve ‘temiz üretim’ konularında önemli yatırımlara giriştiler. OSB
bünyelerinde beyaz yakalı çalışan yetiştirmeye yönelik okullar açıldı ve Ar-Ge İnovasyon faaliyetleri
kapsamında üniversite-sanayi işbirlikleri kuruldu. 2019 yılına gelindiğinde OSB’lerle örnek “akıllı
fabrikaların kuruluşuna geçildi. Yerli yazılım ve robotik üretimde ilk değerli adımlar atılmaya başlandı.
Mevcut OSB’lerde geleneksel teknolojilerde yapılacak modernizasyon yatırımları ile dijital dönüşüm
yaratacak yatırımların dengesini kurmak ve destek-teşvik mekanizmalarını buna göre düzenleme
açısından gereken analizler henüz yapılmış ve bir envanter çıkarılabilmiş değildir. Ayrıca OSB’lerin
yeni nesil doğrultusunda dönüşüm sürecini yönetmek bakımından OSBÜK ’ün bugünkü yapısı yeterli
görünmemektedir. Bu nedenle, yenilik tabanlı ekonomi ve dijitalleşmenin getirdiği dönüşüm
ihtiyacından doğan sistematik Revizyonu mevcut OSB’lerde karşılayacak reformlar gündemdeki yerini
korumaktadır.

3.3. Sanayi Dünyasının YNO Talebi
Sıfırdan YNO kurmak ise ayrışan yeni bir gündem oluşturdu. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "İstanbul'da göçebe olmak zorunda bırakılan sanayimizin rekabet
gücü, sekteye uğruyor. Sanayiye yerleşiklik kazandırmak noktasında en etkili çözümü OSB'ler sunuyor.
Bu çerçevede biri Avrupa'da diğeri Asya yakasında, İstanbul'daki sanayimizin dönüşümüne imkan
160

sağlayacak yeni nesil iki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmalı"(ASO Meclis Toplantısı, 2017).
diyerek ihtiyacı dile getirdi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü de “Rekabetçi Yerli Üretim” ana temasıyla
İstanbul’da düzenlenen 15.KOBİ Zirvesi’nde “Türk sanayisinin rekabet gücünü artırmak için
OSB’lerimizin sadece sayısını artırmak yetmez; yeni nesil organize sanayi bölgeleri inşa etmek
zorundayız” (OSB Üst Kuruluşu, 2018) diyerek aynı noktaya vurgu yaptı.
Yeni Nesil OSB’lerin kurulması talep düzeyinde kalmayacak, yakın zaman içinde somut projeler ortaya
çıkacaktır diyebiliriz. Hükümetin endüstriyel gelişmeye bakış açısını gösteren ‘Üretim Reform Paketi’
çıkarılmış, bununla Endüstri Merkezlerinin önemi vurgulanmıştır. Bu bağlamda Trabzon ve Sakarya
Karasu’da 2018 yılında ilk adımların da atıldığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin
“Milli ve Yerli Üretim” hedefi’nin Yeni Nesil OSB’lere odaklandığını da değerlendirebiliriz. Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki şu projeleri duyurdu: "Trabzon Yatırım Adası",
"Karasu Münferit Yatırım Yeri", "Filyoz Endüstri Bölgesi", "Ceyhan Enerji İhtisas" mega endüstri
bölgeleri (CNN Türk, 2018).

SONUÇ
Türkiye’nin Sanayileşme ve kalkınmasında Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) 1960 yılından itibaren
önemli bir rolü oldu. OSB’ler gelişti ve Türkiye’yi geliştirdiler. Türkiye’nin yaşadığı hızlı kentleşme
sürecinde tayin edici faktörlerden biri oldular. Bugünkü “sanayi kentleri” OSB dinamiği üzerinden
oluşup büyüdüler. Bu kentleşme sürecinde dönemsel siyasetler ve yönetimlerin de etkisiyle örneğin,
plan mı, plav mı tartışmaları (Aktaş, 2019). OSB’lerin Planlı kurulmasına rağmen plansızmış gibi yanlış
politikalarla yönetilmesi nedeniyle de ‘Gecekondulaşma’ olgusu ile karşı karşıya kalındı. Bugünkü
‘Tarih Anı’ ndan baktığımızda, önümüzdeki orta ve uzun vadede Türkiye sosyo ekonomik
kalkınmasında OSB’lerini de “YeniNesil” bir yapıya dönüştürmek durumundadır. Bu zorunluluk,
Türkiye’nin “dışa –ihracata– yönelik bir sanayileşme stratejisi” izlemek durumunda –hatta zorunda–
olduğundan dolayıdır. Ayrıca önümüzdeki sanayileşme süreci Bilimsel ve Teknik Devrim ile bağlantılı
olarak Dijital Dönüşüm’ ve ‘Endüstri 4.0’ merkezli olmak üzere nitelikçe yeniden şekillenecektir. O
halde bu yeni sanayileşme sürecinin temelini de doğal olarak 59 yıllık OSB deneyimi ve sağladığı
birikim oluşturacak.
Çalışmada, bu tür problemlerin çözümü için OSB'lerin sağladığı sanayileşme ve kalkınma birikimlerin
toplumsal dönüştürücü etkisini değerlendirmek topyekün, yeni nesil bir yapıya evrilmede ulusal
politikalar geliştirilmesinin zorunlu olduğu üzerine yöntemsel bir deneme yapmak açısından
Türkiye'nin gerçek anlamda planlı sanayileşme sürecine girmesi olarak 1950-2019 arasını kapsayan
dönemi ele alıp bu dönemin ilk 10 yılını (1950-1960) tarımda feodal yapının çözülmesi ve kırsaldan
kentlere göçün başlaması olarak incelendi.
1960-2019 arası 59 yılı ise, 5 Yıllık Kalkınma Planları doğrultusunda ve Organize Sanayi Bölgeleri
(OSB) aracılığıyla sanayileşme ve kalkınma dönemi olarak ayırdederken, İlgili literatür Türkiye OSB
tarihinde bir ara değerlendirme olan ve ilk kez, Haziran 1996’da İstanbul’da yapılan ‘Birleşmiş
Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı HABİTAT II vesilesiyle bakıp genel bir değerlendirme yapabildi.
II’ye (Habitat _ II Report, 1996 ) OSB-Kent ilişkilerine dair önemli olumsuz sonuçlar sundu.
Habitat II. tespitlerinden hareketle 1996 sonrasında yeniliklere gidildiği ve sürecin doğru yönetildiği
düşünülebilir. Türkiye’de böyle olmamış, “sanayileşmeyi fabrika sayısını ve istihdamı artırmak olarak
gören anlayış sürdürülmüştür. Bir OSB’ler Kanunu (5462 Sayılı) çıkarılması ancak 2000 yılında
gündeme gelmiş; böylece OSB’lerin kendi kendilerini yönettikleri bir modele geçilmiş, bu olumlu
adıma rağmen sorunlar yine artarak devam etmiştir. Bu dönemlere bakıldığında, Türkiye’de
sanayileşmenin, emsallerinden farkı olarak "Hızlandırılmış Sanayileşme Süreci" olarak yaşandığı ve
bunun olumsuz –hatta yıkıcı– sonuçlarına maruz kalındığı görülüyor. Türkiye açısından bu dönem,
kalkınmanın ötesinde, “Kentleşme” ve “toplumsal dönüşüm” gibi sarsıcı bir tarihsel gelişmeyi de ifade
ettiği için bizi yarına taşıyacak potansiyelimizin ne olduğunu görmemizi sağlamaktadır.
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OSB’ler sanayileşmenin motor gücü olurken aynı zamanda toplumsal dönüşüm sürecinde çarpık
yapılanmanın da sebebi oldular. Genel de, “yozlaşma” olarak adlandırılan bir kültürel bozulmaya
kaynaklık ettiler. Bu nedenle çalışmada, gecekondu denizi içinde oluşan bu içine kapalı bu özgün
yaşam biçiminin karakteristik çizgileri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tespitlerinden, sanat alanlarında
ortaya konulmuş sinema, resim vb. eserlerden; edebiyat, sosyoloji, psikoloji alanında, Karpat, Köknel,
Erder, Heper, Hanay, Yeltekin, Sungur vb. yazar ve bilim insanlarının bu konuda araştırmalar yaparak
oluşturduğu literatürlerde arandı.
Çalışmada yapılan tespitlerden sonra; şunu söyleyebilecek durumda olduğumuzu düşünmekteyim:
1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin izlediği merkezi plan esaslı kalkınma modelinin sanayileşme
tarafında Organize Sanayi Bölgelerinin büyük rolü olmuştur. Önce Küçük Sanayi Sitelerinde kurulan ve
zaman içinde büyüyen küçük sanayi işletmeleri bulundukları alanlara sığmaz duruma geldikleri için
mantar gibi çoğalan OSB'lere taşınmışlardır. OSB'leşme süreci ise başlangıçta konulmuş teorik
çerçeveye aykırı işletilmiş, 2000'li yılların başına kadar mekansal ve çevresel etkileri dikkate
alınmadan yönetilmiştir. Gecekondulaşmanın da başlıca sebebi olan OSB'ler büyütüp ortasında
kaldıkları kentler için, çözülmesi çok güç ve toplumsal maliyeti yüksek sosyo-kültürel sorunların da
kaynağını oluşturmuşlardır.
2019 yılında Türkiye'nin önünde 1960-2019 sanayileşme ve toplumsal dönüşümün özgün şekli
nedeniyle oluşmuş ağır ekonomik ve sosyo-kültürel, o halde aynı zamanda siyasal sorunlar
bulunmaktadır. Sanayileşme sürecek, bunun omurgasını OSB birikimi oluşturacak. OSB birikimini
Endüstri 4.0, Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm, Akıllı Şehirler ve Toplum 5.0 (bilgi toplumu) gibi küresel
olgular bağlamında yeni bir perspektife bağlanarak dönüştürülmesi gerekmektedir. Çalışmada,
özellikle yeni faaliyete geçen OSB’lerde, teknolojik alt yapıların ve çevreye duyarlı çalışmalar olarak
yaşam alanları düzenlemesi, teknoparklar ve tekno kentlerin gelişmesi vb. gibi çalışmalara adım
atılması geleceğin YNO’larına önemli adımlarıdır.
Bu perspektiflerden en önemlisi Türkiye’nin de gündemine giren Yeni Nesil OSB’lere dönüşüm
süreçleri olarak gözüküyor. Bir öneri açısından Yeni Nesil OSB (YNO) ların bir konsept olarak sorunları
ve çözümleri ile birlikte Mevcut OSB’lerde Dönüşüm ve Sanayi Dünyasının YNO talepleriyle birlikte
acil göz önüne alınması gerekmektedir.
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı.
T.C. Sanayi Bakanlığı. (2019, April 12). T.C. Sanayi Bakanlığı Web Site:
http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfano=1429 adresinden alınmıştır
Taş, M., & İşcan, F. (2017). Organize Sanayi Bölgelerinde Kamulaştırma ve İmar Planı Uygulamaları,
Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri: Konya Örneği. Selçuk-Teknik Dergisi, 16(2), 87-103.
The United Nations Today. (2019, March 15). The United Nations Today Web Site:
http://www.unicankara.org.tr/today/3.html adresinden alınmıştır
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Development of Effectıve School Model For Malaysia: A Delphi Study
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Abstract
The purpose of this research is to develop an effective school model based on the Malaysian context.
To obtain experts' consensus, the Delphi technique has been chosen as the method of study. Fifteen
experts from various fields with wide experience in school leadership have been chosen as
respondents. The use of four rounds of Delphi Techniques in this study has successfully identified
seven contributory aspects and their strategies to make a school more effective. Furthermore, the
experts' consensus also agreed that all 138 items in the fourth round of the Delphi Technique can be
used as the content of the Malaysian Effective School Model.
Keywords: Effective School Model, Malaysian Context, Delphi Technique.

Introduction
In most countries, the agenda for improving schools by improving students' achievement reflects the
interests of policy makers in reforming education in their country. In fact, the statement precursor to
effective schools research, Edmonds (1979) that schools make difference to their aspirations have
been to implement the agenda.
Thus, studies related to effective schools have been carried out widely in all parts of the world since
the early 1980s such as in Britain, Netherland, Israel and Australia. It was taking into account the
findings of studies done by researchers on effective schools in the United States (Silver, 1994) where
the implementation of such studies have been done by individuals with high levels of knowledge and
skills in the field of school effectiveness to identify factors contributing to the success of schools
(Townsend, 2001).
Similarly in Malaysia, local researchers have considered the opinion of Peter Mortimore (1995) as
the basis for their study (Chan, 1999). However, a study by the World Bank Operation Evaluation
Department in 1999 found that schools in developing countries that have low socio-economic status
faced pressure to implement effective programs from the school-based research findings by
developed countries (Harris, 2002). It was because schools need strategies appropriate to the local
context, problems and development needs before initiating any actions. (Md. Abdul Karim. Nor,
1998; Overmaat & Ledoux, 2001; Stoll & Myers, 1997). Therefore, researchers in Malaysia need to
form a model of effective school with the appropriate context, problems and development needs in
Malaysia. Hence a Delphi study was undertaken to develop a successful model of school
effectiveness based on opinion agreed among a group of local individuals who are recognized for
their expertise in the field of education, especially school leadership.
Problem Statement
When a school operates a policy of open door, the achievement of reputation will starts when they
first opened the door to the public. Reputation will be identified through observation and perception
of the wider stakeholders in education such as students, parents and the community. They want
schools to produce successful students who have the characteristics of human capital. Hence, efforts
to develop the school reputation become increasingly important and challenging (Bolender, 2004)
and schools strive to develop a reputation for excellence to ensure that their actions coincide with
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the requirements of a constantly changing environment (Vanderstoep, Anderman & Midgley, 2005)
and such action should be guided by the views through brilliant scientific research (Yeager, 1995).
Concurring with the recommendation above, research on effective schools is able to serve as basic
guidelines for a school to achieve success because the focus study is comprehensive and not only to
focus on teaching and learning process (Bolender, 2004). However, the number of studies on
effective schools in Malaysia is still low (Shahril Marzuki, 1997). As an implications, there are various
definitions given by researchers and local environment that will cause problems to develop effective
school model in Malaysia (Rahimah Ahmad, Zulkifli Marzuki Abdul Manaf & Shahril, 1999). Therefore,
to solve these phenomena, this study is aimed at increasing the number of effective schools research
studies; which will be able to support the findings of previous studies either in or outside the
country. Furthermore, the study will refine, elaborate and describe the practices theory and effective
school model based on the context of Malaysia.
Purpose of Study
Overall, the study was conducted to obtain the agreed opinion among a group of local individuals
who are recognized for their experts to develop a model based on the context of effective schools in
Malaysia.
Research Questions
The following research questions will be answered based on research findings that have been found,
namely:
1. To what extent that the panel of experts agreed on the characteristics of effective primary school
based on the context of Malaysia?

2. To what extent that the panel of experts agreed on the strategy to implement the main features of
effective schools based on the context in Malaysia?

Methodology
Delphi technique has been used as the main methodology in this study whereby the selection of
participants is an important aspect that determines the successful implementation of the study.
Helmer (1968) in Steward, O’Halloran, Harrigan and Spencer (1999) agreed with the statement of the
opinion that the selection of participants in a Delphi study should be made carefully because a
mistake in choosing them will affect the results (findings).
Sample Study
Selection of participants in this study is among individuals who have high level of knowledge and
skills in school leadership. However, Helmer (1968) in Steward et al. (1999) said that it was difficult
for researchers to give the title of Delphi “experts” to an individual based solely on community rating
on the academic qualifications, level of contribution and career achievement. Martino (1983)
supports the statement by saying that individuals who are experts have specialized knowledge
related to their respective fields but other individuals also have expertise in any other fields.
Therefore, no one can declare themselves experts and assume that other individuals are not
categorized as experts. Hence, to overcome these phenomena, certain criteria must be identified to
determine an individual as an expert (Ludwig, 1997; Wicklein, 1993). For the purpose of this study,
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the researchers have set criteria such as the following as basic guidelines for selecting participants in
this study, namely:
1. Individuals who have experience, knowledge and expertise in school leadership over 10 years.
2. These individuals have working experience as educators in school for more than 10 years.
3. Willingness of these individuals to join the four sessions or rounds of the Delphi study.
Coinciding with the criteria that have been set, a total of 15 study participants were selected and
their characteristics are shown in Table 1.

Table 1 Study Participants Experience in School Leadership

Experience in Leadership (years)

< 5

6-12

13-19

>20

Total

Job Title
IPTA Academic staff

-

-

-

2

2

School Inspectorate

-

-

1

4

5

Education Officer

-

-

-

1

1

Excellent Principal

-

-

-

3

3

Excellent Teacher

-

-

3

1

4

TOTAL (person)

-

-

4

11

15

Table 1 shows a total of 11 participants who already have experience working in the field of school
leadership for over 20 years. Two of them are academic staff of public universities, Schools
Inspectorate (4), Education Officer (1), Outstanding Principal (3) and Excellent Teacher (1). The rest, 4
participants, have only research experience between 13 to 19 years; they are a school inspector and
3 Excellent School Teachers. In fact, from the findings of this study, it can be summarized that the
participants are also experienced as educators in the school for over 10 years.

Data Collection Procedure
Data collected in this study involved two stages as follows, namely:
First stage
In this stage, the process of data collection activities were conducted through reviews of literature
materials as below in order to develop the interview protocol:
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1. Statements relating to the practices of effective schools were collected and analyzed from early
studies of effective schools starting from the pre-school effectiveness movement explored by
Professor James Coleman and colleagues (1966), school effectiveness movement by Edmonds (1979)
until the School Effectiveness and Improvement movement by Lezotte in 1989.

2. Literature reviews were also conducted on the local studies such as Abdul Karim Md Nor (1989)
and Shahril Marzuki (1997) and experience of the researcher as a Graduate Education Service Officer
from 1991 until 2003 was also utilized.
Next, content validity of the interview protocol was determined by two experts in the field of school
leadership.

Second Stage
In the second stage, a Delphi study involving four rounds or sessions was implemented to develop an
effective school model based on agreement of views among a group of 15 individual experts.
However, before starting the research, the researchers sought permission from the Education
Research and Planning Division, Ministry of Education, to involve the experts as participants in this
study.

First Round
Structured interviews were conducted in the first round of the Delphi study in which the interview
protocol constructed in the first stage has been used as a guide for each study participant.
Furthermore, the findings of this interview were used to create basic items in the questionnaire
instrument used in the second round of sessions.

Second Round
In the second round of sessions, study participants are required to interact with questionnaire
instruments that were built in the first round of the Delphi study. Hence, researchers have found
each participant to describe the methods to answer items in such instruments as the following:
1. Study required participants to determine their level of agreement of each item that has been
submitted through the 5 point Likert scale.
2. They are required to identify and develop content through the addition of such instruments and
details of the proposed statement for each item in the questionnaire instrument.

Third Round
Next, the session in the third round Delphi study is a continuation of the second round related to the
aspects of questionnaires instruments. The field studies conducted are intended to reach an
agreement in opinion among participants through the expression of their level of agreement on new
and existing items based on a 5 point Likert scale. For the existing item, if their level of agreement
went beyond the majority opinion in the last round of sessions, they are required to give reasons.
However, they are not allowed to add any items in this round.
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Fourth Round
In the fourth round of sessions, the participants still interact with the questionnaire instruments
which were same as they did in the third round of sessions to bridge the gap in opinion among
themselves.

Data Analysis Procedure
Data analysis in this study is based on the stages of the data collection process:

First stage
Analyzing data in this stage of the review process involved the literature material as follows:
1. Development studies and findings related to the study of this phenomenon. Through analyzing
these processes, researchers have further simplified and used these findings to develop themes and
subthemes for interview as follows in the protocol used in field studies for the second stage, namely:
· "Professional Principal Leadership" which involves subthemes "Teaching Leadership",
"Transformational Leadership" and "The Efficient Resource Manager".
"Conducive School Environment" which involves subthemes the "Orderly Environment" and "Physical
facilities".
"Focus on Teaching and Learning" which involves subthemes "Teacher Leadership" and "Curriculum".
"High Hope" which involves subthemes "Hope In Comprehensive Practice", "Process Towards High
Hope" and "Create an Environment that Challenges the Students’ Minds.”
"Continuous Monitoring" involves subthemes of "Evaluation of Student Achievement", "Evaluation of
School Achievement" and "The environment rich in data and information".
"Collaboration between the Home and School" which involves subthemes "Relationship With
Parents" and "Relationship with the Community".

2. Relating studies and findings with studies of this aspect of research methodology.
Overall, the researchers strived to prevent themselves from being unfair in making a decision
only to concentrate on one aspect of the study findings.

Second Stage
This stage involves analyzing data obtained during the four rounds of the Delphi study, as follows:
First Round
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The session in the first round of this Delphi study involves interviews and analyzing activity data
based on recommendations of Miles and Huberman (1994) which involves three methods as follows:
1. Reduce data. Researchers have repeatedly read the interview transcriptions that have been
reviewed by each participant to choose, and summarized the ideas, while ignoring data that does not
contribute to the importance of the study. Next, the process of encoding data was implemented.

2. Verification or confirmation of data. In the second step, researchers perform verification process
of obtaining data with inter-rater reliability of the code and unit of scale through the use of Cohen’s
Kappa agreement coefficient or value in order to ensure the validity and reliability of retrieved
interview data. Besides searching agreement on Kappa coefficient values for data verification
purposes, researchers also implement the code verification process and always check that the data
has been analyzed so that these data represent groups that have been studied.

3. Present data. Data collected through the interview process was shown based on its frequency. The
researchers have arranged the data based on priority themes and subthemes view (ranking) among
all 15 participants of the study phenomenon. Next, themes and subthemes were used as the basis to
build items in the questionnaire instrument using a 5 point Likert scale. Items were grouped as
follows, namely: "The Principal Professional Leadership" has 33 items, "A Conducive School
Environment" (20), "Focus on Teaching and Learning" (25), "High Hope" (16), "Continuous
Monitoring" (18), "Collaboration between the Home and School" (12).

Second Round
During the second round of the Delphi study, questionnaire data were analyzed using descriptive
statistical methods included mean, median and interquartile range because Sackman (1975)
considers that the Delphi study is a quantitative method to measure the tendency of each item.
Mean score is used to view the order (ranking) the importance of items based on opinion among the
study participants, while the median score is used to identify items needed to form a questionnaire
based on instruments in the level of agreement among them as follows, namely:
5 - Strongly Agree (SA)
4 - Agree (A)
3 - Somewhat Agree (SWA)
2 - Disagree (D)
1 - Strongly Disagree (SD)

In the 5-point Likert scale based on the above, an item has a very high median value if the scale is 5
and this means the majority of participants agreed with the item. Their views are categorized as
"agree" if the median score is 4. Next, if the median score is 3 then the level of agreement on an item
is "Somewhat agree" and if the median score is 2 then an item is in the category "Disagree". Similarly,
the median score of 1 will give the impression that the level of agreement among the participants of
the study is "Strongly Disagree" to an item.
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Furthermore, the interquartile range score was used to measure the level of agreement from each
participant of the study on items in the questionnaire instrument where the level of agreement is
determined by interquartile score used by Williams, Boone, and Kingsley (2004), Ludwig (1997) and
Rawitch (1991) in the field of education and adapted to the needs in this study, namely:
0 to 1 = high agreement (HA)
1.1 - 1.99 = moderate agreement (MA)
≥ 2 = no agreement (NA)

Third Round
The questionnaire instrument built in the session in the second round Delphi survey was distributed
to 15 participants in the same study. Their feedback was analyzed as in the data analysis session in
the second round Delphi study. The findings of the session were used to build items for the
instrument used in the questionnaire for the fourth round in the Delphi study.

Fourth Round
During the process of analyzing in the fourth round the same type of analysis was carried out as in
the third round of sessions. It has been conducted on the feedback of each participant in the study.
This was designed to get the best view of the agreement level among participants. Findings from
data analysis in this round of sessions will be used to answer the research questions.

Findings
Findings presented in this study are in the form of items agreed among the 15 study participants
about the main characteristics of effective schools and strategies to implement the main features.
Effective Schools Model for Malaysia
In determining the Effective Schools Model for Malaysia, information about the characteristics of
effective primary schools and strategies to implement the key features have been obtained through
feedback from each participant in the study session in each round of the Delphi study. During the
first round, Delphi study data were analyzed using qualitative data analysis methods and findings
were described in the subsection titled "Data Analysis Procedure". Meanwhile, responses from the
data session for the Delphi study were further analyzed using Measurement-Based Trends-which
involves the calculation of the mean, median and interquartile range (IQR).
Based on the Delphi study session the second round has produced seven key features of effective
schools with 139 strategies that are grouped in themes for each school that used the model
effectively. In other words, the findings of the Delphi study session in the second round has produced
a 139-item questionnaire in which 124 items were from the items available and the remainder, 15
items, are additional items. Of the 124 existing items found only 121 items achieved a high level of
agreement among the majority of study participants, while three items do not achieve any
agreement because the interquartile range (IQR) scores for these items is 2. Next, a questionnaire
instrument for the third round of sessions has been built where the items were sorted by priority
among the majority opinion of the study participants based on the scores namely mean score,
median and IQR.
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Next, analysis of data for the third round session of Delphi study has produced seven key
features of effective schools and 138 strategies in which one of the strategies to implement one of
the key features of effective schools has dropped from the effective school model. In other words, all
138 items of the questionnaire instrument have reached a high level of agreement among the
majority of participants to be highly approved as questionnaire instrument for the fourth round
Delphi study session. The construction of items for these instruments also takes into account the
arrangement based on the item score-mean score, median and IQR.
Next, the number of round session for Delphi study has been terminated so far as the data
analysis for fourth round findings has found a high level of agreement among the majority of study
participants to agree to all the key features of effective schools and strategies to implement those
features when reading scores of IQR = 0 or 1 and M score = 5.
Hence in the fourth round session the findings from the Delphi process had succeeded in
creating a Model for School Effectiveness and Improvement of Malaysian Schools containing seven
main characteristics of effective schools. Some 138 strategies for implementation of the main
characteristics based on the scales “High level of consensus” and “Highly Agree” (IQR=0 and M=5),
scales “High level of consensus” and “Highly Agree” (IQR=1 and M=5) and scales “High level of
consensus” and “Agree” (IQR=1 and M=4).
The following is a description of the design model based on scales related to the themes and
subthemes.

1. The professional leadership of Principal
(a) Leadership Teaching
The majority of study participants agreed to fifteen strategies for creating teaching style of
leadership based on scales "High Level Agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5) and
scales "High Level Agreement" and " Strongly Agree "(IQR = 1 and M = 5).
"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
A total of fourteen strategies as follows were agreed at a high level of acceptance to become the
model for effective schools, namely:
Establishing the school vision and mission clearly.
Shared vision and mission with the school members
Having a high level of sincerity by demonstrating determination to work.
Creating a culture that develops staff professionalism.
Observe teachers teaching in formal and informal ways.
Have the knowledge and skills to evaluate teachers.
Talk to the teacher about rating outcomes.
Provide facilities and equipment for smooth running of the teaching and learning process.
Improve relations with those outside school (such as the PTA) to support schools to realize the vision
and mission schools.
Always motivate teachers.
Identify knowledge and skills required by staff.
Take care of teachers’ welfare.
Teaching in a period of time to serve as role models for the staff.
Act as chairperson for School Curriculum meeting.
"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 1 and M = 5):
172

There is a strategy as follows to establish leadership style of teaching that have been agreed at high
level to approve the strategy to become the model of effective schools:
Obtaining raw materials for teachers to provide ABM / BBM (teaching aids).

(b) Transformational Leadership
The majority of study participants have agreed on strategies to produce eleven transformational
leadership style strategies based on scales "High Level Agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and
M = 5).
"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
All the eleven strategies that produce a style of transformational leadership were agreed at a high
level of acceptance in order to become the model of effective schools:
Encourage, guide and move people towards the excellent school culture like creative, proactive and
positive thinking.
Establishing friendly relations with the school citizens through diverse activities within and outside
school.
Improve schools in line with the implementation of changes.
Each appointment of principals should include increased knowledge and experience (seniority).
Applying the concept of "Leadership by example".
Possess attractive personality
Reduce excessive practice of protocol.
Originator (initiator) of the practice of transformation.
Give staff the opportunity to speak.
Reduce emphasis on bureaucracy to facilitate school management.
Transformational leadership must start with bureaucratic leadership such as being strict with the
school members.

(c) the Efficient Resource Manager
The majority of study participants agreed to nine strategies to produce an efficient manager of
resources based on scales "High Level Agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5).
"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
The majority of study participants were found to have achieved high level agreement on approving
nine strategies as follows to produce an efficient manager of resources to be the model of effective
schools:
Distribute resources fairly so that students can enjoy them.
Wise in planning and distributing resource allocation.
Creating School Finance Committee.
Have the knowledge to manage resources such as managing the school budget.
Be open to citizens’ views of the school.
Always feel themselves being watched by God.
Provide guidelines related to the documented procedures using equipment and facilities.
Provide guidelines related to the documented financial management.
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Treat staff based on their maturity level (leadership situations).

2. Conducive school environment
(a) the Orderly Environment
A total of fourteen following strategies for creating a school environment have been endorsed by a
majority of participants based on study of the scales "High Level Agreement" and "Strongly Agree"
(IQR = 0 and M = 5) and "High Level Agreement" and "agree" (IQR = 1 and M = 4).

"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
The majority of study participants were found to have agreed at high level to approve twelve
strategies as follows to create a school environment that made for a systematic and more effective
school model, namely:
School citizens work as a team toward achieving the vision of the school.
School citizens have good character.
· School Leadership support efforts to produce virtuous school citizens.
· The Principal has trust in the teacher's ability.
Continuous staff development programs are able to strengthen the formation of school culture.
Struggle to collect and share learning experiences.
Every school has friendly relations.
Drafting regulations based on the suitability of the current school.
School citizens feel they are appreciated as a person.
The existence of rules to control school members’ behavior.
School leadership practice and receive proposals from within and outside school.
School culture shaped by the continued practice of rules.

"The high level of agreement" and "agree" (IQR = 0 and M = 4):
The majority of study participants were found to have high level of agreement to approve the
following two strategies to create orderly school environment in the model of effective schools:
Pupils are fairly confident with the teachers to pass sentence on them because they are given the
opportunity to defend themselves.
Participate in various competitions outside the school so that outside parties are able to assess the
school’s capability.
(b) Physical Facilities
A total of six strategies for creating comfortable physical facilities have been agreed by the expert
panel based on scales "High Level Agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5).

"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
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The majority of study participants were found to have high level of agreement to approve six
strategies as follows to create comfortable physical facilities and further become the content of
effective schools model:
Awareness exists among the school stakeholders to preserve assets and hygiene in the school.
School leadership often monitors the level of school facilities for formal and informal use.
School leadership strives to obtain support from outside to increase the number and quality of
school facilities.
Members of the school feel comfortable in the school as it has a high level of cleanliness.
School facilities and equipment are adequate and functioning.
School budget is allocated for developing students’ achievement more than the allocation for school
decoration.

3. Concentration on the process of Teaching and Learning
(a) Teacher Leadership
The majority of study participants were found to have been agreed at a high level on fourteen
strategies to produce teacher-based leadership on the scales "High Level Agreement" and "Strongly
Agree" (IQR = 0 and M = 5) and "High Level Agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 1 and M = 5).

"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
The majority of participants were found to have achieved high level agreement on 13 strategies as
follows to produce more teachers and leadership style to make it an effective school model of
content, namely:
Staff development programs help teachers improve professionalism.
Teachers guide counterparts to share knowledge and skills.
Master teachers are teaching content.
Teachers are given a fair recognition based on current achievements.
Teacher believes that teaching career is a good profession.
Teachers form a team of quantity to contribute their knowledge and skills to people in and outside
school
Teachers become role models to other colleagues.
Teachers identify the knowledge and skills required by teachers under their control.
School leadership has confidence in the ability of school teachers to perform tasks.
Teachers implement reflection for the purpose of improvement in teaching and learning.
Teachers use the maximum time to teach.
Teachers have a friendly relationship with students.
Teacher expertise is leadership that is capable of influencing peers, particularly new teachers and
teachers with problems.

"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 1 and M = 5):
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The rest, the following strategy to produce teacher leadership style has been agreed at high level to
be highly approved in the content model:
Teachers are able to perform a study on related problems.

(b) Curriculum
The majority of study participants were found to have agreed at a high level on 11 strategies for
implementing the teaching and learning (T & L) process through curriculum-based scales "High Level
Agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5).

"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
The majority of study participants were found to have been agreed at high level to approve eleven
strategies as follows to implement the process T & L through the curriculum and more effective
strategies for inclusion in the model of effective schools:
Teachers’ teaching methods emphasize students' level of knowledge and skills.
Teachers strive to improve knowledge and skills along with the changing environment themselves.
·School leadership evaluate teaching performance based on the standard benchmark.
· Teachers diversify teaching methods to attract students.
· Teachers have data and information related to students' achievement levels.
· Teachers teach based on the syllabus of the Ministry of Education.
· Teachers teach content based on the expertise of their teaching.
Most of the time, in T & L, teachers actively involve students.
· School stressed the importance of professional development of staff.
· School leaders also put experienced teachers to teach pupils in the early stage of schooling.
· Teachers relate teaching to students’ daily experience.

4. High expectations
(a) Holistic Expectations
The majority of study participants were found to have agreed at a high level on seven strategies for
creating expectations based on continuous scales "High Level Agreement" and "Strongly Agree" (IQR
= 0 and M = 5).
"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):

176

A high level of agreement to approve the following six strategies to create continuous expectations
practices has been reached among the majority of participants to become further strategies in the
model of effective schools:
Teachers should identify students' strengths and weaknesses.
School leadership often reminds teachers to treat students as those who have feelings.
Teachers allocate additional time to guide students.
Schools have data and information related to student background.
Citizen believes that the school needs the help of God in influencing school planning.
The school expects the presence of parents and guardians.
(b) Process Toward Hope High
The majority of study participants found to have achieved high level agreement on five strategies to
implement several process variables to the practice of high expectations based on scales "High Level
Agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5).
"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
A high level of agreement was reached to accept the five strategies as follows to implement the
process towards the practice of high expectations among the majority of study participants for use as
strategies in the model of effective schools:
Teachers are confident that every student has the opportunity to learn and succeed.
At the beginning of the school term the school told students and parents about the school vision and
mission.
Skilled teachers also influenced students.
Teachers have a clear vision to guide students.
Expectations of teachers are not easily influenced by the attitudes of pupils.

(c) Creating an atmosphere that Challenges Students’ Minds
A high level of agreement has been reached on four strategies for creating an atmosphere of
challenging the minds of students based on scales "The high level of agreement" and "Strongly
Agree" (IQR = 0 and M = 5).

"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
The majority of participants were found to have high level of agreement to approve the four
strategies as follows in order to create an atmosphere of challenging the minds of students and
further make them as contents in the model of effective schools:
Extra-curricular activities and school students meet the requirements of current interest.
Teachers continuously assess students' achievement.
Teachers give students assignments and adequate time to complete them.
Teaching and learning methods emphasize increasing students’ skills such as thinking skills.

5. Continuous assessment
177

(a) Evaluation on Student Achievement
The five strategies to implement effective methods for assessing students' achievement has been
agreed among the majority of study participants at a high level of agreement based on the scales
"High Level Agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5).

"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
The majority of study participants were found to have been agreed at high level to approve the five
strategies as follows to implement effective methods for assessing student achievement and make
them as contents in the model of effective schools:
Teachers use data and information on student academic achievement to implement improvements,
particularly on teaching and learning.
· Teachers implement a variety of methods to assess students' achievement.
· Teacher informs parents about the progress of students.
· Teachers assess students as a whole that involves cognitive, affective and psychomotor aspects.
· Evaluation in the form of test is implemented continuously.

(b) Evaluation on school achievement
All eight strategies to implement effective methods for assessing school achievement have been
agreed among the panel of experts at a high level of agreement based on the scales "High Level
Agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5).
"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
The majority of participants were found to have high level of agreement to approve the eight
strategies as follows to implement effective methods for assessing the achievement of schools. Then,
the proposed strategies are to be included in the model of Malaysian effective schools:
Staff to be open to receive all views.
School leadership will explain school policy assessment activities.
Assessment activities are undertaken toward the overall goal of school effectiveness.
Schools have a standard instrument rating
Staff evaluated by the school leadership.
School leadership will implement various assessment methods to gather data and information on
students' achievement.
School leadership to evaluate the overall achievement of teachers.
Teaching students the opportunity to evaluate teachers.
(c) Environment rich in data and information
The majority of study participants agreed at a high level on all five strategies for creating an
environment that is rich in data and information based on the scales "High Level Agreement" and
"Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5).
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"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
The five strategies as related to the following method to produce an environment that is rich in data
and information have been agreed at high level as strategies for inclusion in the model for effective
schools of Malaysia:
Special committees are formed to manage data and information in the schools.
School data and information will be stored using the appropriate technology relevant to the school.
Data and information of schools need to be constantly updated and easily recoverable.
School strives to gather data and information on the following: school management, academic
management, management of extra-curricular activities and student affairs management.
School data and information stored will be used as a basis and reference for school planning and
decision making.
6. Collaboration between the Home and School
(a) Relationship with Parents
The majority of study participants were found to have agreed at a high level with all nine strategies
to create strong relationships between parents with school-based scales "High Level Agreement" and
"Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5).
"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
All nine strategies to create consensus between parents and schools have achieved high level of
agreement by the majority of participants who agreed that these strategies could be implemented as
part of the effective school model for Malaysia, namely:
Schools conduct meetings with parents to discuss student achievement such as self-discipline and
academic progress.
School strives to provide the best service to students so that their parents are satisfied and thus
cooperate with the school.
School is concerned with opinion and criticism of parents.
Schools encourage parents to contribute more in the form of energy and ideas rather than finances.
Staff maintain a good relationship with the students to attract the involvement of parents in school
activities.
School describes the vision and mission to parents.
School operates a formal ceremony for the community to encourage parental involvement.
Formation of the PTA Committee should be among the influential and capable individuals to perform
activities.
Schools distribute written news to parents.
(b) Relationship with Community
A high level of agreement has been reached among the majority of study participants on the four
strategies for creating collaboration between communities with the scales "The high level of
agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5).

"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
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The four strategies as follows to create strong relationships between communities and schools have
received a high level of agreement from the majority of study participants who recommended these
strategies to be part of the effective school model of Malaysia:
Member schools are trained to provide social services.
School strives to get contributions from outside parties such as public universities, elected
representatives and related ministries.
Alumni associations are helping schools to achieve the vision and mission.
Schools allow community use of school facilities.

7. Schools as Learning Organizations
The majority of study participants were found to have agreed at a high level of agreement on all
twelve strategies to create schools as learning organizations based on the scales "High Level
Agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5) and "Level Agreement High "and" Strongly
Agree "( IQR = 1 and M = 5).

"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 0 and M = 5):
Eleven strategies as related to the following method for creating schools as learning organizations
agreed at a high level of agreement by the majority of participants to become the content of
effective school model:
Intensified role of resource center to increase knowledge and improve skills of staff.
Planned staff development program based on the needs of teachers.
Teaching and learning problems made the main agenda of each meeting and shared.
Teachers always share knowledge and experience when conducting an activity.
School members always exhibit attitude of wanting to learn.
Teachers attending courses are required to conduct internal courses.
Principal dialogue is to share professional knowledge and skills.
Principals always support teachers to pursue education to a higher level.
Professional discussion with teachers about their daily tasks constantly occur.
Schools provide access to information widely and effectively.
School members implement well every school program organized by MOE / JPN / PPD.

"The high level of agreement" and "Strongly Agree" (IQR = 1 and M = 5):
Only one of the following strategies as related to the method for creating schools as learning
organizations received a high level of agreement by the majority of participants to become the
content of effective schools model:
Reading materials placed in each staff room.
Overall, in the fourth round of this Delphi study, study participants have agreed to accept the
seven key features of effective schools and one hundred and thirty-eight strategies that are grouped
in themes and subthemes respectively to form the Effective School Model for Malaysia.
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CONCLUSION
The study was conducted to develop a model based on the context of effective schools in Malaysia
that have different problems and development needs compared with factors in the context of other
places. Hence, the model built is expected to be able to meet the government’s intention to produce
human resources that characterized human capital. For example, spiritual factors contributing to the
success of a school are less discussed by western researchers. However, in this study the majority of
study participants have agreed to agree that these factors also influence the success of a school.
Saedah Siraj (1998) agreed with the findings of the opinion that a workplace environment that
covered spiritual (divine) climate, compromise and cooperation among staff also contributed to the
success of a school.
Furthermore, the findings of this study also showed that the majority of participants have
agreed that leadership is a principal prime mover in creating effective schools. Marzano (2003) held
that the principal’s professional leadership is needed by the effective schools because they are able
to change the schools, teachers and students towards the positive. Hence, past studies (such as
Edmonds, 1979; Purkey & Smith, 1982; Scheerens & Bosker, 1997) also find the contribution of
school leaders is essential in creating effective schools (Harris, 2002).
However, without the contribution of other factors, especially teachers, principals’ leadership
will not be able to realize the vision and mission that has been set for creating effective schools; as
Harris (2000, 2002) says, the success of school is highly dependent on the ability of teachers in
implementing changes in the classroom. Participants achieved consensus on the other contributory
factors that is shaping the school as a learning organization. It is important as part of the effective
school model because principal and teacher professionalism can be enhanced by creating a learning
society with the following characteristics: continuous staff development; school members share
knowledge and always want to learn.
The implication is that the effectiveness of the principal and teachers in carrying out their
responsibilities can lead to effective schools (Marzano, 2002) through successful implementation of
the following factors: creating a conducive environment; focus on teaching and learning process;
school having high expectations of the students; continuous assessment and evaluation of students;
and good collaboration between the school and home.
Hence, contributing factors have been agreed by the majority of study participants to be the
effective schools model. Overall, the findings of this study can be expected to guide stakeholders in
education in particular schools to create an effective school. Slaughter’s (1995) study says that
findings obtained from an individual opinion or a group of individuals called specialists are able to
tackle an identified problem because they have the skills in predicting future.
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Yunan İsyanı

Doç. Dr. Özgür YILDIZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Rumlar, Osmanlı Devleti içerisinde hemen hemen her tarafa yayılmış olup, yoğun olarak Mora,
Teselya ve Ege adalarında yerleşmişlerdir. Yeniçağların başından itibaren Hümanizma ve Rönesans
hareketlerinin etkisiyle Avrupalı aydınlar eski Yunan kültürü ile temasa geçtiler. Bu temas Avrupa’da
bir Yunan hayranlığı oluşturmuştur. Avrupalı aydınlar Yunanlılar lehinde Osmanlı aleyhinde yazılar
yazmışlardır. Fırsatı iyi değerlendiren Ruslar ’da Yunanlılar üzerinde milliyetçilik kışkırtmalarında
bulundular. Milliyetçilik fikirlerinin etkisiyle Osmanlı Devleti’nden ayrılan ilk azınlık Rumlar
olmuştur.1787-1792 yılları arasında Osmanlılar ile savaşan Avusturya ve Rusya'nın yürütmüş olduğu
gizli plan olarak “Grek projesi” devreye sokulmuştur. Bu plana göre Osmanlı topraklarının bir bölümü
Avusturya`ya verilecek, Bizans İmparatorluğu yeniden kurulacak ve başına II. Katerina`nın torunu
getirilecekti. Bu proje sonraları Yunanlıların, Büyük Yunanistan kurma hayaliyle birleşmiş ve
Yunanlılar Osmanlı Devleti içerisinde ayaklanmaya başlamışlardır. Mart 1821'deki Yunan
ayaklanmasının patlak vermesi ile birlikte Yunan isyanı Avrupa’nın da desteğiyle büyümüş ve Osmanlı
Devleti’nin parçalanma sürecini başlatmıştır. Bu araştırmada Yakınçağda meydana gelen Yunan isyanı
ve bağımsızlıklarını kazanma konusu ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Osmanlı Devleti, 1821, Rum.
Greek Revolt
Abstract
The Greeks spread almost all over the Ottoman State and settled intensively in the Mora, Thessaly
and Aegean islands. From the beginning of the Modern Age, the influence of Humanism and
Renaissance movements, European intellectuals contacted ancient Greek culture. This contact
created a Greek admiration in Europe. The European intellectuals wrote against the Ottoman in favor
of the Greeks. The Russians, who evaluated the opportunity well, provoked nationalism on the
Greeks. The first minority Greeks who left the Ottoman State under the influence of nationalism
ideas were the Greek Cypriots.Between 1787-1792, the “Greek Project” was put into effect as a
secret plan that was carried out by Austria and Russia fighting the Ottomans. According to this plan, a
part of the Ottoman lands will be given to Austria, the Byzantine Empire will be re-established and
the second. Katerina's grandson would be brought. This project was later reunited with the Greeks'
dream of establishing the Great Greece and the Greeks began to rebel in the Ottoman State. With
the outbreak of the Greek uprising in March 1821, the Greek uprising grew with the support of
Europe and started the disintegration process of the Ottoman State. In this study, the Greek rebellion
and independence in the Near East were discussed.
Keywords: Greece, Ottoman State, 1821, Greek.

Giriş
Yunan İsyanının Nedenleri
Rumlar, Osmanlı Devleti içerisinde hemen hemen her tarafa yayılmış olup, yoğun olarak Mora,
Teselya ve Ege adalarında bulunuyorlardı. Rum unsurları arasındaki Ortodoks Kilisesi ve Rumca lisanı
ile ortak bağ tesis edilmekte idi (Türkmen, 2001:221). Osmanlı yükselme döneminde Yunanlılar,
Türkler’in muazzam ayrıcalıklarına sahiplerdi. Ekstra vergi ödemelerinin nedeni sadece, orduda görev
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yapmamak içindi. İstanbul’da bulunan Patrik tam anlamıyla bütün Ortodoks Hıristiyanların başıydı ve
Sadrazam gibi bir konuma sahipti ve yetkisi oldukça çoktu
(http://ahistoryofgreece.com/revolution.htm.).
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere Yeniçağların başlarına kadar Avrupa’da bir Yunan
problemi yoktu. Fakat Yeniçağların başından itibaren Hümanizma ve Rönesans hareketlerinin etkisiyle
Avrupalı aydınlar eski Yunan kültürü ile temasa geçtiler. Bu temas Avrupa’da bir Yunan hayranlığı
oluşturdu. Avrupalı aydınlar Yunanlılar lehinde Osmanlı aleyhinde yazılar yazdılar. Fırsatı iyi
değerlendiren Ruslar da Yunanlılar üzerinde milliyetçilik kışkırtmalarında bulundular.
“Grek projesi” adıyla anılan planı artık devreye sokmaya başladılar. Bu proje 1787-1792 yılları
arasında Osmanlılar ile savaşan Avusturya ve Rusya'nın yürütmüş olduğu gizli plandır. Bu plana göre
Osmanlı topraklarının bir bölümü Avusturya`ya verilecek, Bizans İmparatorluğu yeniden kurulacak ve
başına II. Katerina`ın torunu getirilecekti. Böylece Avusturya Balkanlarda, Rusya Avrupa ve Akdeniz`de
daha da güçlenecekti (Karal, 1995: 108,109).
Aynı dönemde Osmanlı Devleti’nin azalan askeri gücünü göz önüne alarak, III. Selim 1789-1807 yılları
arasında ordusunu batı disiplini ile eğitip, taktik ve kıyafetle değiştirmeye çalıştı. Sonuç olarak
yeniçerilerin isyanı neticesinde hayatından oldu.
Halefi olan II. Mahmut, 1808'den 1839'a kadar III. Selim'in arzuladığından reformlarını yürürlüğe
koymayı başaracaktır. Fakat bu reformlar çöküşü engelleyemeyecektir. II. Mahmut önce Sırp isyanı
ardından da Rum isyanıyla uğraşmak zorunda kalacaktır (Clark, 2013: 1).
1821'de Yunanistan olarak bilinen toprak, Venedikliler, daha sonra Fransızlar ve 1815'te İngilizler
tarafından işgal edilen İyon Adaları hariç olmak üzere, Türkler tarafından kontrol edilmektedir. Yunan
milliyetçilerinin başarılı olma nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür (Akdağ, 2011: 136,137).
1- Eskiden beri gerek dini imtiyazlar ve gerekte ekonomik durumları dolaysıyla ayrıcalıklı olan
Rumların 19. yüzyılın başındaki idare bozuklularından rahatsız olmaları,
2- İmparatorluğun her tarafına dağılmış olmalarının yanında Mora, Adalar ve Teselya’da
çoğunlukta olmaları,
3- Zengin bir Rum tüccar ve deniz sınıfının oluşması,
4- Avrupa’da Rönesans ve Hümanizmanın etkisiyle Yunanlılara karşı oluşan hayranlık,
5- Ruslar ve İngilizlerin, Yunanlılara milliyet ve bağımsızlık ruhu aşılamaları.
Yukarıdaki nedenler Mart 1821'deki Yunan ayaklanmasının patlak vermesinde etkili oldu. Osmanlı
Devleti ise bölgede hala barışı sağlamaya çalışıyordu. 1821 yılında ayaklanmış olan Rumlar özellikle
Güney Balkanlar’daki Ortodokslardı ve bunların amacı Bizans’ı diriltmekti (Heraclides, 2002: 54).
Yunan devriminin uzun vadeli sebepleri, Fransız devrimci fikirlerinin yayılmasının, modern Yunan
milliyetçiliğinin yükselişinin ve politik açıdan bilinçli bir Yunan ticaret sınıfının büyümesinin birikimli
etkileri olarak izlenebileceği halde, bunun doğru olduğu gerçeğidir. 1821 ayaklanması bir dizi “komplo
ve kazalardan” kaynaklandı. Bu açıdan dönüm noktası, 1814'te Odessa'da üç Yunan tüccarı
tarafından Filiki Eteria’nın kurulmasıydı. Yunanlıların isyanı Filiki Eteria üyesi Alexander Ypsilantis'in
liderliğinde başlamıştır. Filiki Eteria, 1814 yılında Odessa'da kurulan gizli bir örgüttür (Dorsey, 1918:
6). Filiki Eterya Yunan tüccarlar tarafından kurulmuştur. Görünürde “hayırsever toplum” gibi bir
amaçla kurulduğu söylense de, hem Yunanistan hem de Balkanlar'da Osmanlı yönetimini devirmek
için kurulmuştur (Bitis, 2014: 57).
Çar Alexander Filiki Eteria isyanının başarılı olacağına inanmıştır ve Rusya isyana açık destek vermiştir.
İsyanı yürüten, Prens Alexander Ypsilanti, Rus ordusunda bir generaldi. İsyanın diğer bir lideri yine
Rus ordusunda görev yapmış olan, Theodoros Kolokotronis idi (Clark, 2013:18).
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Rus destekli bu cemiyetin asıl fikri Megali idea idi. Megali İdea; Türklerin İstanbul’u 1453 yılında
fethetmeleri ile ortaya çıkan bir Pan-Yunan ideolojisidir. Bu fikir Bizans İmparatorluğu’nun bir gün
yeniden ortaya çıkacağı ve bütün Yunan topraklarının büyük bir Yunanistan içinde birleşeceği
inancıdır (Bilge, 2000:13). Megali İdea'nın hedefleri şöyle sıralanabilir (Kalelioğlu, 2008: 105-123):
1- Yunan milletinin tam istiklalinin temini,
2- Batı Trakya ve Selanik'in Yunanistan'a ilhakı,
3- Ege Adaları'nın Yunanistan'a ilhakı,
4- Oniki Ada'nın Yunanistan'a ilhakı,
5- Girit Adası’nın Yunanistan'a ilhakı,
6- Batı Anadolu'nun Yunanistan'a ilhakı,
7- Pontus Rum hükümetinin kurulması,
8- Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı,
9- İmroz ve Bozcaada'nın Yunanistan'a ilhakı,
10- İstanbul'un işgal edilerek Doğu Roma İmparatorluğu'nun ihyası.
1- Yunan İsyanı
Alexander Ypsilantis yukarıdaki emellerin ilk başlangıcı için 3.000 kişilik bir kuvvetle harekete geçti.
Yaş üzerine yürüyerek burayı ele geçirdi. Cemiyetin kurulduğu tarihlerde Yanya Valisi bulunan
Tepedelenli Ali Paşa, kendi idaresi altında bulunan Mora ve dolaylarında Rumların isyan haberini
alınca, bunları sert bir şekilde bastırdı. Rumlara göz açtırmayan Tepedelenli Ali Paşa, Rum asıllı Halet
Efendinin entrikaları sonucu gözden düştü ve görevden alındı.
Bu durum, Tepedelenli Ali Paşa'nın isyan etmesine neden oldu. Bunun üzerine, Mora yarımadasında
ve Ege adalarında bulunan Osmanlı askerleri Tepedelenli Ali Paşa üzerine sevk edildi. Osmanlı
ordusunun Mora ve adalardan uzaklaşmış olması isyan halinde olan Rumların rahat bir nefes almasını
sağladı (Türkmen, 2001:223).
Bu sefer Mora’da İslâm ahâlisi sıkıntıya düştü. Askerler kalelere kapanarak savunmaya koyuldu. Fakat
yardım görmedikleri için kaleler asilerin eline geçti. Asiler ele geçirdikleri şehirlerdeki Türkleri
öldürerek mallarını yağma ettiler.
1821 Mart ayında Mora’da 50.000 kadar Müslüman’ın yaşadığı tahmin edilmektedir. Bir ay sonra
Rumlar Paskalyalarını kutlarken tek bir Müslüman kalmamıştı. Rumlar kaçamayan Türkleri
öldürüyordu. Ortodoks Rumlar sadece Müslüman Türkleri değil, diğer milletlerden kişileri de
öldürüyordu. 5 Ekim 1821 tarihinde, 35. 0000 Türk, Arnavut, Musevi ve diğer milletlerin yaşadığı
Tropoliçe’de, iki günde 10.000 kişi öldürüldü. Ocak 1822 tarihinde Akrokorint kentinde 1.500’den
fazla Müslüman öldürüldü. Yine 1822 yazında Atina’da 400 Müslüman öldürüldü. Böylece Rum
ayaklanması, 1822 yazına kadar Türk, Rum, Musevi, Arnavut ve diğer milletlerden olmak üzere 50.000
kişinin ölümüne neden oldu ve bütün Avrupa bu katliama sessiz kalarak izlemekle yetindi(Toprak,
2015: 2851).
Osmanlı Devleti isyana karşı esaslı tedbirler aldı. II. Mahmut bütün Rumların kılıçtan geçirilmesini
emretti. Devletin ileri gelenleri kabahatsiz reayanın affını istedi. Bunun üzerine kabahati olanların
cezalandırılması istendi. İstanbul Patriği Gregoryos’un bu işte parmağı olduğu tespit edildi. II.
Mahmut onu resmi elbiseleri ile astırdı (Karal, 1995, :112-113). Seyitdanlıoğlu’nun patriğin asılmasıyla
ilgili olarak (Seyitdanlıoğlu, 2004:55):
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“…Arşiv belgelerinden elde bilgiler göre, Yunan İhtilâli sırasında İstanbul Patrikhânesi’nin
durumu dramatik bir biçimde değişmiştir. Patrik V. Georgios, Mora yarımadasındaki Rumların,
ihtilâle katılmalarını yasaklayan “Aforoznâme”yi çıkarmış olmasına karşılık, Filiki Eterya’nın
başkanı Aleksandr İpsilanti’nin bürosunda bulunan mektupları nedeniyle, sorumlu ve suçlu
görülerek, II. Mahmud tarafından idam edilmekten kurtulamamıştır. Tarihçi Ahmet Cevdet
Paşa'ya göre İstanbul'da Patriğin, kendi ihanetini örtmek için Aforoznâmeyi kaleme aldığı
görüşü ağır basmıştır. Sultan II. Mahmud da durumdan Patriği sorumlu tutmuştur. O’na göre
Patrik Ortodoks Rum Milleti’nin başı ve çobanıdır. Oysa şimdi, Rumlar büyük bir isyan
içerisindedirler. Fener Rum Patrikhânesi ise bundan sonra İmparatorluktaki Ortodoks tebaa
üzerindeki nüfuz ve gücünü sürdürmekle birlikte, saray nezdindeki itibar ve güvenini
kaybetmiştir. Patrikhâne ve Fenerli Rumlar ile işbirliği yaptığına hükmedilen, II. Mahmud’un baş
danışmanı Rikâb-ı Hümâyûn Kethüdâsı Hâlet Efendi, de sorumlu tutularak idam edilenler
arasında bulunmaktadır.” diyordu.
Etniki Eterya Cemiyetinin kışkırtmaları sonucu, Girit Rumları da Türk idaresine karşı ayaklandı. 19.
yüzyılda Girit Adasındaki ilk isyan hareketi, 1821 yılı Temmuz ayı başında Isfakya ve Hanya sancağının
dağlık köylerinde başladı. Osmanlı Devleti, Mora ve Girit'te patlak veren bu isyan üzerine Mısır Valisi
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan yardım istemek zorunda kaldı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mora ve Girit
valilikleri kendisine verilmesi şartıyla bu isyanı bastırabileceğini bildirdi.
Bu sırada askeri gücü azalan Osmanlı Devleti, Mısır Valisi’nin taleplerini kabul etmek zorunda kaldı.
Yapılan protokolün ardından Mehmet Ali Paşa, 9 Temmuz 1824 yılında oğlu İbrahim Paşa
komutasında 60 gemi ve 16.000 askerden oluşan bir kuvveti Rodos üzerinden Girit Adasına gönderdi.
Girit adasındaki isyanın bastırılması uzunca bir zaman aldı. 26 Şubat 1825 tarihinde Mora'ya giren
İbrahim Paşa 1827 yılında Atina'ya da girerek isyanı bastırdı (Türkmen, 2001:224).
Sonuç
Rusya, İngiltere ve Fransa Yunanlılara desteği arttırdı. 20 Ekim 1827 tarihinde İngiltere, Fransa ve
Rusya donanmaları Navarin’de Osmanlı-Mısır donanması yaktı. Dar bir koyda sıkışmış olan Osmanlı
donanması iki üç saat süren bir muharebeden sonra tamamen imha edildi. 8.000 asker şehit oldu
(Ünal, 1998:239). Bununla kalmayıp İngiltere, Fransa ve Rusya Mora Yarımadası’nı işgale başladı. 22
Mart 1829 tarihinde, Londra’da bir protokol imzalandı. Bu protokolle birlikte bağımsız Yunanistan
kuruldu. Rusya Osmanlı Devletine savaş açtı. Fakat Osmanlı Devleti, Rusların ilerleyip Edirne önlerine
gelmesi üzerine, 1829 tarihinde bir antlaşma imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşmaya göre (Karal,
1995: 117-121):
1- Ruslar, Rumeli yakasında, Tuna nehrinin ağzındaki adalar müstesna, Osmanlılardan almış
oldukları toprakları geri verecekler. Prut nehri, harpten önce olduğu gibi, Osmanlı
İmparatorluğu ile Rusya arasında sınır olacak.
2- Doğu Anadolu’da Poti, Anapa, Ahıska Rusya’ya bırakılacak.
3- Rus ticaret gemilerine Boğazlardan geçiş hakkı tanınacak. Rus halkından olanlar Osmanlı
topraklarında serbestçe ticaret yapabilecekler.
4- Eflak ve Buğdan’a yeni haklar tanınacak; Eflak-Buğdan beyleri hayat kaydı şartıyla atanacak,
Eflak-Buğdan’daki kaleler yıktırılacak, Türk askerleri bundan böyle bu iki eyalette
bulunmayacak.
5- Akkerman antlaşması ile Sırbistan’a tanınmış olan imtiyazlar bu antlaşma ile tekid edilmiştir.
6- Osmanlı devleti, Rusya’ya on bölümde ödenmek üzere on bir buçuk milyon duka altını
tazminat olarak ödemeyi yüklenmektedir.
7- Osmanlı devleti, 4 Nisan 1826’da Yunanistan probleminin çözülmesi hususunda İngiltere ve
Rusya arasında imzalanmış olan Sen- Petresburg protokolünü tanımayı kabul edecektir.
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Edirne antlaşması ile artık Osmanlı Devleti bağımsız bir Yunanistan Devleti’nin kuruluşunu kabul etmiş
oluyordu. Bu bağımsızlık hareketi artık diğer Balkan Devletlerine örnek olacak ve Osmanlı Devleti’nin
de çöküşünü hızlandıracaktır.
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Özet
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türk Ulusunun siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki yapısında olduğu gibi
eğitim alanında da birtakım gelişmeler olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, gerçekleştirdiği inkılapların
halk tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin muasır medeniyetler
seviyesine çıkması açısından eğitime daha büyük bir önem göstermiş, bu kapsamda milli ve laik bir
eğitimi hedeflemiştir.
Bu çalışmada Cumhuriyet Dönemi’nde Afyonkarahisar’da eğitimin tarihi gelişimi, okuryazar oranı,
okul ve öğrenci sayıları, okul ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, eğitim alanındaki gelişmeleri
içeren verilerle sonuca varmak amaçlanmıştır. Çalışmanın sonunda Cumhuriyet Dönemi’nde
Afyonkarahisar’da eğitim göstergelerinin Türkiye ortalamasına göre gelişimi ile bu göstergelerin
Afyonkarahisar’ın gelişimine etkisine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, dönem, Afyonkarahisar, tarih, eğitim, gelişme.

Development of The Hıstory of Educatıon In Afyonkarahısar ın The Republıc Perıod

Abctract
There have been some developments in the field of education as well as the political, social,
economic and legal structure of the Turkish nation along with the declaration of the Republic.
Mustafa Kemal Ataturk, the understanding by the public of the reforms carried out, adoption and
education in terms of contemporary to go to the civilization level of the Republic of Turkey has
demonstrated a greater significance, aimed at a national and secular education in this context.
In this study, it is aimed to reach the final result of education in Afyonkarahisar during the Republican
Period, including historical development, literacy rate, number of students and students, number of
students per school and teacher, and developments in education. Afyonkarahisar education
indicators in the end of the study period, with the development of the Republic of Turkey according
to the average of this indicator is given to the effect on the development of Afyonkarahisar.
Keywords: Republic, period, Afyonkarahisar, history, education, development.

1. GİRİŞ
Eğitim en genel tanımıyla, “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik bir
değişme meydana getirme süreci”85 olarak ifade edilmektedir. Ünlü düşünürlerden Eflatun’a göre
eğitim, insana olgunluk vermektir. Kant’a göre ise eğitim, insanın doğuştan sahip olduğu birtakım
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yetenekleri geliştirmektir. Yine J.J. Rosseau eğitimi insan yetiştirme sanatı olarak tanımlarken, E.
Durkheim ise eğitimi, sosyal olmayan nesli sosyal hale getirmek şeklinde ifade etmektedir.86
Milli mücadeleyi takip eden süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devlet’i, birçok alanda olduğu gibi eğitim
alanında da faaliyetlerine başlamıştır. 23 Nisan 1923’de TBMM açıldıktan hemen sonra 2 Mayıs
1920’de Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur. Atatürk’ün "Türk Ordusu askeri mücadeleyi zaferle
kazandı, ama gerçek kurtuluş savaşı siz öğretmenlerle kazanılacaktır"87 sözü bu alanda atılacak
adımların ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ifade eder niteliktedir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Devleti'nden miras alınan okullarda eğitim ve öğretim
sürdürülmeye çalışılmaktadır. Cumhuriyetle birlikte eğitim kurumlarında da yeniden yapılanmaya
gidileceği için rüştiye ve idadi okulları kapatılır. Bu okullar yeni yapılanma doğrultusunda ancak belirli
yerlerde tekrar açılır. Fakat tüm ülke sathında yeniden yapılanma sonrasında okullaşmaya
gidilemediğinden genel nüfus sayımı verilerinde de istenilen ölçüde veriye ulaşılamamaktadır. Bu
nedenle 1927 yılı genel nüfus sayımı verilerinde daha çok genel bilgiler ve bölge verileri ile bazı illerin
verileri yer almaktadır. Ülkede hangi ilde ne kadar öğretmen, okul veya öğrenci olduğu tam olarak
belirlenememektedir. Bu durumun nedenleri arasında yerel yönetimlerin de eğitim görevini
üstlenmesi ve çok farklı okul türlerinin yer almasıdır. Örneğin 1927-28 eğitim öğretim yılında ülkede
14 adet ilk yatılı, ilk erkek mektepleri 6 060, ilk muallim erkek mektebi 15, ilk kız muallim mektebi 8,
musiki muallim mektebi 1, muhtelit ana mektepleri 55 olmak üzere toplam 6 153 okul bulunmaktadır.
Bu okullarda 9 991 erkek ve 3248 bayan toplam 13 239 öğretmen görev yapar ve 426 206 öğrenci
eğitim ve öğretim görür.88
Afyonkarahisar’da Osmanlı Devleti’nin son döneminde okul ve öğrenci sayıları şöyledir: 1906 tarihli
Hüdavendigar Vilayeti Salnamesine göre ilköğrenimde öğrenci ve okul sayısına bakıldığında Karahisarı Sahip’de 186 okul, 15 902 öğrenci, Sandıklı’da 113 okul, 1 949 öğrenci, Aziziye’de 84 okul, 4 210
öğrenci, Bolvadin’de 46 okul, 500 öğrenci olmak üzere toplam 429 okulda 22 561 öğrenci
bulunmaktadır. Karahisar-ı Sahip Mektebi İdadisi’nde 109 öğrenci eğitim alırken, Sandıklı Rüştiye
Mektebi’nde 71, Aziziye Rüştiye Mektebi’nde 27, Bolvadin Rüştiye Mektebi’nde de 46 öğrenci
bulunur. Ermenilere ait okullarda ise 1878 yılında kurulan Karahisar Ermeni Rüştiyesi’nde 13 erkek
öğrenci, 1887’de kurulan Karahisar Ermeni Rüştiyesi’nde 180 erkek öğrenci, 1888’de kurulan
Karahisar Ermeni Rüştiyesi’nde 63 kız öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.89
1925 Salnamesine göre Afyonkarahisar’da 74 ilk mektep vardır. Öğrenci toplamı 6 793 olan bu
okulların, 64’ü erkekler, 10’u kızlar içindir. Ayrıca 97 kız öğrencisi bulunan bir Darüleytam (Yetimler
Yurdu), 176 erkek öğrencisi bulunan bir ortaokul (Kısmı İptidai) bulunmaktadır. Bu ortaokul 1864
yılında açılır ve 1929-1930 eğitim-öğretim yılında liseye çevrilmiştir.

A. AFYONKARAHİSAR’DA NÜFUS VE OKURYAZARLIK DURUMU
Afyonkarahisar nüfus varlığı açısından Türkiye’nin önemli illeri arasında yer almaktadır. 1980 yılı genel
nüfus sayımı sonuçlarına göre ülkede nüfusu 1 000 000’un üzerinde sadece 7 il vardır. Geri kalan 60
ilin, 32’si 500 000’den az nüfusu barındırmaktadır. Afyonkarahisar, nüfusu 500 000 ile 1 000 000’dan
az iller grubunda yer alıp, 21. sırada gelmektedir. Bununla birlikte il nüfusun gelişimi açısından ülkeye
göre düşük kalmıştır.90
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Tablo 1: Yıllara Göre Afyonkarahisar Nüfusu ve Nüfus Yoğunluğu
(DİE, İlgili Yıllar; TÜİK, İlgili Yıllar)
Yıllar

Nüfus

Yoğunluk

1927

270 354

19

1950

372 316

26

1980

597 516

42

1990

739 223

52

2000

696 292

56

2010

697 559

49

2018

725 568

51

İl nüfusundaki gelişmenin düşüklüğünü il ve ülkenin nüfus yoğunluğunun durumu da ortaya
koymaktadır. 1950’li yıllara kadar ülke ortalamasının üzerinde seyreden il nüfus yoğunluğu bu
tarihten sonra gerilemeye başlamıştır. 1980 yılına gelindiğinde ildeki nüfus yoğunluğu 42 iken, bu sayı
ülkede 58’dir. 2018 yılında 38 yıl sonra ise il nüfus yoğunluğu 51, ülke nüfus yoğunluğu 107 olup,
aradaki fark iki kattan fazladır.91
İli bu anlamda etkileyen en önemli unsur dışarıya göç vermesidir. Afyonkarahisar’da göç olgusu, il
nüfusunun gelişmesi ve tüm özelliklerini belirleyen temel etmen niteliğindedir. İlde doğurganlık,
Türkiye ortalamasına eşit olmakla birlikte, nüfusun ülke genelinin çok | altında bir gelişme hızı
göstermesi, (15-64) yaş grubunun görece payının düşüklüğü ve dolayısıyla bağımlılık oranının Türkiye
genelinin üzerinde bulunması, cinsiyet yapısı aşısından bir kadın fazlalığının söz konusu olması gibi
olgular, İlin “göç verme” niteliğinden kaynaklanmaktadır.
Afyonkarahisar, göç verme sürecine 1950’li yıllarda girmiştir. Söz konusu dönemde, kırsal alandan hızlı nüfus artışı ve topraksızlaşmaya bağlı olarak- bir nüfus kopması meydana gelmiştir. Ancak,
Afyonkarahisar aynı yıllarda ülkenin yaşadığı ekonomik gelişme ve sanayileşmeden yeterli pay alamadığı için, bu hareket, kentsel merkezlerden çok, il dışına yönelmiştir. 1950-1960 döneminde ilde nüfus
artış hızının ülke genelinin gerisinde kalışı, dışa doğru göçün başladığını göstermektedir. 1960’lı
yıllardan itibaren - yüksek doğurganlık düzeyine karşın- bu farkın giderek büyümesi ise, hareketin
özellikle, bu dönemde şiddetlendiğini gösterir. 1975’ten sonra, bir yandan kırsal alan nüfus artış
hızındaki gerileme önemini artırırken (hatta bu alanda mutlak anlamda _l da bir azalma gözlenirken),
öte yandan, kentleşme hızının düşmesi, dışa doğru göçün daha büyük boyutlara ulaştığını ifade
eder.92
1965-1970 dönemine ilişkin araştırmalar, söz konusu dönemde Afyonkarahisar’a öteki illerden 22 310
kişinin gelmesine karşılık, 61 940 kişinin il dışına göçtüğünü göstermektedir. İlgili dönemde ilin göç
yoluyla net nüfus kaybı 39 630 kişi olmakta, bunun toplam nüfus içindeki payı ise, % 15 gibi önemli bir
orana varmaktadır. Göç verme açısından Afyonkarahisar, bulunduğu bölgenin (İç Batı Anadolu), en
önemli odağını oluşturmakta, Türkiye genelinde ise, bu anlamda 1l’nci sırada yer almaktadır.93
Afyonkarahisar, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Aydın, Denizli, Erzurum, Elazığ, Edirne gibi
değişik bölgelerdeki farklı nitelikte illere göç verir. Afyonkarahisar’ın en yoğun göç verdiği İstanbul,
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Ankara ve İzmir, ülke genelinde en fazla göç çeken metropollerin merkezleridir. Büyük metropollerin
bulunduğu iller, ayrıca çevrelerindeki yerleşme birimlerinin de çekim merkezi haline dönüşmelerine
yol açar. Afyonkarahisar’dan göç alan Konya ve Eskişehir, Ankara’nın, Aydın ise İzmir'in etkisi ile bu
anlamda birer çekim merkezi niteliği kazanmışlardır. Konya ve Eskişehir aynı zamanda (Denizli ile
birlikte), Afyonkarahisar’ın (görece daha gelişmiş) çevre illeri olup, İl için bu açıdan da birer çekim
merkezidirler.
Göç olgusuna ilişkin bir başka demografik gösterge de, cinsiyet oranlarının seyridir. İlde, Türkiye’nin
aksine bir kadın fazlalığının görülmesi, özellikle, erkek nüfusun konu olduğu, diğer illere yönelik bir
nüfus akımını gösterir. Cinsiyet oranlarının 1975’e değin bir kadın fazlalığına işaret etmesi, bu tarihe
değin daha çok, erkeğin (aile reisinin) katıldığı ve tarımsal faaliyetin yoğunlaştığı sayım döneminde
(ekim ayı), hareketlilik kazanan mevsimlik göçlerin söz konusu olduğunu gösterir. İI nüfusunun 3 ana
yaş grubuna göre bölünüşünde, (0-14) yaş grubunun görece payının yüksekliği de bu görüşü
doğrulamaktadır.94
1975’ten sonra ise, gerek erkek ve kadın nüfusları arasında birincisi aleyhine farkın azalması, gerekse
(0-14) yaş grubu görece payının gerilemesi, göçün artık toplu biçimde (aile düzeyinde) gerçekleştiğini
göstermektedir. Nitekim 1975-1980 arasında nüfus artış hızında gözlenen ani düşüş, bu "toplu" göçün
etkisini doğrulamaktadır. Bu nitelikte göç ise, “mevsimlik" değil, "kesin”dir.95
Afyonkarahisar’da 1975’de okuma-yazma bilenlerin 6 ve daha yukarı yaştaki nüfusa oranı % 61’dir.
Kadınlarda bu oran % 46, erkeklerde % 76’dır. Bu anlamda il, Türkiye ortalamalarını tutturmaktadır.
Aynı yıl için komşu illere bakıldığında Eskişehir’de okur-yazar oranının % 76, Aydın’da % 66’dır.
DPT’nin eğitim durumuna göre iller arası gelişmişlik sıralamasında Eskişehir 6., Aydın 24. iken
Afyonkarahisar 33. sıradadır.
1990 yılına gelindiğinde Türkiye’de okuma yazma bilen erkelerin oranı % 89, kadınların oranı ise % 72
iken, Afyonkarahisar’da okuma yazma bilen erkeklerin oranı % 90,4, kadınların oranı da % 74,5’dir. İl
1990 yılında da Türkiye ortalamasının az da olsa üzerindedir. 2003 yılında yapılan illerin sosyo
ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasında 2000 yılında ilde okuryazar oranı toplamda % 88,2’dir.
Okuryazar kadın nüfusun toplam kadın nüfusa oranı ise % 81,4 olarak karşımıza çıkar. İl aynı yıl genel
gelişmişlik sıralamasında 44. sırada yer alırken, eğitim sektöründe gelişmişlik sıralaması 55’tir.96
Tablo 2: Okur- Yazar Oranı97
Erkek
Kadın

Yıllar
Türkiye

Afyonkarahisar Türkiye

Afyonkarahisar

1975

77

76

45

46

1990

89

90,4

72

74,5

2012

98,5

98,9

93

93,4

2017

99

99,3

94,4

95,1

İl, 2012 yılında 6+ nüfusta okuma yazma bilen oranı en yüksek 12. ildir. Okuma yazma bilmeyen oranı
en düşük 31. il durumundadır. Türkiye'de 2013 yılında 15 yaş üstü nüfus için okuma yazma
bilmeyenlerin oranı % 4,7, okuma yazma bilenlerin ise % 95,3’dür. Afyonkarahisar'da ise bu oranlar
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DİE,1975 Yılı Nüfus Sayımı Verileri.
DİE,1975 ve 1980 Yılı Nüfus Sayımı Verileri.
96
Dinçer vd., 2003, s.184.
97
DİE, Eğitim İstatistikleri, İlgili Yıllar; TÜİK, Eğitim İstatistikleri, İlgili Yıllar.
95
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sırasıyla, % 4,3 ve % 95,7’dir. 2017 yılına gelindiğinde ildeki okuryazar durumu yine ülke değerlerinin
az da olsa üstündedir.98
B. OKUL ÖNCESİ
Afyonkarahisar’da iptidai okullara hazırlık olmak üzere 1915-1916 öğretim yılında 55 öğrencili bir Ana
Mektebi (Ana Okulu, Okul Öncesi) açılmıştır. Bu okullarda görev yapan öğretmenler kadındır. 20
yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde artık bu okullar il ve ilçe merkezlerinde yaygınlaşmaya
başlamıştır.99
Tablo 3: Afyonkarahisar’da İlkokullarda Öğretmen ve Öğrenci Sayısı
Yıllar
Öğrenci
Öğretmen
Okul
2000-2001

1 827

97

4

2009-2010

10 538

441

398

2017-2018

12 444

790

399

2000-2001 eğitim öğretim yılından 2017-2018 eğitim öğretim yılına gelinceye kadar okul öncesi
düzeyde eğitim alan öğrencilerin sayısı 6,8 kat artarken, öğretmen sayısında 8, okul sayısında ise 99,7
kat iyileşme olmuştur.
İlde 2000-2001 eğitim öğretim yılında 3-6 yaş arası çocukların eğitim gördüğü 4 anaokulu
bulunmaktadır. Bu kurumlarda toplam 97 öğretmen görev yaparken, 1 827 öğrenci eğitim
görmektedir.100
2009-2010 eğitim öğretim yılında okul öncesi düzeyde eğitim veren 398 okulda toplam 10 538
öğrenci bulunmakta ve 441 öğretmen görev yapmaktadır. Okul başına 24 öğrenci düşerken,
öğretmen başına da 24 öğrenci düşmektedir. Aynı yıl ülke de okul başına 37, öğretmen başına 23
öğrenci düşmektedir. İl okul başına düşen öğrenci sayısı açısından ülkeden iyi durumdadır.101 20172018 eğitim öğretim yılında ise okul öncesi okul sayısı 1 artarak 399 a çıkmış, öğrenci sayısı 12 444’e,
öğretmen sayısı da 790’a yükselmiştir. Aynı yıl ilde okul başına düşen öğrenci sayısı 31, öğretmen
başına 16 öğrenciyken, ülkede okul başına düşen öğrenci sayısı 48, öğretmen başına 18 öğrencidir.
Dolayısıyla il sahip olduğu değerler ile ülkeden iyi durumdadır.102
2009-2010 eğitim öğretim yılında okul öncesi düzeyde okullaşma oranı (5 yaş) % 74,6 ‘dır. 103 20172018 eğitim öğretim yılında ise 3-5 yaş arası okullaşma oranı % 38,4, 4-5 yaş arası % 51,3, 5 yaş ise %
72,5’dir.104
C. İLKOKUL VE İLKÖĞRETİM
Afyonkarahisar’da 1923-1924 eğitim öğretim yılında genel ilk mekteplerde 119’u erkek, 17’si bayan
olmak üzere toplam 136 öğretmen görev yapmaktadır. Yeteri kadar okul binası olmadığından başka
amaçlarla yapılan birçok bina eğitim öğretim faaliyetleri için kullanılmaktadır. Aynı yıl il genelindeki 73
ilkokuldan 34’ü kendi binasında, 39’u şahıslara ya da vakıflara ait binalarda eğitim öğretim
faaliyetlerini sürdürmektedir. 1925 yılında ilk mekteplere devam eden öğrencilerden 896’sı erkek,
548’i kızdır. İlk mekteplerde sınıf geçenlerin 633’ü erkek, 302’si kız, sınıfta kalanların 263’ü erkek,
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TUİK,2012 Yılı Verileri.
Yusuf İlgar, Afyonkarahisar’da Eğitim-Öğretim, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Cilt:1, s.228.
100
Afyon İl Yıllığı, 2001, s. 77.
101
TÜİK, Eğitim İstatistikleri, İlgili Yıllar.
102
Milli Eğitim İstatistikleri, İlgili Yıllar.
103
TR33 Bölgesi Bölge Planı (2010-2013), T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, s. 19.
104
Milli Eğitim İstatistikleri, İlgili Yıllar.
99

193

246’sı kız öğrencidir.105
Tablo 4: Afyonkarahisar’da İlkokullarda Öğretmen ve Öğrenci Sayısı ve 1978-1979
Köy ve Kent İlkokullarında Öğretim Biçimi106
Yıllar

Öğrenci

Öğretmen Öğretim Biçimi

Köy Okulu

Kent Okulu

Toplam

1949-1950

35 561

724 Normal
Öğretim

341

7

348

1959-1960

47 182

841 İkili Öğretim

158

42

200

1969-1970

79 705

1 942 Üçlü Öğretim

-

-

-

1974-1975

79 111

2 296 Diğer

20

-

20

1978-1979

77 334

2 606 Toplam

519

49

568

Afyonkarahisar’da 1950-1970 yılları arasında ilkokul öğrencileri % 100’ü aşan bir artış göstermiş, 1970
başlarında 80 000’e yaklaşan öğrenci sayısı 1970’lerin sonlarında düşmeye başlamıştır.107 Kent
ilkokullarında az da olsa artan öğrenci sayısı köy ilkokullarında düzenli bir düşüş göstermektedir.
1973’te kentteki her 10 ilkokul öğrencisine karşılık köyde 30 öğrenci varken, 1979’da denge köy
aleyhine bozulmuş, oran 10’a 26 olmuştur. İlin dışarıya göç veriyor olması bu duruma yol açan önemli
etkendir.108
İlde 1950’den sonra okul, öğrenci ve öğretmen sayılarında en hızlı gelişme, öğretmen sayısında
olmuştur. 1979’da 1950’ye göre okul sayısı 1,5 katına, öğrenci sayısı 2 katına, öğretmen sayısı 3,5
katına yükselmiştir. Böylece öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalmış, 1979’da hem kentte hem
de köyde her öğretmene 30 öğrenci düşer olmuştur.
İlde ilkokul sayısı 1950’den sonra 30 yıl içinde 2,5 katına, köylerde de 1,5 katına çıkarak, toplam 568
okula ulaşmıştır. Okulların % 90’ı köylerdedir. İlde ikili öğretim oldukça yaygındır. 1979 yılında kent
ilkokullarının % 58’inde, köy ilkokullarının % 30’unda ikili öğretim yapılmaktadır (bkz. Tablo 4).
1970’li yıllarda kent ilkokullarında öğretmen sayısında düzenli bir artış görülürken, köy ilkokullarında
düzensiz bir artış söz konusudur. Öğretmen yapısında en önemli değişme kadın öğretmen oranının
artmasıdır. İl içinde 1973-1979 yılları arasında kadın öğretmenlerin toplam ilkokul öğretmenleri
içindeki oranı % 28’den % 36t’ya çıkmıştır. Aynı dönemde bu oranlar kentte % 34’ten % 47’ye, köyde
de % 27’den % 36’ya yükselmiştir.
Tablo 5’te 1990’dan 2018’e ilkokullarda öğrenci, öğretmen ve okul sayıları verilmiştir. Söz konusu
yıllar arasında öğretmen ve okul başına düşen öğrenci sayılarına bakıldığında 1989-1990 eğitim
öğretim yılında okul başına 135 öğrenci düşerken, öğretmen başına 30 öğrenci; 1995-1996 yılında
okul başına 117 öğrenci düşerken, öğretmen başına 24 öğrenci; 2006-2007 eğitim öğretim yılında
okul başına 204 öğrenci; 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul başına 109 öğrenci düşerken,
öğretmen başına 14 öğrenci düşmektedir. 1990 yılından 2018 yılına gelindiğinde hem okul başına
hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında olumlu anlamda gelişmeler olduğu açıktır.
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Yusuf İlgar, XX. Yüzyıl İlk Çeyreğinde Afyonkarahisar Şehrinde Eğitim-Öğretim, VI. Afyonkarahisar Araştırmaları
Sempozyumu, s.548-549.
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Afyon İl Yıllığı, 1973; Milli Eğitim İstatistikleri, İlköğretim, İlgili Yıllar.
107
DİE, 1950 ve 1970 Nüfus Sayımı Verileri.
108
DİE, 1980 Nüfus Sayımı Verileri.
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Tablo 5: Afyonkarahisar’da İlkokullarda Öğretmen ve Öğrenci Sayısı
Yıllar

Öğrenci

Öğretmen

Okul

1989-1990

82 195

2 758

607

1995-1996

70 929

3018

603

2006-2007*

99 317

---

486

2017-2018

40 888

3 008

373

*İlköğretim

1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim benimsenirken, 2012 yılında da 4+4+4 eğitim sistemine geçiş
olmuştur. İlde 2000 yılında ilkokullarda okullaşma oranı % 80 iken, 2012 yılında bu oran % 99’a
yükselmiştir. 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilkokulda net okullaşma oranı % 99,3 ile % 99,5 olan
Türkiye değerinin biraz altındadır. 2017 yılında ise ilde ilkokullarda okullaşma oranı % 90 olarak
karşımıza çıkmaktadır.

D. ORTAOKULLAR
1923-1924 eğitim öğretim yılında ilde orta mektepte sadece 5 erkek öğretmen görev yapmaktadır ve
hiç kadın öğretmen yoktur, öğrenci sayısı da 186’dır. 1925 yılında orta mektepte okuyan 226
öğrenciden 165’i sınıfı geçerken, 61’i başarısız olmuştur. Bu durumda öğrencilerin üçte birinin
başarısız olduğu görülmektedir.109
1961-1965 yılları arasında ilde Ali Çetinkaya Kız Sanat Ortaokulu, Dinar Kız Sanat Ortaokulu, Afyon
Erkek Sanat Ortaokulu olmak üzere ortaokul düzeyinde 3 teknik öğretim kurumu varken, 1970’lerin
ortalarında 2 İmam Hatip Ortaokulu, 5 Kız Sanat Ortaokulu ve 1 Teknik Ziraat Ortaokulu olarak bu sayı
8’e çıkmıştır. Bu okullardaki öğrenci sayısı da 556’dan 1 091’e yükselmiştir. Kız erkek öğrenci sayıları
birbirine yakındır.
Afyonkarahisar’da 1978 yılında ortaokul sayısı, 1950’li yıllara göre yaklaşık 7,5 kat fazlası ile 61,
öğrenci sayısı da 8 kat fazlası ile 13 000 dolayındadır. Söz konusu sürede öğrenci bileşimi kızlar lehine
olumlu gelişme gösterse de yeterli değildir. 1978’de her 100 ortaokul öğrencisinden, sadece 24’ü kız
öğrencidir.
İlde ortaokul öğretmenlerinin sayısı ise aynı dönemde 12 katına çıkarak 39’dan 471’e yükselmiştir.
Öğretmen sayısındaki artış, öğrenci sayısındaki artıştan önde gittiğinden öğretmen-öğrenci oranları
iyileşme göstermiş, 1955’te bir öğretmene 38 öğrenci düşerken, bu sayı 1978 yılında 28’dir.
Öğretmenlerin % 35’i kadroludur. Geri kalanlar hemen hemen ilkokul öğretmeni olup, ortaokulda da
ders vermektedir. Kadrolu öğretmen açısından Afyonkarahisar, Eskişehir ve Aydın illerinin
gerisindedir. Eskişehir’de kadrolu öğretmenlerin oranı % 67, Aydın’da ise % 88’dir.
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İlgar, , s.548-549.
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Tablo 6: Afyonkarahisar’da Ortaokul, Öğretmen ve Öğrenci Sayısı110
Yıllar
Öğrenci
Öğretmen Okul
1954-1955

1 420

39

7

1964-1965

3 953

189

11

1977-1978

12 749

471

61

1989-1990

23 983

482

113

1995-1996

27 017

511

153

2012-2013

47 931

2 706

265

2017-2018

47 537

3 446

286

Afyonkarahisar’da 1975-1976 yılında ilkokulu bitirenlerden % 32’si ortaokula devam etmiştir.
Eskişehir’de bu oran % 56, Aydın’da ise % 28’dir. İlkokulu bitiren kız öğrencilerin ortaokula devam
etme oranı bakımından il Eskişehir ve Aydın’dan geri durumdadır. İlkokulu bitiren kızlarda ortaokula
devam etme oranı Aydın’da % 30, Eskişehir’de % 42 iken, Afyonkarahisar’da % 18’dir.
Tablo 6’da 1990 yılından 2018 yılına kadar ildeki okul, öğrenci ve öğretmen durumuna bakıldığında
genel olarak olumlu gelişmelerin yaşandığı açıktır. 1989-1990 eğitim öğretim yılında öğretmen başına
49, okul başına 212 öğrenci; 1995-1996 yılında öğretmen başına 52, okul başına 176 öğrenci; 20122013 yılında öğretmen başına 17, okul başına 180 öğrenci; 2017-2018 yılında öğretmen başına 14,
okul başına 166 öğrenci düşmektedir. Buradan hareketle 1990 yılından 2018 yılına gelindiğinde hem
okul başına hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında iyileşme olduğu görülmektedir.
Türkiye’de 2012 yılında ortaokullarda okullaşma oranı % 93,0 iken, ilde bu oran % 93,2 iken, 2018’de
ise bu oran ülke için % 94,4 il için % 94,7’dir. Dolayısıyla il bu anlamda ülkeden iyi durumdadır.

E. GENEL VE MESLEKİ LİSELER
a. Genel Liseler
Afyonkarahisar’da 1940’larda bir lise bulunaktadır. 1965-1966 öğretim yılında Bolvadin’de bir lise
daha açılmış ve 1978 yılına gelindiğinde ildeki lise sayısı 11’e yükselmiştir. Afyon Lisesi, 1955 yılında
17 şube ve 341 öğrenci ile faaliyet göstermiştir. O zamanlar sınıf başına 20 öğrenci düşerken, bu sayı
1966’da 42, 1978’de 40 olmuştur. İlde lise öğrencilerinin sayısı 1955 yılına göre 11 kat artarak, 1978
yılında 4 218’e yükselmiştir. Kız öğrencilerin oranı bu süre içinde % 7’den % 30’a çıkmıştır.111
İldeki öğretmen sayılarına bakıldığında lise öğretmenlerinin sayısı 1955 yılında 20 iken, 1978’de 308
olmuştur. 23 yılda 14 kat artan öğretmen sayısı, öğrenci artışından az fazladır. 1955 yılında bir lise
öğretmenine 17 öğrenci düşerken, 1978 yılında 14 öğrenci düşmektedir.
1975-1976 öğretim yılında ortaokuldan mezun olan öğrencilerin yarıya yakını (% 46) liselere
kaydolmuştur. Bu oran Eskişehir ve Aydın’da daha yüksektir. Liseye geçişlerde her üç ilde kız
öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerden fazladır. Bu durum erkek öğrencilerin ortaokuldan sonra iş
hayatına atıldıklarını, kızların ise öğrenimlerinin sürdürme yoluna gittiklerini göstermektedir. İlde
ortaokulu bitiren erkeklerin % 42’si liseye kaydolurken, kızların % 60’ı liselere kayıt yaptırmıştır.
110

DİE, Eğitim İstatistikleri, İlgili Yıllar; MEB, Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, İlgili Yıllar; TÜİK, Eğitim İstatistikleri, İlgili
Yıllar.
111
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Tablo 7: Afyonkarahisar’da Genel Liseler, Öğretmen ve Öğrenci Sayısı112
Yıllar
Öğrenci
Öğretmen Okul
1954-1955

343

20

1

1964-1965

868

29

2

1977-1978

4 218

308

11

1989-1990

4 549

599

24

1992-1993

6 918

559

34

2012-2013

39 857

2 418

133

2017-2018

47 507

3 194

140

Tablo 7’deki veriler değerIendirildiğinde 1989-1990 eğitim öğretim yılında öğretmen başına 8, okul
başına 189 öğrenci; 1992-1993 yılında öğretmen başına 12, okul başına 203 öğrenci; 2012-2013
yılında öğretmen başına 16, okul başına 299 öğrenci; 2017-2018 yılında öğretmen başına 15, okul
başına 339 öğrenci düşmektedir. Dolayısıyla 1990 yılından 2018 yılına gelindiğinde hem okul başına
hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında ilin değerleri geriye düşmüştür.
Afyonkarahisar’da genel liselerde okullaşma oranı 2000 yılında ülkede % 37 iken, ilde % 21’dir. İl bu
anlamda ülke değerlerinin gerisinde kalmıştır.113 2009-2010 eğitim öğretim yılında ise ilin % 61’lik
değerle, % 58,5 olan ülke değerinin üzerine çıktığı görülmektedir.114 2013-2014 eğitim öğretim yılında
ilin değeri % 74,2 ülke değeri % 76,6 olup, il tekrar ülkenin gerisine düşmüştür.115 2017 yılına
gelindiğinde de durum değişmez, ilin değeri % 81,9 ile % 83,5 olan ülke değerinin altındadır.116
b. Mesleki Liseler
Afyonkarahisar ilinde mesleki ve teknik öğretim oldukça geç başlamıştır. 1943-1944 yılında öğretime
açılan Afyon Sanat Enstitüsü 1947’de tam örgütlü olarak öğretime başlamıştır. bunu Ali Çetinkaya Kız
Enstitüsü, Dinar Kız Enstitüsü, Sandıklı, Bolvadin, Emirdağ Kız Sanat Okulları izlemiştir.117
Afyonkarahisar’da Hamidiye Mahallesi’nde 1911 yılından önce açıldığı düşünülen Sanayi Mektebi
Cumhuriyet Dönemi’nde sırasıyla Erkek Sanat Okulu, Erkek Sanat Enstitüsü ve Endüstri Meslek Lisesi
olarak adlandırılmıştır.
1963-1964 eğitim öğretim yılında Afyon Ticaret Lisesi, 1966-1967 yılında Afyon Kız Öğretmen Okulu
açılmış, aynı yıl Afyon ve 1970’te de Bolvadin İmam Hatip Okulları eğitim öğretime başlamıştır.
1961-1965 yılları arasında lise düzeyinde Erkek Sanat Enstitüsü, Akşam Tekniker Okulu, Ticaret Lisesi,
Sağlık Koleji ve 2 Kız Sanat Enstitüsü olmak üzere 7 mesleki ve teknik okul varken, bu sayı İmam Hatip
Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Akşam Ticaret Lisesi, Tarım Meslek Lisesi, Dört Yıllık
Öğretmen Lisesi, Sağlık Koleji, 5 Kız Meslek Lisesi olarak toplamda 12’ye çıkmıştır. Bu okullardaki
öğrenci sayısı 1965 yılında 500’ün altında iken, 1975 yılında 3000’i aşmıştır. Ortaokul düzeyinin aksine
lise düzeyinde erkek öğrenciler daha fazladır.
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1976-1977 eğitim öğretim yılında genel öğretim veren liselerde öğrenci sayısı 3 700’dür. Mesleki ve
teknik ortaöğretim lise kısmındaki öğrencilerin sayısı da genel öğretime çok yakındır. 1975 yılında lise
düzeyinde teknik öğrenim gören her 100 öğrenciden 18’i imam hatip,34’ü endüstri meslek lisesi
öğrencisidir. Geri kalanlar diğer okullara dağılmış durumdadır. İlde teknik öğretim içinde endüstri
meslek eğitimine yöneliş vardır.
Mesleki ve teknik ortaöğretimde öğretmen sayısı 1965 yılında 92 iken, 1975 yılında bu sayı 251’e
çıkmıştır. Öğretmen başına ‘ten az öğrenci düşen mesleki ve teknik ortaöğretimde öğretmen-öğrenci
oranları genel ortaöğretime göre daha iyi durumdadır.
Tablo 8’e göre 1992-1993 eğitim öğretim yılında okul başına 225 öğrenci, öğretmen başına 14 öğrenci
düşerken, 2006-2007 yılında okul başına 191 öğrenci düşmektedir. 2009-2010 eğitim öğretim yılında
okul başına 267 öğrenci, öğretmen başına 17 öğrenci düşerken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında
1992-1993 yılından 2017-2018 yılına gelindiğinde okul başına düşen öğrenci sayılarında bir gerileme
söz konusu olup, bununla birlikte öğretmen başına düşen öğrenci sayısında iyileşme olmuştur.
Tablo 8: Afyonkarahisar’da Mesleki ve Teknik Liseler, Öğretmen ve Öğrenci Sayısı118
Yıllar
Öğrenci
Öğretmen
Okul
1992-1993

9 881

729

44

2006-2007

13 960

---

73

2009-2010

20 026

1 180

75

2017-2018

22 699

1 963

90

2000-2001 eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik liselerde okullaşma oranı ilde % 18,32 iken,
ülkede % 20,49’dur. 2009-2010 eğitim öğretim yılında ise ilde mesleki ve teknik liselerde okullaşma
oranı % 37,87, ülkede % 29,3’tür. İlin ülke değerlerinin gerisinde kaldığı açıktır. 2017-2018 yılına
gelindiğinde ise bu oran il için % 43,46, ülke için % 42,28’dir. Bu anlamda ilin ülke değerlerine
yaklaştığı görülmektedir.

F. YÜKSEKÖĞRETİM
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1992 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Üniversitenin
tarihi o dönemde Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olan Afyon Meslek Yüksekokulu’nun açıldığı 1974
yılına kadar uzanır. 1978-1979 döneminde Afyonkarahisar’da yükseköğrenim kurumlarında toplam 19
öğretim üyesi ve 1 681 öğrenci bulunmaktadır. İlde iki yıllık bir eğitim enstitüsü, biri merkezde ve
diğeri de Bolvadin’de olmak üzere iki meslek yüksekokulu, ayrıca Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Afyon Mali Bilimler Yüksek Okulu vardır.
1993-1994 öğrenim yılında Dinar, Emirdağ, Sandıklı, Şuhut ilçelerinde meslek yüksekokulları
açılmıştır. 2000-2001 öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 12 fakülte, 2 sağlık meslek
yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 16 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü bulunmaktadır. 19
profesör, 16 doçent, 116 yardımcı doçent, 302 öğretim görevlisi, 44 okutman, 140 araştırma görevlisi,
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35 uzman olmak üzere toplam 671 akademik personel, 450 idari personel üniversitede görev
yapmakta, 16 117 öğrenci eğitim almaktadır.119
2012/13 öğretim döneminde kendi biriminde görevli 73 profesör, 139 doçent, 292 yardımcı doçent,
754 diğer öğretim elemanı olmak üzere toplam 1 258 akademik personel görev yapmaktadır. Aynı
öğretim döneminde yükseköğretim kurumlarında Türkiye mezun sayısı 573 434, okuya 4 676 566,
yeni kayıtlı 887 104'tür. Afyonkarahisar' da mezunların sayısı 7 351'dir. Afyonkarahisar'daki
yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Türkiye içindeki oranı % 1,3'dür. 2013 yılında
Afyonkarahisar'da yüksekokul veya fakülte mezunlarının yine aynı yaş grubu nüfusa oranı ise %
8,4'tür. Üniversite bünyesinde 2017 yılında toplam 1 325 öğretim elemanı görev yaparken, yeni kayıtlı
8 134 öğrenci, okuyan 41 740 öğrenci bulunur ve üniversite mezun sayısı da 7 374’tür.120 İldeki
yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Türkiye içindeki oranı % 0,98’dir.

G. AFYONKARAHİSAR’DA İNFORMAL VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
a. Halkevleri
Hem ülkede yapılan inkılapların yerleşmesi, halka benimsetilmesi hem de halkı eğitim ve kültür
açısından ilerletmek amacıyla Halkevleri açılmıştır. CHP Hükümeti Doğu Anadolu’da halkın inkılaplara
ve devlete sahip çıkarak milli birlik ve bütünlüğün sağlanması için buralarda Halkevleri’nin hızlı bir
şekilde açılarak yapılandırılması istenmiştir.
Harf inkılâbından sonra, Halk Fırkası’nın, Türk Ocakları Karahisar-ı Sâhib Şubesi’nin ve Muallimler
Birliği’nin açmış oldukları eğitim kursları, fevkalade rağbet görmüş, pek çok insan bu kurslara katılarak
okuma-yazma öğrenmiştir. Türkiye’de Halkevlerinin kurulmasıyla, halk eğitiminde önemli gelişmeler
meydana gelmiştir. Afyon Halkevi’nde de 1932 yılından itibaren, halk eğitimi ile ilgili başarılı
çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Halkevi, yaklaşık her köyde açılan Halk Odaları aracılığıyla, özellikle
okuma-yazma konusunda etkinliklerini uzun yıllar sürdürmüştür.121 1933 yılında, Millet
Mektepleri’nde okuyan 2 964 erkek, 105 kadından, 1 484 erkek ve 10 kadın imtihanlarda başarı
göstererek belgelerini almışlardır.122
Afyon Halkevi, dil edebiyat tarih şubesi, güzel sanatlar şubesi, sosyal yardım şubesi, temsil şubesi,
spor şubesi, halk dershaneleri ve kursları şubesi, kütüphane-neşriyat şubesi, köycülük şubesi, müze ve
sergi şubesi ile faaliyet göstermiş, halkın her anlamda gelişmesine katkı sağlamıştır.
b. Halk Eğitim Kursları ve Akşam Sanat Okulları
Afyonkarahisar’da Halk Eğitim Merkezi 1961 yılında ilk defa olarak Atatürk İlkokulunun bahçesinde 4
adet barakada faaliyete başlamıştır. Diğer ilçelerde ise ilk defa 1968 yılında Bolvadin ile başlamış ve
diğer ilçelerde devam etmiştir. Bolvadin’de 24.06.1968 tarihinde Halk eğitim Merkezi kurulur.
Bolvadin Mesleki ve genel bilgi kursları (biçki- dikiş, trokaş, nakış, halıcılık, daktilografi), Sanayi eğitim
kursları (kalorifer, yapıcılık, dülgerçilik vb.), sosyal ve kültürel kurslar (folklor, müzik aletleri ve ev
ekonomisi vb.) ile sosyal ve kültürel uygulamalar yer alır.123
2000-2001 öğretim yılında il merkezi ve ilçelerde 18 halk eğitim merkezi bünyesinde, her branşta
açılan 39 meslek dalındaki 217 kursta 5 589 kursiyer eğitim görmüştür.124 Afyon İI Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün 24.10.2003 tarihi itibariyle 2003-2004 öğretim yılı özet raporuna göre ilde halk eğitim
merkezleri ile dershanelerde 10 455 öğrenci kurslara devam etmektedir.
119
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Çıraklık eğitimi 5.7.1977 tarihli 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve ustalık kanunu ile yasallaşmıştır. 19.6.1986
tarihinde yürürlüğe giren 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir.
Afyon Çıraklık Eğitim Merkezi, 1985 yılında Merkez Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde açılarak 6 yıla
yakın burada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 1990 yılında Yukarıpazar’daki Tarım İl
Müdürlüğü binasında hizmet vermeye devam etmiş, 1994 yılında Birinci Küçük Sanayi Sitesi’ndeki
binaya taşınmıştır. 2000-2001 eğitim öğretim yılında çıraklık eğitim merkezinde motor işleri, berber,
elektrikçilik, tesisatçılık vs. 109 meslek dalında eğitim verilmektedir.125
İl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince İl Merkez ve İlçelerinde 1 Eylül 2012 - 1 Eylül 2013 tarihinden
itibaren değişik branşlardan açılan meslek dallarında 2 679 kursa, toplamda 53 016 kursiyer katılmış
olup 25 202 kişi belge ve sertifika almıştır. 18 Halk Eğitimi Merkezi ve 5 Mesleki Eğitim Merkezi, 3
METEM ve 1 EML bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerince il genelinde okuma yazma
kursları, meslek edindirme kursları ile kişisel gelişim kursları gibi dallarda açılan kurslarda eğitim
verilmektedir.
Akşam Kız Sanat Okulları, Afyonkarahisar İlinde 1967-1968 öğretim yılında bu türden 5 okul
bulunmaktadır. 1970’li yıllarda bu sayı 7’ye yükselir. Bu okullar her yıl 1000’i aşkın öğrenciyi
eğitmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 15-20 yaşları arasındadır. 1975-1976 yılında ortaokulu
bitiren kız öğrencilerden 459’u liseye kaydolurken aynı yıl 15-20 yaşları arasında 507 akşam kız sanat
okulu öğrencisi bulunmaktadır. Bu sayılar, akşam kız sanat okullarının örgün eğitime önemli bir
alternatif oluşturduğunu göstermektedir.126
Kursların çoğu biçki-dikiş, çamaşır, nakış, moda, çiçek, ev idaresi, posta, resim kurslarıdır. Kursların
pek azı doğrudan doğruya piyasaya nitelikli işgücü yetiştirmeye yöneliktir. Amaç daha çok ev
kadınlarını eğitmektir. Öğrencilerin hemen hemen üçte ikisi biçki- dikiş ve çamaşır kurslarına devam
etmektedir. Pazara yönelik biçki-dikiş, moda ve çiçek bölümlerine ilgi artmaktadır. 1978-1979 öğretim
yılında pratik kız sanat okullarında ders kesiminde bulunan öğrencilerin % 61’i giyim, % 22’si nakış
bölümünde okumaktaydı. Bunları el sanatları, aile ekonomisi ve çocuk eğitimi bölümlerinde okuyanlar
izlemekteydi. Kentlerdeki yaygın eğitimin yanı sıra, köy kadınlarına yönelik çalışmalar da vardır.
Bunlar daha çok gezici kurslardan oluşmaktadır.
Bugün ilde halk eğitim merkezleri ve akşam sanat okulları bünyesinde yabancı dil eğitiminden
fotoğrafçılığa, halkoyunlarından gitar kursuna, pasta yapımından takı tasarımına, tiyatro eğitiminden,
resim ve diğer sanatsal faaliyetlere kadar pek çok alanda kurslar verilmektedir.
c. Dershane
Afyon Millî Eğitim Müdürlüğü 1929 yılında, okulu olmayan köylerdeki öğrencilerin eğitimi için, her
kazada yirmişer kişinin kalabileceği yurda sahip, birer dershane açmıştır. Bu iş için, Afyon’da
Dinarlızâde Medresesi’nin binası tahsis edilmiştir.
İlk mekteplerden fazla mezun verilmeye başlanınca, orta mekteplerde 1926 yılında pedagoji sınıflan
da açılmıştır. 1930’da pedagoji sınıflan yerine Lise devresi açılarak, Haziran 1933 yılında ilk
mezunlarını vermiştir. Çevre şehir ve kazalardan Liseye okumaya gelen öğrencilerin barınmaları için
ayrıca pansiyon açılmıştır.127
d. Kültürel Faaliyetler ve Kütüphaneler
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Afyonkarahisar’daki kültürel faaliyetler oldukça sınırlıdır. Ekonomik
anlamda ilin canlanmasıyla birlikte az da olsa bir gelişme görülmekle birlikte ilin geleneksel yaşam
biçimi kültürel etkinlikleri de olumsuz etkilemiştir.
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İlde yayınlanan gazete ve dergiler şöyledir: İkaz, Halkın Sesi, Zafer (Haber, Sonhaber, Duyum, Afyonda
Haber), Dipçikten Üstün Cop, Duvar, Emirdağ (Şuhut), Gençliğin Sesi, Ferda, Sözbirliği, Türk, Nur, Lise,
Memleket, Çiçek Kardeş, Taşpınar, Kocatepe, Ata Sesi, Hamle, Aydın Gece, Suçıkan, Sazak, Bolvadin,
Utku, Cemre, Doktor, Türkeli, Afyon Sağlık Koleji, Demokrat Dinar, Şairler Yaprağı, Yeni Dostluk,
Vatandaş, Fazilet, Çetinkaya.128
Afyonkarahisar’da Nur ve Taşpınar mecmuaları hariç tek parti döneminde bilinen tek basın organı
Haber Gazetesi’dir.129 1950’li yıllarda Demokrat Afyon Gazetesi darbe ile birlikte yayın hayatına iki yıl
ara vermiş ve 1962 yılında Afyon Haber adı ile tekrar yayınlanmaya başlamıştır.130
İlin 1978 yılında 11 kışlık, 2 yazlık olmak üzere 13 sineması bulunmaktadır. Aynı yıl sinemaya giden
334 640 izleyicinin 312 070’i yerli filmleri tercih ederken diğerleri yabancı filmleri izlemiştir. İldeki
sinema salonu sayısı 1995 yılında 1, 2008 yılında 11, 2012’de 21, 2017 yılında 18’dir. İzleyici sayısı ise
1995 yılında 25 830, 2008 yılında 131 225, 2012’de 129 382, 2017 yılında 392 657’dir.
Afyonkarahisar’ın en önemli kitaplığını Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa
200 kadar yazma kitapla kurmuştur. Kitaplık, Cumhuriyet döneminde Vakıflar genel Müdürlüğünden
Milli eğitim Bakanlığı’na geçmiştir. 1972 yılında üç katlı yeni bir binaya taşınan gedik Ahmet Paşa
Kitaplığı’na ek olarak bir de çocuk kitaplığı açılmıştır. 2000 yılı istatistiklerine göre kütüphanede 47
145 Türkçe basma eser, 1 adet el yazması eser, 3 840 adet Arap harfli basma eser, 1 464 adet
yardımcı diller olmak üzere 52 450 kitap bulunmaktadır. Aynı yıl okuyucu sayısı 108 851 kişidir.
1978 yılında ilde 6 halk kitaplığı olup, toplam 20 görevli çalışmakta, 61 079 kitap bulunmakta ve bu
kitaplıklardan 172 932 okuyucu faydalanmaktadır. Merkez ilçe, Bolvadin, Dinar ve Sandıklı’da da birer
çocuk kitaplığı vardır.
İlde 1993 yılında 42 kütüphane, 184 261 kitap vardır ve okuyucu sayısı 318 619’dur. 2001 yılında
toplam 54 kütüphanede 226 086 kitap bulunurken, okuyucu sayısı 449 167’dir. 2017 yılında ilde 16
kütüphane bulunurken, toplam 279 447 kitap vardır. Yararlanma sayısı 231 568 iken, bin kişi başına
yararlanma sayısı 324’tür.

SONUÇ
Osmanlı Devleti’nde okullaşma oranının en yüksek olduğu yerlerden biri Afyonkarahisar’dır. İlde çok
sayıda medrese, iptidai, rüştiye yer alırken idadi de vardır. Ne var ki I. Dünya Savaşı ve daha sonra
başlayan Milli Mücadele yıllarında ilde okul, öğretmen ve öğrenci sayılarında bir düşüş yaşanmıştır.
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikle ülkenin gelecekteki hedeflerine ulaşması açısından eğitim seviyesinin
iyileştirilmesine, okuryazar oranının artırılmasına ve eğitimli insana ihtiyaç duyulmuştur. Toplumun
gelişmesi ve kalkınması için gerekli olan eğitime talep de günden güne artmış, bu talep doğrultusunda
okul ve öğretmen sayısı da yükselmiştir. Belirlenen planlar çerçevesinde eğitim politikalarına yön
verilmiştir. Bu amaçla ülke sathında açılan Millet Mektepleri, Halkevleri burada da açılmış ve çok
önemli faaliyetlerde bulunmuştur. İlkokulların yaygınlaştırılması, öğretmen açığının giderilmesi ülkeye
paralele olarak gelişmiştir.
İlde 1950’li yıllarda ve özellikle 1960 sonrasında eğitim kurumlarında önemli denebilecek şekilde nicel
ve nitel olarak iyileşme görülmektedir. İlin İzmir, Ankara, Eskişehir, Bursa ve İstanbul’a yakınlığı
nedeniyle göç vermesi, Yurtdışına göç vermesi genç nüfus konusunda bir dez avantaj yaşamasına
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rağmen zamanla ile ekonomik şartların iyileşmesiyle beraber eğitimin her kademesinde okul,
öğretmen, okul ve öğretmen başına düşen nüfus iyileşme göstermiştir.
Eğitimin, gelişmişlik göstergeleri arasında belirleyici bir rol üstlenmesi ile birlikte önemi bir kat daha
artmıştır. Bu anlamda eğitim ile ilgili yürütülen faaliyetler ve yatırımlar hız kazanmıştır. DPT’nin 1996,
2003 ve 2011 yıllarında yaptığı illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasında
Afyonkarahisar, 1996 yılında 41. sıradan 2003 yılında 44. sıraya gerilerken, 2011’de 43. sıraya
gelmiştir.131 2013 yılında yapılan bir araştırmada ise ilin 42. sıraya yükseldiği görülmektedir. 2003
yılında ilin eğitim göstergeleri sırası 55’tir.
Cumhuriyetin ilk 20 yılında Afyonkarahisar’daki ilkokulların sayısı yaklaşık 4 katına, ilkokul
öğretmenlerinin sayısı da 2,5 kat artmıştır. Aynı dönemde ise öğrenci sayısı 9 katına yükselmiştir.
1944-1945 öğretim yılına gelindiğinde ilde 270 ilkokul, 27 430 öğrenci ve 521 öğretmen vardır. Başka
bir deyişle her 2 ilkokula 3 öğretmen ve her öğretmene 50 öğrenci düşmektedir. Cumhuriyet’in
ilanından günümüze kadar ildeki eğitim faaliyetlerine bakıldığında okullaşma oranı, öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı, okul başına düşen öğrenci sayısı, okul sayıları, öğretmen sayılarında iyileşme
olduğu görülürken, ilin son yıllarda söz konusu alanlarda ülke değerlerine yaklaştığı görülmektedir.
İlde devlet imkanlarıyla yapılan okullara paralel olarak son zamanlarda önemli ölçüde özel ve vakıf
okulları açılmaya başlamıştır. Bu sayının artırılması, eğitim kurumlarına sivil toplum örgütleri ve
vakıfların daha fazla destek vermesi, halkı öğrencilerine daha nitelikli eğitim almaları için
bilinçlendirilmesi, yerel yöneticilerin eğitim konusuna daha fazla ilgi göstermesi hem ülkenin hem de
ilin geleceğini daha aydınlık yapacaktır.
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Özet
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi sağlık
alanında da önemli gelişmelerin olduğu bilinmektedir. II. Dünya Savaş sonrasında dünyada başlayan
gelişmişlik ölçütleri arasında sağlık alanındaki veriler de yer almıştır. Ülkede DPT sonrasında il ve
bölgelerin gelişmişlik kriterleri arasında sağlık alanındaki göstergeler önemli bir yer tutmaktadır.
Bu çalışmada Cumhuriyet döneminde Muş’ta sağlık personeli, hastane ve yatak sayıları, sağlık
ocakları, tedavi merkezleri, sağlık personeli başına düşen kişi sayısı, yaygın hastalıklar, ölüm oranları
DİE ve TUİK verilerine araştırılmış, ilin değerleri ile Türkiye ortalaması karşılaştırılmıştır. Bu çalışma bir
sosyal tarih çalışması niteliğinde olup Muş’un Cumhuriyet döneminde sağlık alanındaki gelişimi
incelenerek sonuç ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Muş, Cumhuriyet, Dönem, sağlık, gelişme.
Developments in The Field of Health in The Republican Period in Mus
Abstract
Proclamation of the Republic on 29 October 1923, along with Turkey, as is the case in many areas
in the field of health is known to be an important developments. After World War II, starting in
the world of development, the data in the field of health between the criteria. The provinces and
territories in the country after the DPT of sophistication among the criteria for health indicators.
In this study, the Republican period, in Mus health care providers, hospitals and beds numbers,
health, treatment centers, the number of people per medical personnel, common diseases,
mortality rates according to DİE and TUİK data researched, compared with the average values of
the province of Turkey. This is a work of social history in the nature of the Republican period by
examining the development of the field of health of Mus, the results revealed.
Keywords: Mus, Republican, term, health, development.

Giriş
Muş bir Doğu Anadolu ilimiz olup, yüksek ve dağlık bir yöredir. İl, nüfus varlığı bakımından Türkiye’nin
küçük illeri arasında yer almaktadır. 1980 yılında 302 406 olan il nüfusunun ülke toplam nüfusu
içindeki payı sadece binde 7’dir. Nüfus büyüklüğü bakımından yapılan sıralamada Muş 52. Sırada yer
alıp, km2’de 37 kişi yaşamaktadır (DİE, 1980 Yılı Verileri).
1924 yılında sancakların il durumuna getirilmesiyle Muş da il statüsüne alınmıştır. Ancak Şeyh Sait
ayaklanmasından sonra yapılan düzenlemeyle, 1926 yılında Muş, Bitlis’e bağlı bir ilçe olmuştur. 1929
yılında yeniden il olan Muş’un nüfusu 1935 yılında 144 000’e yakındır. Ama 1936 yılında yapılan
yönetsel değişikliklerle il nüfusu büyük ölçüde azalmıştır. 1936 yılında Bingöl, Bitlis ve Siirt illerinin
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kuruluşunda Muş’a bağlı Bingöl, Genç, Karlıova, Solhan, Bitlis, Mutki, Sason ilçeleriyle Patnos ve
Sultanmut bucakları ilden ayrılmıştır. Böylece il nüfusu 1935-1940 yılları arasında % 56 oranında
azalarak 1940 yılında 79 939’a gerilemiştir (Yurt Ansiklopedisi, 1981).
Muş’ta nüfus yoğunluğu her zaman ülke ortalamasının gerisinde kalmış, hatta bu fark giderek
büyümüştür. 1935 yılında ilde km2’ye 9 kişi düşerken, ülkede bu sayı 21’dir. İlde nüfus yoğunluğu 45
yılda km2’ye yalnızca 28 kişi artarak 1980 yılında km2’de 37’ye çıkmıştır. Aynı dönemde Türkiye’de
nüfus yoğunluğu km2’de 37 kişi artarak 58’e ulaşmıştır (DİE, 1935 Verileri; DİE, 1980 Yılı Verileri). 2018
yılına gelindiğinde ise ildeki nüfus yoğunluğu 51, ülke nüfus yoğunluğu da 107 olarak karşımıza
çıkmaktadır. İl ve ülke arasındaki nüfus yoğunluğu farkı 2 kattan fazladır (TUİK, 2018 Yılı Verileri).

Tablo 1: Yıllara Göre Muş Nüfusu ve Nüfus Yoğunluğu (DİE, İlgili Yıllar; TÜİK, İlgili Yıllar)
Yıllar

Nüfus

Yoğunluk

1935

143 899

9

1940

79 939

9

1950

107 289

14

1960

167 638

20

1970

234 250

28

1980

302 406

37

1990

376 543

46

2000

403 236

---

2010

406 886

50

2018

407 992

51

TÜİK 1980-2018 yılları arasında illerin aldığı, verdiği göç, net göç ve net göç hızı değerlerine
bakıldığında ilin aldığı göç 15 742, verdiği göç 20 789, net göç -5 047 ve net göç hızı da -12,3’tür. Ülke
genelinde 1950’yi izleyen yıllarda bir nüfus patlaması yaşanmış, aynı dönemde ilde de hızlı bir nüfus
artışı görülmüştür (DİE, 1950 Yılı Verileri). Ancak il ekonomisinin nüfusa yetecek kadar iş olanağı
sağlayamaması sebebiyle nüfusun bir bölümü iş bulmak amacıyla başka illere göç etmek durumunda
kalmıştır (TUİK, 2018 Yılı Verileri).

1.Muş’ta Sağlık Hizmetleri
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi sağlık
alanında da önemli gelişmelerin olduğu bilinmektedir. II. Dünya Savaş sonrasında dünyada başlayan
gelişmişlik ölçütleri arasında sağlık alanındaki veriler de yer almıştır. Ülkede DPT sonrasında il ve
bölgelerin gelişmişlik kriterleri arasında sağlık alanındaki göstergeler önemli bir yer tutmaktadır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanına muazzam önem gösterilmiş, sağlık hizmeti, devletin birincil
görevleri arasına alınmış, sağlık bakanlığı kurulmuş ve ilk sağlık bakanı olarak Dr. Adnan Adıvar göreve
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getirilmiştir. Devam eden süreçte anayasal düzenlemeler ve uygulamalar ile sağlık hizmetlerinin ülke
geneline yayılması ve örgütlenmesi için çalışılmıştır. Yeni devletin kuruluşundan günümüze kadarki
sağlık uygulamaları, kimi zaman ihtiyaç çerçevesinde düzenlenirken, kimi zaman da hükümetlerin
politikalarıyla oluşturulmuştur. Durum böyle olunca da sağlık sektöründeki sıkıntıların giderilmesinde
zaman kaybedilmiştir.
Sağlık hizmetleri ile ilgili cumhuriyetin başından beri büyük çalışmalar yapılmasına karşın 1950’li
yıllara kadar tam olarak verilere ulaşılamamaktadır. Bu durumun pek çok nedeni olup, her ilde
hastanelerin bulunmaması, bazı illerde çocuk veya diğer hastane türlerinin yer alması, ayrıca
yörelerdeki ihtiyaca göre Belediyeler, İl Özel İdareleri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, cemiyetler, SSK ve
Devlet Hastaneleri olmak üzere çeşitlilik göstermesi başlıca etmenler olarak sayılabilir. Planlı dönemle
birlikte İl Özel İdareleri ve Belediyelerin sağlık işlerinden elini çekmesi ile ülke sathında daha kapsamlı
gelişmeler sağlanmaya başlanır. Ülkede sağlık hizmetlerinin tüm satha yayılabilmesi amacıyla 1961
yılında 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” ile 15 yıllık sürede en uç
noktalara kadar götürülmesi hedeflenir.
1963 yılında 224 sayılı yasa gereği sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri, DAP illerinden ilk olarak Muş’ta
uygulanmaya başlanmıştır. (DAP Ana Planı, 2000: 122). Sosyalizasyon kapsamına alınan ilde, 1980’de
19 sağlık ocağı ve 90 sağlık evi vardır. İlde 431 km2 alan ve 15 916 nüfusa bir sağlık evi düşer. Türkiye
genelinde hedeflenen sayıların çok altındadır. Gerçekten ülke genelinde bir sağlık Ocağına 7 500- 10
000 kişi düşmesi amaçlanmaktadır. Bu durum ildeki sağlık ocaklarının yükünü ağırlaştırmakla birlikte
çok yönlü sağlık hizmeti sunmalarının önünde engel oluşturmaktadır.
İlde sağlık hizmetlerini engelleyen bir başka etken de öngörülen hizmet kadrolarının
dolmayışındandır. 1980'de, Muş'taki sağlık ocaklarında 12 hekim 55 ebe vardır (DİE, 1980 Yılı Verileri).
Sağlık memuru kadrolarında da eksiklikler vardır. Hemşire kadrolarının da yarısı doldurulabilmiştir.
Bunlardan, özellikle hekim ve ebe kadrolarındaki eksiklikler önemlidir. 1980'de kadro yetersizliği
nedeniyle, Muş'taki sağlık ocaklarının 7'si ve sağlık evlerinin 35'i yöneticisiz çalışmaktadır. Bu
durumda ildeki sağlık ocakları ve evleri daha çok poliklinik çalışması yapmakta ve doğumları
gerçekleştirmektedir.
Muş’ta Türkiye geneline göre az sayıda yataklı tedavi kurumu vardır. 1980 yılında yataklı sağlık
hizmeti veren 4 sağlık kuruluşu olup, toplam 220 yatak vardır. Tüm yatakların % 68,2’si (150 adet)
Merkez İlçe'deki devlet hastanesindedir. Geri kalan 70 yatağın 50’si Bulanık İlçesi'ndeki devlet
hastanesinde, 10’u Malazgirt Sağlık Merkezi’nde, 10’u Varto Sağlık Merkezi’ndedir (DİE, 1980 Yılı
Verileri). Bu kurumların tümü genel amaçlı hastaneler olup, Muş’ta özel dal hastanesi yoktur. 1983
yılında merkez ilçede bulunan devlet hastanesinde sağlık kurulu için gerekli hekimler bir arada
çalışmaya başlayınca hastane “tam teşekküllü” olmuştur. Bununla birlikte il, uzmanlaşmış sağlık
hizmetini Erzurum ve Diyarbakır gibi illerden karşılamak zorunda kalmıştır.
1980 yılında ilde 34 000 kadar poliklinik muayenesi yapılmış, 2 333 hasta yatarak tedavi edilmiştir.
Hastaların ortalama kalış süresi 5 gün, yatak işgal oranı % 20’dir. Nüfusa oranla yatak sayısının azlığına
karşın yatak işgal oranının düşük olması, personel yetersizliğinin ve hastaların yataklı tedavi
gerektiren durumlarda il dışına gitmeyi tercih etmelerindendir.
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Tablo 2: Muş ve Türkiye Hastanelerinde Yatak Sayıları (DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı, İlgili Yıllar)

Yıllar

Muş

Türkiye

Yatak Sayısı

Yatak Başına Kişi Sayısı

1970

200

1 171

1975

210

1 272

1980

220

1 375

1970

72 034

494

1975

81 264

496

1980

99 117

451

İlde 10 000 kişiye 7,3, başka bir deyişle 1 375 kişiye bir yatak düşmektedir 10 000 kişiye düşen yatak
sayısı zaten fazla yüksek olmayan Türkiye genelinin 1/3’ü kadardır. Aynı dönemlerde Avrupa
ülkelerinin çoğunda kişi başına düşen yatak sayısı 100’ü aşmış durumdadır. 1997 yılında ilde 5 adet
Devlet Hastanesinde 303 yatak vardır (DİE, 2000 Yılı Verileri). İlde 10 000 kişiye düşen yatak sayısı
7,2’dir, Ülkede bu sayı 19,8’dir. Aynı yıl ilde yataksız sağlık kuruluşu olarak hizmet veren 31 adet
Sağlık Ocağı, 1 Verem Savaş, 1 ACSAP 1 ve 1 Halk Sağlığı merkezi bulunmaktadır. 2012 yılında 100 000
kişiye düşen yatak sayısı bakımından 147 değeri ile 265 olan ülke değerinin altında ülkede 74. sırada
yer alırken (TUİK, 2012 Yılı Verileri), 2016 yılında yüz bin kişi başına toplam hastane yatak sayısı
ülkede 273, ilde 176’dır (TUİK, 2016 Yılı Verileri).

Tablo:3 Muş ve Türkiye Hastaneleri ve Yatak Sayıları
(DİE, 1963; DİE, 1993; TÜİK, 2017)

Türkiy
e
Muş

1963

1993

2017

Hastane
Sayısı

Hastane
Sayısı

Hastane
Sayısı

1963
Yatak
Sayısı

1993
Yatak
Sayısı

2017
Yatak
Sayısı

226

1 063

1 518

40977

155 776

225 863

4

5

7

100

335

737

Tablo 3’de DİE ve TÜİK verilerine göre il ve ülke genelinde hastane ve yatak sayıları verilmiştir. Buna
göre ilde 1963 yılında 4 hastane bulunurken (DİE, 1965 Yılı Verileri), yatak sayısı 100’dür. 1993’de bu
4 hastanede, toplam 335 yatak bulunur (DİE, 1995 Yılı Verileri). 2017 yılına gelindiğinde ilde bulunan
7 hastanenin 1’i özel hastane olup, toplam yatak sayısı 737’dir (TUİK, 2017 Yılı Verileri). İlin sahip
olduğu hastane sayısı ülkedeki hastane sayısının % 0,4’ünü oluşturur. 1963 yılından 2017 yılına gelene
kadar ildeki hastane sayısı 3 artarken, yatak sayısında ise 7 kattan fazla artış gerçekleşmiştir.
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Tablo 4: Muş ve Türkiye Sağlık Personeli (DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı, İlgili Yıllar)

Muş

Türkiye

Yıllar

Doktor Sayısı

Nüfus/Dokto
r

Diş Hekimi

Hemşire

Ebe

Eczacı

1970

17

13 779

3

27

73

3

1975

26

10 227

15

74

40

17

1980

29

10 429

7

107

93

22

1970

15 856

2 228

3 245

8 796

11 321

3 011

1975

21 714

1 843

5 046

14 806

14 975

7 002

1980

27 241

1 631

7 177

26 880

17 197

11 379

İlde 1970 yılında 17 doktor görev yapmakta ve doktor başına 13 779 kişi düşmekteyken, ülkede 15
856 doktor bulunmakta ve doktor başına 2 228 kişi düşmektedir. Buradan ildeki sağlık hizmetlerinin
oldukça yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Aynı yıl ildeki diş hekimi sayısı 3, hemşire sayısı 27, ebe
sayısı 73, eczacı sayısı ise 3’tür. On yıl sonra 1980 yılına gelindiğinde ildeki doktor sayısı 12 artarak 29
olup, doktor başına da 10 429 kişi düşerken, ülkede doktor sayısı % 72 oranında artarak 27 241’e
yükselmiş ve doktor başına düşen kişi sayısı da 1 631 olmuştur. 1980 yılında ilde 7 diş hekimi, 107
hemşire, 93 ebe, 22 eczacı bulunmaktadır (DİE, 1970 Yılı Verileri; DİE, 1980 Yılı Verileri).
Tablo 5’te 1997, 2005 ve 2017 verilerine göre hem Muş hem de Türkiye’deki sağlık personeli sayısı
verilmiştir. Buna göre ilde 1997 yılında 76 doktor görev yapmakta, doktor başına da 5 555 kişi
düşmektedir. İlde bulunan 7 diş hekimine 60 321 kişi, 30 eczacıya 14 074 kişi, 117 sağlık memuruna 3
608 kişi, 231 hemşireye 1 827 kişi ve 129 ebeye de 3 273 kişi düşmektedir. Aynı yıl ülkede hekim
başına 876 kişi, diş hekimi başına 4 200 kişi, eczacı başına 3 354 kişi, sağlık memuru başına 1 389 kişi,
hemşire başına 857 kişi, ebe başına da 1 311 kişi düşmektedir. İlin sağlık alanında aldığı hizmet hala
yetersizdir. Ülkede sağlık memuru, ebe ve hemşirenin sağlık personeli içindeki yeri zamanla önem
kazanır, hızla sağlık memuru, hemşire ve ebe yetiştiren okulların açılmaya başlamasıyla bu
mesleklerdeki açık giderilmeye çalışılır (DİE, 1997 ve 2005 Yılı Verileri; TUİK, 2017 Yılı Verileri).
Tablo 5: Muş ve Türkiye Sağlık Personeli
(TÜİK, Konularına Göre İstatistikler, Sağlık İstatistikleri, İlgili Yıllar)
Yıllar

Muş

Türkiye

Doktor

Diş Hekimi

Eczacı

Sağlık Memuru Hemşire

Ebe

1997

76

7

30

117

231

129

2005

184

9

39

266

238

167

2017

406

45

62

595

664

198

1997

73 659

12 737

20 557

39 658

67 265

40 230

2005

100 853

18 149

22 756

62 035

78 182

43 541

2017

149 997

27 889

28 512

155 417

166 142

53 741
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1997 yılından 2017 kadar geçen 20 yıllık süre zarfında ildeki doktor sayısında 5.3 kat, diş hekimi
sayısında 6,4 kat, eczacı sayısında 2 kat, sağlık memuru sayısında 5 kat, hemşire sayısında 2,9 kat, ebe
sayısında ise 1,5 kat iyileşme olmuşsa da yine de istenilen seviyede değildir.
2.Muş’ta Sağlık Sorunları ve Ölüme Yol Açan Hastalıklar
İldeki başlıca sağlık sorunları bulaşıcı hastalıklar ve ana- çocuk sağlığına ilişkin sorunlardır. Bulaşıcı
hastalıkları önleyici koruyucu; önlemlerin alınması ve ana-çocuk sağlığı konusunda etkili olunması
mümkündür. Ancak, Muş’ta bu konuda sunulabilen sağlık hizmetleri çok kısıtlıdır. 1978’de ilde
bildirimi en yüksek olan hastalık kızamıktır. Muş’ta, kızamık, yeni olgu oranı (yüz binde 26,1), Türkiye
geneline yakındır. Muş'ta bildirilen trahom yeni olgu oranı (yüz binde 14.1); Türkiye geneline (yüz
binde 47,8) göre çok düşüktür. İlde boğmaca yeni olgu oranı da (yüz binde 1\4), ülke genelinin 1/4’ü
düzeyindedir. Bulaşıcı sarılık yeni olgu oranı (yüz binde 0,7), Türkiye genelinin (yüz binde 30,7) 1/
40’ından azdır. Sıtma (yüz binde 9,9) ve kızıl (yüz binde 0,4) yeni olgu oranları se Türkiye
ortalamalarına göre oldukça düşüktür.
Muş’un çevre koşulları ve komşu illerdeki bulaşıcı hastalıklara ilişkin bilgiler Muş’ta bildirilen bulaşıcı
hastalık yeni olgu oranlarının yüksek olmasını gerektirmektedir. 1975 yılında ilçe merkezlerinde bile
nüfusun % 73’ü bağımsız bir tuvaletten, % 80,5’i de bağımsız banyodan yoksundur. Nüfusun % 88’i ise
şehir suyundan yararlanamamaktadır.
Kullanılan suyun yetersizliği, trahom gibi hastalıkların sık görülmesine yol açarken, bu suyun merkezi
dağıtım dışındaki kaynaklardan elde edilmesi, suyun arıtılmaması, kolera, tifo, dizanteri, bulaşıcı
sarılık ve ölüme yol açan bebek ishalleri gibi hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Tablo 6: Muş ve Türkiye’de Ölümlerin Nedenlerine Göre Dağılımı (%) DİE, Ölüm İstatistikleri
1979

Muş

Türkiye

Kalp Hastalıkları

34,3

27,7

İyi Tanımlanmayan Haller

21,7

16,3

Doğum Nedeniyle Oluşan Ölümler

11,9

12,6

Zatürre

9,1

8,5

Urlar

4,9

6,6

Kazalar

3,5

4,1

Hipertansiyon ve Serebrovasküler
Hastalıklar

2,8

5,7

Gastroenteritler Diareli Diğer Hastalıklar

2,8

4,0

Diğer Enfeksiyon Hastalıkları

2,0

3,4

Diğer Nedenler

7,0

11,1

100,0

100,0

100

126 269

Toplam
Toplam Ölüm Sayısı

Muş’un özellikle güney kısmında görülen sıtma, Muş Ovası’nı sulayan Murat Irmağı ve kollarının
sivrisinek üremesine uygun bir ortam oluşturmasından dolayıdır. Yine de ilde bildirilen sıtma yeni olgu
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oranı çok düşüktür. Ancak Muş 1970’lerin ikinci yarısında SSYB’nin (Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma
Bakanlığı) sıtma savaşında öncelik tanıdığı 16 ilden biri olmuştur. İldeki bir hastalık zatürredir. Daha
çok bebek ölümlerine sebep olan zatürrenin tedavisi kolay olmasına rağmen bir sağlık sorununa
dönüşmesinin sebepleri arasında sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması, çevre koşullarının olumsuz
olması, beslenme yetersizliği gösterilebilir.
1979 yılında ölümlerin % 65,1’i çoğu ilde ve Türkiye genelinde olduğu gibi kalp hastalıklarıdır. Bunu
zatürre ve doğumla ilgili hastalıklar izlemektedir. Diğer bir ölüm nedeni karaciğer hastalıklarıdır.
Tablo 7: Muş ve Türkiye’de Ölümlerin Nedenlerine Göre Dağılımı (TÜİK, 2009, 2017)
Dolaşı
m
Sistemi

İyi ve Kötü
Huylu
Tümör

Solumun
Sistemi
Hastalıkları

Endokrin

Sinir Sistemi
ve Duyu
Organları
Hastalıkları

Dışsal
Yaralanma
ve
Zehirlenme

Diğer

Türkiye
2009

112
158

59 386

24 996

17 931

8 284

11 289

47 460

Türkiye
2017

165
323

81 527

49 855

20 110

20 504

18 901

60 661

Muş 2009

197

112

71

16

8

39

295

Muş 2017

438

264

138

57

51

47

283

TÜİK 2009 ve 2017 yılının verilerine göre Türkiye ve Muş genelinde ölüme yol açan hastalıkların
başında dolaşım sistemi hastalıkları gelmektedir. Bunu iyi ve kötü huylu tümörler ile diğer hastalıklar
izlemektedir.
3. Muş’ta Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Muş’ta ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında kentsel ve kırsal kesimlerde önemli
ölçüde farklılık gösterdiği görülmektedir. 1979 yılında 1-4 yaş ölüm oranı Muş’un ilçe merkezlerinde
% 33,1 iken, kırsal kesimde % 65,6’dır. Her iki oran da Türkiye genelinden yüksektir. Muş’un kentsel
kesiminde 0-1 yaş ölüm oranı % 21,1 değeri ile % 26,8 olan ülke değerinden düşüktür. Kırsal kesimde
ise 0-1 yaş ölüm oranı % 48 değeri ile %38,4 olan ülke değerinden anlamlı ölçüde fazladır.
Tablo 8: Yaş Grubuna Göre Ölümler (TÜİK, Yaş Grubuna Göre Ölümler, İlgili Yıllar)
2009
Yaş Aralığı
0

Türkiye

2017
Muş

Türkiye

Muş

17 607

262

11 849

164

1-4

4 757

121

2 590

41

5-9

3 506

222

1 309

7

10-14

2 584

117

1 369

22

15-19

3 455

87

2 939

43

20-24

3 608

44

3 315

31

210

25-29

4 197

36

3 385

23

30-34

4 285

34

3 771

10

35-39

5 569

38

5 123

22

40-44

7 802

36

6 904

31

45-49

11 956

44

9 962

34

50-54

16 742

80

16 206

51

55-59

21 628

64

22 622

82

60-64

26 252

70

32 661

105

65-69

33 458

135

39 660

123

70-74

41 589

152

46 451

131

159 745

538

215 665

525

963

2

---

---

75+
Bilinmeyen

0-4 yaş grubunda ölüm oranının artması annelerin sağlığı ve doğum ile ilgili sorunlara bağlanırken, 1-4
yaş ölüm oranının yüksek olması beslenme yetersizliği, olumsuz çevre koşulları ve bulaşıcı hastalıklara
bağlanmaktadır. Bu durum en çok 1 yaşını doldurmamış bebekleri etkilemektedir. İlin 55 yaş üzeri
ölüm oranıyla 0-4 yaş ölüm oranı aynıdır. Kırsalda ise 55 yaş üstü ölüm oranı % 16,1’dir.
Tablo 8’de 2009 ve 2017 verileri temel alınarak yaş grubuna göre ölümler verilmiştir. Buna göre hem
ilde hem de ülkede 0’dan 50-54 yaş grubuna kadar olan yaş grupları için ölümlerde bir azalma söz
konusu iken, 55 ve üzeri yaş grubundaki ölümlerde artış görülmektedir. Buradan hareketle genel
olarak 0-4 yaş arası ölüm oranlarının düşmesi ve 75 yaş üzeri ölüm oranlarının artması sağlık
düzeyinde olumlu anlamda gelişmeler olduğunu ortaya koymaktadır.
3.Muş’ta Çevre Sağlığı
Çevre sorunları insan sağlığı noktasında önemli bir yer tutmaktadır. İlde sağlığı tehdit eden başlıca
çevre sorunları su ve kanalizasyon şebekelerinin yetersizliğidir. Atıklar ve pis sular içme-kullanma
suyu şebekelerine ya da kaynaklarına sızmakta bu da sağlığı tehdit etmektedir. Evsel atıklar başta
olmak üzere tüm sektörler özellikle toprak ve su kirliğine yol açtığından halkın sağlığının bozulmasına
sebep olmaktadır.
Atık su tesislerinin olmaması, atıkların su kaynaklarına bırakılması, kanalizasyon sistemlerinin
yetersizliği, göl, dere, akarsu gibi yerlere arıtılmadan bırakılan sular kirliliğe sebep olmakta, dolayısıyla
insan sağlığını tehdit etmektedir. İlde uzun süren kış mevsimlerinde kalitesiz yakıt kullanımı da insan
sağlığını olumsuz etkileyen bir diğer husustur.
Bu çevre sorunları ile ilgili olarak Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, denetleme, bilinçlendirme,
uyarıda bulunma ve atık su tesisleri projelerinin tamamlanması yönünde faaliyetlerde bulunmaktadır.
SONUÇ
Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar olan süreç incelendiğinde şüphesiz ki Türkiye genelinde
sağlık alanında ve toplum sağlığının düzeyinde ciddi bir yol alınmış, olumlu gelişmeler kaydedilmiştir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, dünya savaşından çıkmış, maddi manevi yorgun bir devlet olarak, sağlık
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alanına devlet bütçesinden az bir miktar ayrılabilmekteyken, bugün sağlık alanına ayrılan bütçe kayda
değer orandadır ve Avrupa Birliği ortalamasına çok yakındır.
Araştırmada 1960 öncesi verilere ulaşılmakta güçlük çekildiğinden en erken 1963 verilerinden
başlanarak ilin durumu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken de il hem yıllar içerisinde
kendi değerleriyle hem de Türkiye değerleriyle kıyaslanarak sağlık alanındaki gelişimi ortaya
koyulmaya çalışılmıştır. Buna göre il, günümüze gelinceye kadar sağlık hizmetleri hususunda olumlu
gelişmeler kaydetmiş olsa da ülke değerlerinin gerisinde kalmıştır. Gerek hekim, hemşire, ebe, sağlık
memuru başına düşen kişi sayısı, gerek kişi başına düşen hastane yatak sayılarında ilin durumu
istenilen seviyede değildir.
Muş coğrafi konumu, iklim koşulları, sosyo-ekonomik durumu dolayısıyla göç veren bir ildir. Nüfusun
azalması ilin sağlık sektörü de dâhil tüm sektörlerde göstergelerini olumsuz etkilemektedir. İl, her ne
kadar yapılan yatırımlardan payını alsa da süreç içerisinde diğer illerde de gelişmenin olması Muş’u
geriye doğru götürür.
İl DPT’nin 2003 sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırmasında sağlık sektöründe 78. sırada genel
gelişmişlikte 81. sırada yer alır ve 2011 yılına gelindiğinde genel gelişmişlikteki sırasını koruduğu
görülmektedir. 2013 yılında ise yerini Hakkâri’ye bırakarak 80. sıraya gelmiştir.
TÜİK İllerde Yaşam Endeksi Gösterge Değerleri 2015 verilerine göre ilde bebek ölüm hızı binde 13,2,
sağlığından memnuniyet oranı % 64,4 kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı da %
61,5’dir.
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Özet
Osmanlı Devleti’nde askeri, Enderun, Medrese şeklinde örgün, Lonca sisteminde ise yaygın olarak
gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında Gayrimüslimlerin kendi inanışlarına göre eğitim sistemleri yer
alır. Bu sistem devlete memur, orduya subay, halkın inanışına din adamı yetiştirirken toplumun
iktisadi faaliyetleri için lonca sisteminden kişiler yetişmiştir. Lale Devri ile beraber ordu teşkilatında
Batılı tarzda okullar açılırken, II. Mahmut ve daha sonra Tanzimat Dönemi içinde Batılı tarzda eğitimin
tüm kademelerinde okullar açılmıştır. Ancak taşrada her kademede okul ve bu okullarda okullaşma
oranı görünmemektedir. Tanzimat Dönemi’nde ülkede yabancı okulların (Robert Koleji, Fransız Lisesi,
Alman Lisesi gibi) açıldığı görülmektedir. Bu süreç ülkede Meşruiyet Dönemlerinde de devam etmiştir.
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türk Ulusunun siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki yapısında olduğu gibi
eğitim alanında da önemli gelişmeler olur. Mustafa Kemal Atatürk, gerçekleştirdiği inkılapların halk
tarafından anlaşılması ve benimsenmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin muasır medeniyetler seviyesine
çıkması açısından eğitime daha büyük bir önem göstermiş, bu kapsamda ülkenin çağdaş ülkeler
seviyesine ulaşabilmesi için milli ve laik bir eğitimi hedeflemiştir. Ülkede Maarif Kongreleri
düzenlenmiş, yabancı uzmanlar ülkeye davete dilmiştir. Öncelikle Arap harflerinden Latin harflerine
geçiş, daha sonra ülkede okuma yazma seferberliği, Millet Mekteplerinin açılışı ve Halk Evleri’nin,
askerde Ali Okulu’nu bu alanda çok önemli adımlar olmuştur. Ülkede üniversite reformu, teknik
okulların açılması, Hukuk, DTCF gibi Yüksek Öğretim Kurumlarının açılışı sağlanmıştır. 1940 yılında
çıkartılan KÖY Enstitüleri Kanunu ile kurulan enstitülerde yetiştirilen öğretmenlerle hem ülkede okur
yazar oranı hem de kırsal alanda kalkınma sağlanmaya çalışılmıştır.
Bu araştırma nitel araştırma deseninde doküman analizi metodu içinde tarama tekniği kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Çalışma Türkiye Cumhuriyeti sürecinde Devlet İstatistik Enstitüsü Nüfus Sayımı
Verileri ve Devlet Planlama Teşkilatı verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Cumhuriyet
Dönemi’nde Hakkari’de eğitimin tarihi gelişimi, okuryazar oranı, okul ve öğrenci sayıları, okul ve
öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, eğitim alanındaki gelişmeleri içeren verilerle sonuca varmak
amaçlanmıştır. Çalışmanın sonunda Cumhuriyet Dönemi’nde Hakkari’de eğitim göstergelerinin
Türkiye ortalamasına göre gelişimi ile bu göstergelerin Hakkari’nin gelişimine etkisine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, dönem, Hakkâri, tarih, eğitim, gelişme.
The Historical Development of Education in The Republic Period in Hakkari
Abstract
The military in the Ottoman Empire, Enderun, Madrasa in the form of formal, in the guild system was
carried out widely. Apart from these, non-Muslims have education systems according to their beliefs.
This system was developed by the state officials, army officers, clergymen in the belief of the people
and people from the guild system for the economic activities of the society. The Western era schools
were opened in the army organization together with the Tulip Period, II. Mahmoud and later
Tanzimat Period in all levels of education in Western style schools were opened. However, there is
no schooling and schooling rate at all levels in the provinces. During the Tanzimat Period, foreign
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schools (Robert College, French High School, German High School) were opened in the country. This
process continued in the country during the legitimacy period.
With the proclamation of the Republic, there are important developments in the field of education as
well as the political, social, economic and legal structure of the Turkish Nation. Mustafa Kemal
Ataturk, the understanding by the public of the reforms carried out and adoption of the Republic of
Turkey contemporary civilization has shown a greater emphasis on education in terms of the rise to
the level aimed at a national and secular education to achieve the modern countries' level of the
country in this regard. Education Congresses were organized in the country and foreign experts were
invited to the country. First of all, the transition from the Arabic letters to the Latin letters, then the
mobilization of literacy in the country, the opening of the Millet Schools and the People's Houses, the
Ali School in the military, were very important steps in this area. Higher education institutions such as
university reform, opening of technical schools, law, DTCF were opened in the country. Teachers who
were raised in the institutes established by the Law on Resident Institutes in 1940 tried to improve
the literacy rate in rural areas as well as in rural areas.
This research was carried out using the scanning technique in the document analysis method in the
qualitative research design. Work process in the Republic of Turkey State Institute of Statistics
Census was carried out using data and State Planning Organization data. In the study, it is aimed to
conclude the historical development of education, literacy rate, number of schools and students,
number of students per school and teacher, and developments in the field of education in Hakkari.
education indicators in Hakkari in the end of the study period, with the development of the Republic
of Turkey according to the average of this indicator is given to the impact on the development of
Hakkari.
Key Words: Republic, period, Hakkâri, education, development.
GİRİŞ
Cumhuriyetin başlangıcında ülkede okuryazar oranı oldukça düşüktür. Bu nedenle ülkede okullaşma
oranı da bir hayli azdır. Ülkenin eğitim düzeyi ile ilgili bu durumundan dolayı daha Sakarya Meydan
Savaşı bitmeden Ankara'da Maarif Kongresi düzenlenerek nelerin yapılması gerektiği görüşülür. Bu
görüşmede eğitimin önüne “milli” ibaresi getirilir. Savaş sonunda Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre
sonra eğitim sistemi dini hüviyetten, ülke içerisinde çok farklı amaçlarla eğitim öğretimlerini sürdüren
yabancı ve eski azınlık okullarından arındırılabilmesi, eğitimin ulusal hüviyette tek çatı altında
toplanabilmesi amacıyla 3 Mart 1924 tarihinde "Tevhid-i Tedrisat" yasası çıkarılarak uygulamaya
konulur. Ülkeyi Batı ve Batı kültürüne götürebilmek ve Arap kültüründen uzaklaşabilmek amacıyla
1928 yılında Arap harflerinin yetersizlikleri belirtilerek Latin alfabesine geçilir. Böylece ülkede
okuryazar oranının artmasında ve halkın eğitiminde kolaylık sağlanmaya çalışılır. 1931 yılında Mustafa
Kemal'in gayretleri ile kurulan Türk Dilini Tetkik Cemiyeti de ülkedeki okullaşmada büyük rol oynar.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Devleti'nden miras alınan okullarda eğitim ve öğretim
sürdürülmeye çalışılmaktadır. Cumhuriyetle birlikte eğitim kurumlarında da yeniden yapılanmaya
gidileceği için rüştiye ve idadi okulları kapatılır. Bu okullar yeni yapılanma doğrultusunda ancak belirli
yerlerde tekrar açılır. Fakat tüm ülke sathında yeniden yapılanma sonrasında okullaşmaya
gidilemediğinden genel nüfus sayımı verilerinde de istenilen ölçüde veriye ulaşılamamaktadır. Bu
nedenle 1927 yılı genel nüfus sayımı verilerinde daha çok genel bilgiler ve bölge verileri ile bazı illerin
verileri yer almaktadır. Ülkede hangi ilde ne kadar öğretmen, okul veya öğrenci olduğu tam olarak
belirlenememektedir. Bu durumun nedenleri arasında yerel yönetimlerin de eğitim görevini
üstlenmesi ve çok farklı okul türlerinin yer almasıdır. Örneğin 1927-28 eğitim öğretim yılında ülkede
14 adet ilk yatılı, ilk erkek mektepleri 6060, ilk muallim erkek mektebi 15, ilk kız muallim mektebi 8,
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musiki muallim mektebi 1, muhtelit ana mektepleri 55 olmak üzere toplam 6153 okul bulunmaktadır.
Bu okullarda 9991 erkek ve 3248 bayan toplam 13239 öğretmen görev yapar ve 426206 öğrenci
eğitim ve öğretim görür.132
19. yy’da Hakkâri Livası’nda eğitim açısından ileri bir düzeyde değildir. Cuinet’in verilerine göre,
sancağın tümünde Müslümanların sadece 2 ilkokulu ve 2 rüştiye okulu vardır. İdadi yoktur. Müslüman
öğrenci sayısı 230 civarındadır. Hakkâri yöresinde Ermenilerin 3, Keldanilerin 2 ve Yahudilerin de 3
okulu vardır.133
1891 yılında Hakkâri Livası’ndaki Okulların Dinsel ve Etnik Dağılımı şöyledir: Müslümanların 2
rüştiyesinde 150 öğrenci, 2 ilkokulda 80 olmak üzere toplam 230 öğrenci; Ermenilerin 3 okulunda 150
öğrenci, Keldani’lerin 2 okulunda 50 öğrenci, Yahudilerin 3 okulunda 60 öğrenci, toplam 12 okulda
490 öğrenci yer alır.134
1903 Maarif Salnamesi’ne göre, Hakkâri Livası’nda, Gevar’da (Yüksekova) ve Çölemerik’te birer
rüştiye vardır. Bu rüştiyelerde 18 ve 16 öğrenci tahsil görür. Cuinet göre, Gevar Kazası’nın merkezi
Dize’de Müslümanlar’ın, Ermeniler’in ve Yahudilerin birer ilkokulu vardır. Cami, kilise ve sinagoga
bağlı bu ilkokullarda sırasıyla 40, 50 ve 20 olmak üzere toplamda 110 öğrenci vardır.135
Hakkari 9521 km2'lik alanı ile ülkenin % 1,2’sini kaplar. Yeryüzü şekillerinin yaklaşık % 88'ini dağların
oluşturduğu Hakkâri’de toprakların % 86'sı tarıma elverişlidir. Bununla birlikte ekili-dikili alanın il alanı
içindeki payı ancak % 1,4'tür. İlin 1927 yılında nüfusu 24 980 iken, 1950’de 44 207, 1960’da 67 766,
1980’da 155 763 olur.1361980 Genel Nüfus Sayım' sonuçlarına göre, 155 463 kişilik nüfus vardır.
1927'de Hakkari'de km2'ye yalnızca 2 kişi düşerken, bu sayı 1980'de 16'ya yükselmiştir. Böylece aynı
dönemde km2'de 18 iken km2'de 58'e yükselen Türkiye ortalaması ile Hakkari'nin nüfus yoğunluğu
arasındaki fark 1927'de 16 iken 1980'dc 42've çıkmıştır.
İlde temel ekonomik uğraşın hayvancılık olmasına, yörenin topografik yapısına ve iklim şartlarına
bağlı olarak iki özgün yerleşme biçimi ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki yüksek kesimlerdeki
düzlüklerde, yaylalarda yer alan geçici yerleşmeler, diğeri 2-10 haneden oluşan köyaltı yerleşmeleridir
(mezra, kom vb.). Hakkari’de 1973 yılında toplam bucak ve köy sayısı 145 iken köyaltı yerleşmeler
600’ün üzerindedir. İlçelerdeki köyaltı yerleşmelerinin sayısı ve bunların toplam nüfusu, toprakların
yerleşmeye elverişliliğine ve ekonomik gelişmişliğe bağlı olarak artmaktadır. 1973’te en fazla köyaltı
yerleşme bulunan ilçeler Yüksekova (177) ve Merkez (153) şeklindedir. Hakkâri’deki aşiretler, tam
göçebe değildir. Ancak, bazı göçer aşiretleri Yüksekova’nın kenarından geçer. İldeki aşiretler aslında
yerleşik olmakla birlikte, hayvancılıkla uğraştıkları için yarı göçebe bir yaşam sürer.137
Ülkenin en az gelişmiş illerinden biri olan Hakkari'de, az gelişmişliğin sonuçları, eğitim düzeylerinin
geriliğinde de görülür. Hakkari, gerek okuryazarlık, gerekse okullaşma oranlarının en düşük olduğu
ildir. Okul sayısındaki artış ülke geneline göre çok geç bir tarihte, 1960'ların ortasında başlamıştır ve
çok ağır bir hızla ilerlemektedir. Eğitim düzeyinin geriliğinin en açık belirtileri, kadınlar arasında
okuryazarlık oranının çok düşük olması (1975'te % 8,1) ve eğitim olanaklarından çok az sayıda kız
öğrencinin (1979-1980'de ilkokulda kız oranı % 24) yararlanabilmesidir.138 Bu geri eğitim düzeyinde
kuşkusuz doğal yapı ve yerleşme düzeniyle, eğitime ilginin artmasına yol açmayan ekonomik yapı
kadar, ilde egemen olan gelenek-sel kültürün de etkisi vardır. İllerin Sosyo-Ekonomik gelişmişlik
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düzeyleri içinde eğitim göstergelerine göre il son sıralarda yer alır; örneğin 2011 il ülkede 80.
Sıradadır.139
1990 yılında ilde 172 479 nüfus ve 24 nüfus yoğunluğu vardır. İl ve ilçe merkezleri nüfusu 71 099,
bucak ve köylerin nüfusu 101 380’dir.140 2000 yılında ilde nüfus 236581, şehirleşme oranı % 58,95
(Türkiye 64,90), yıllık ortalama nüfus artış hızı % 31,60 (Türkiye % 18,29), nüfus yoğunluğu 33 (Türkiye
88), doğurganlık hızı binde 6,69 (Türkiye 2,53), ortalama hane halkı büyüklüğü 7,91 (Türkiye 4,5)
şeklindedir.141
A.HAKKARİ’DE HALKIN OKURYAZARLIK DURUMU
1928 yılında Hakkâri’de okuma yazma bilen erkeklerin oranı % 2,2 iken, kadınların oranı % 0,4’tür.142
1945'te yılına gelindiğinde ülkede okuryazar oranı % 28,9 iken ilde % 5,9’dur. Hakkâri'de okuryazarlık
oranı, 1955'te % 10'u, 1970'te ise % 20'yi aşmıştır.143
1975 nüfus sayım sonuçlarına göre, okuryazar oranının % 61,9 olduğu Türkiye' de, % 26'lık bir oranla
okuryazar nüfusun en düşük olduğu il Hakkâri’dir. Türkiye genelinde kadın nüfusun yarıya yakın bir
oranda (% 48,3) okuryazar olmasına karşın, Hakkâri'de okuma- yazma bilen kadın nüfus oranı %
8,1'dir.144 Okul çağındaki nüfus içinde okula gidenler oranını gösteren okullaşma oranı da, Hakkâri'de
1960-1980 döneminde Türkiye ortalamasının yarısına bile ulaşmamıştır. Hakkâri İli, eğitim
göstergeleri açısından Türkiye ve bölge ortalamalarının bir hayli altındadır. Doğu Anadolu
Bölgesi'ndeki 12 ilin okuryazarlık oranlarının ortalaması % 44,7'dir.145
Tablo 1: Türkiye ve Hakkari’de Erkek ve Kadınlarda Okur- Yazar Oranı (%)146
Yıl

Erkek

Kadın

Türkiye Hakkâri Türkiye
1928

---

1945

Hakkâri

2,2

---

0,4

43,7

10,6

16,8

1,2

1950

47,5

14,3

16,8

1,6

1960

61

19,2

31

2,4

1975

77

40,6

45

8,1

1990

89

39,0

72

13,2

2012

98,5

96,9

93

84,7

2017

99

97,6

94,4

88,3

1975'te nüfusunun 74'ü okuma-yazma bilmeyen Hakkâri'de, erkeklerin okuryazarlık oranı (% 40,6),
Türkiye genelindeki kadın okuryazarlık oranının bile (% 48,3) altındaydı. Erkeklerin askerlik hizmeti
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sırasında ve çeşitli toplumsal ilişkileri nedeniyle kadınlara oranla daha kolay okuma- yazma öğrenme
olanağı vardır. Bu olanağa karşın, ilde erkeklerdeki okuryazarlık oranının bu denli düşük oluşunun
nedeni ulaşım güçlüğü, dağınık yerleşim, ekonomik az gelişmişlik ve dil sorunudur. 1975'te
okuryazarlık açısından Doğu Anadolu illeri arasında son sırayı alan Hakkâri'de bu oran % 26’dır.147
1981'deki okuma-yazma seferberliğinde ildeki öğretmenlerin % 81'i görev almış, okuma-yazma
bilmeyen 70 995 kişinin, yalnızca % 10'u (7 097 kişi) bu kurslara katılmıştır. Okuma-yazma bilen
nüfusun ancak % 11’i orta ve daha üst düzeyde öğrenim görmüştür. Yükseköğrenim yapmış olanların
oranı, sadece binde 8'dir. Okuryazarlar içinde herhangi bir öğretim kurumunu bitirmemiş olanlar %
39, ilkokulu bitirenler ise % 50 oranındadır.148
1985 yılında Hakkâri’de erkeklerin % 36,5’i, kadınların % 76,5’i okuryazar değildir, toplamda ise %
54,15’i okuryazar değildir. Buna göre toplamda % 45, 85’i, erkeklerin % 63,49, kadınların % 23,40’ı
okuryazardır. Ülkede erkeklerin % 21,7’si, kadınların % 31, 8’i okuryazar değildir. Ülkede nüfusun %
77,4’ü okuryazardır, erkeklerin % 86,52’si, kadınların % 68,16’sı okuryazardır.149
1990 yılına gelindiğinde Türkiye’de okuma yazma bilen erkelerin oranı % 89, kadınların oranı ise % 70
iken, Hakkâri’de okuma yazma bilen erkeklerin oranı % 39, kadınların oranı da % 13,2’dir. İl 1990
yılında da Türkiye ortalamasının gerisindedir. Özellikle de kadınların oranı Türkiye ortalamasının
oldukça gerisindedir. 2000 yılında ilde okuryazar oranı toplamda % 70,6’dır (ülkede % 87,30).
Okuryazar kadın nüfusun toplam kadın nüfusa oranı ise % 52,1 Türkiye % 80,62) olarak karşımıza
çıkar.150
2011 yılında Türkiye' de 6 yaşın üzerinde okuma yazma bilmeyen nüfus, 6 yaşın üstündeki toplam
nüfusun % 4,9'udur. Yine aynı yıl Hakkâri’de okuma yazma bilmeyen kadınların oranı %15,9 iken, bu
oran erkekler için % 3,5 olmuştur. Türkiye'de 2011 yılında 15 yaş üstü nüfus için okuma yazma
bilmeyenlerin oranı % 6, okuma yazma bilenlerin ise % 94'dür. Hakkâri’de ise bu oranlar sırasıyla, %
12 ve % 88'dir. 2011 yılında Hakkâri’de yüksekokul veya fakülte mezunlarının yine aynı yaş grubu
nüfusa oranı ise % 6'dir. 2013 yılında Türkiye' de 6 yaşın üzerinde okuma yazma bilmeyen
(bilinmeyen hariç) nüfus, 6 yaşın üstündeki toplam nüfusun % 3,9'dur. Yine aynı yıl Hakkâri’de okuma
yazma bilmeyen (bilinmeyen hariç) nüfus, toplam nüfusun % 8'i olmuştur. Türkiye'de 2013 yılında 15
yaş üstü nüfus için okuma yazma bilmeyenlerin (bilinmeyen hariç) oranı % 4,7, okuma yazma
bilenlerin (bilinmeyen hariç) ise % 95,3'dür. Hakkâri’de ise bu oranlar sırasıyla, % 11,1 ve % 88,9'dur.
2013 yılında Hakkâri’de yüksekokul veya fakülte mezunlarının (bilinmeyen hariç) yine aynı yaş grubu
nüfusa oranı ise % 8,43'dür.151
İlde okuryazar nüfusun oranlarının artmasının yanında eğitim seviyesi de yükselmektedir. Lise ve
dengi okulları bitirenlerin sayılarındaki artış lisans ve lisansüstü eğitimi de olumlu etkilemiştir. Hem
ilde hem de Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksekokul ve üniversitelerin çoğalması bu durumdaki payı
önemlidir. 2017 yılında Hakkâri’de okuryazar erkek nüfusun oranı % 97,6’ya çıkarken kadınların oranı
da % 88,3’e yükselmiştir. İl bu oranlarla Türkiye değerlerine yaklaşmıştır.
Ülkede 2012’de okuryazar olmayanların oranı % 4,22, 2015’te % 3,87, ilde 2012’de % 19,66, 2015’te
% 8,47’dir. Ülkede 2012’de okuryazar oranı % 95,78, 2015’te 96,22, ilde 2012’de % 91,53, 2015’te %
92,28’dir. Ülkede 2012 yılında nüfusun % 93’ü, 2015’te % 93,72’si okuryazardır. İlde 2012’de nüfusun
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% 84,72, 2015’te % 86,31’i, okuryazardır. Ülkede 2012 yılında erkeklerin % 98,56’sı, 2015’te % 98,71’i
okuryazardır. İlde 2012’de % 96,9, 2015’te % 97,22’s, okuryazardır.152
2008 yılında ülkede % 91,78 okuma yazma bilen varken, 2012 yılında % 95,78 ve 2017 yılında bu oran
% 96,74’e ulaşır. 2008 yılında ilde % 80,34 okuma yazma bilen varken, 2012 yılında % 91,53 ve 2017
yılında bu oran % 93,38’e ulaşır. 1996 yılında Hakkâri 70. Sırada, 2003 yılında 81 il içinde 70. sırada
yer alır.153
B.İLKOKUL VE İLKÖĞRETİM
Cumhuriyet’in ilan edildiği dönemde millî, halkçı ve çağdaş eğitime geçilmesi, eğitimde kız-erkek
eşitliği, köy ve köylü eğitiminin önemi gibi hususlar mecliste ve meclis dışında çokça irdelenmeye
başlanır. Bu çalışmalar sürerken 12 milyon dolayında tahmin edilen ülke nüfusunun 1923-1924 eğitim
yılında sahip olduğu eğitim-öğretim olanakları tablo 2’de görüldüğü gibidir.154 Tablo incelendiğinde
ülkedeki okul, öğretmen ve öğrenci sayılarının çok düşük olduğu ve modern bir devlet olma yolunda
ilerlemeye çalışan Türkiye’nin eğitim ihtiyacını karşılamaktan son derece uzak olduğu görülecektir.
Tablo 2: Türkiye’de 1923-1924 Yılı Verileri
Öğrenci
Sayısının
Okul Öğretmen Öğrenci Genel
Okul Kademesi
Nüfusa
Oranı %
İlköğretim

4.894

10.238 341.941

2,8

Ortaokul

72

796

5.905

0,05

Lise

23

513

1.241

0,01

Meslek Okulu

64

583

6.547

0,054

Toplam

5.053

12.130 355.634

2,96

28 Şubat 1925’te TBMM’de Maarif Vekâleti bütçesi görüşmeleri yapılırken, Maarif Vekili Saraçoğlu
Şükrü Bey, köy mektebi ve köy öğretmenlerinin gerekliliğine dair şu açıklamaları yapmıştı; “İsveç,
Norveç gibi halkı dağınık memleketler, eğitim sorununu Seyyar Muallimler halletmişler. Bizim de
köylerimiz dağınıktır. Biz de köy mektepleri kurar ve seyyar muallimler tayin edersek bu sorunu
halletmiş olacağız. Kıt bütçemiz ancak buna yeter”.155 Köylerin öğretmen ihtiyacının karşılanması ve
öğretmenlerin köylerde tutunmalarını sağlayacak tedbirler araştırılmıştır. Bu amaçla 7 Haziran
1925’te çıkarılan 2049 Sayılı “Şark Vilâyetlerine Gidecek Muallimlere İtası Muktezi Maaş Zamları
Hakkında Talimatnâmenin Mer’iyete Vazına Dair Kararnâme” ile Artvin, Ardahan, Erzurum, Ergani,
Bayazıt, Bitlis, Hakkâri, Siirt, Süleymaniye, Kars, Kerkük, Genç, Muş, Musul, Van, Dersim ve Erzincan
vilâyetlerindeki okullara gönderilen ve o bölgenin yerlisi olmayan öğretmenlere maaş ve fevkalâde
tahsisat verilmesi ön görülmüştür.156 Bu tür uygulamalarla Hükümet, söz konusu vilâyetleri daha
cazip hale getirerek buradaki öğretmen ihtiyacını karşılamaya çalışmıştır.
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Amerikalı eğitimci John Dewey öğretmenin köyün birçok problemini halledecek tipte yetiştirilmesini
tavsiye eder.157 Bu tavsiye doğrultusunda Maarif Vekili Mustafa Necati Bey tarafından 789 sayılı
Maarif Teşkilatı Kanunu ile “İlk Muallim Mektebi” ve “Köy Muallim Mektebi” şeklinde şehir ve köy için
iki farklı öğretmen tipi yetiştirilmeye başlandı. Köylerin öğretmen ihtiyacının karşılanması ve
öğretmenlerin köylerde tutunmalarını sağlayacak tedbirler araştırılmış ve bu amaçla 7 Haziran
1925’te çıkarılan 2049 Sayılı “Şark Vilâyetlerine Gidecek Muallimlere İtası Muktezi Maaş Zamları
Hakkında Talimatnâmenin Mer’iyete Vazına Dair Kararnâme” ile doğu vilâyetlerindeki okullara
gönderilen ve o bölgenin yerlisi olmayan öğretmenlere maaş ve fevkalâde tahsisat verilmesi ön
görülür.158
Bu dönemde Bitlis’in de bulunduğu 20 vilâyette Darüleytam ve Yatılı İlkokullar açılmıştır. Bu
okullardan 14 tanesi savaşlarda harap olan Doğu vilâyetlerinde (Ergani, Artvin, Urfa, Hopa, Siverek,
Bitlis, Ardahan, Gaziantep, Sivrihisar, Kars, Besni, Van, Bayburt, Erzurum) bulunmaktadır.159 Bitlis
Valiliği, 15 Ekim 1925’te Başvekâlet’ten ildeki vakıf ve ilkokulların ihtiyaçları için 2 000 lira talep etmiş
ve Başvekâlet de bu talebi değerlendirerek 20 Ekim’de söz konusu parayı göndermiştir.160
Ülkede 22 Mart 1926’da Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulanması için kabul edilen “Maarif Teşkilâtı
Hakkında Kanun”la Talim ve Terbiye Kurulu ile Maarif Eminlikleri’nin kurulması sağlanır. Maarif
Eminliği uygulamasına göre Türkiye 13 bölgeye ayrılmıştır. Maarif Eminlikleri’nin mıntıkalardaki
faaliyetler arasında Doğu Bölgesinde okullaşma oranını arttırma, artan öğrenci sayısı karşısında
öğretmen ihtiyacını giderme, eğitimin malzeme ve maddi gereksinimlerinin karşılanmasına
başlanır.161
Başvekil İsmet İnönü’nün Temmuz 1935’te yaptığı tetkiklerden sonra hazırladığı raporunda; Doğu ve
Güneydoğu Anadolu vilâyetlerinde eğitim ve kültür meselesine de büyük önem verilmesi gerektiğini
belirtmiştir.162 İsmet İnönü’nün bu raporundan sonra Birinci Umumi Müfettişlik görevinde bulunan
Abidin Özmen, 1936’da yapılan Umumi Müfettişler Toplantısına sunduğu raporunda; bölge insanının
Türkçe konuşur hale getirilmesi ve köy çocuklarının kurulacak yatılı okullarda eğitim görmesi gerektiği
üzerinde durulmuştur. Bunun yanında açılacak okulların geniş binalı, hastanesi, eczanesi yerinde
müstakil veya tez uğrayan bir doktorun kontrolünde yetişmiş, azimli, çalışkan ve mefkûreci
öğretmenlerin idaresinde olması gerektiğini belirtmiş ve bu okullarda başta Türkçe konuşmayı
sevdirecek, kapsamlı bir programla 3 yıl süreli eğitim-öğretim verilmesini istemiştir.163
Özmen, raporunda ayrıca şu ifadelere yer vermişti; “Bugün vilâyetlerin bütçeleriyle ancak kazalarda
ve bazı nahiyelerde pek mahdut köylerde üç sınıfı okutan muallimli birer ilk mektep idare
edilebilmektedir. Büyük Türk köylerinde de beş sınıflı program üzerine müesses mekteplerin varlığı
kabul edilebileceğine göre vilâyetlerin zirai, baytari birçok işleri kanuni, idari ve içtimai birçok
yardımları bırakmadan leyli (yatılı) mektep meydana getirmelerine maddeten imkân görüyorum.
Hükümetçe seneden seneye bir program altında münasip muhitlerden başlayarak böyle müesseseler
kurmanın zaruretine kailim (inanıyorum). Böyle müesseseler ilk olarak Van’ın Gevaş, Hakkâri’nin
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Beytüşşebap, Bitlis’in Hizan, Muş’un Malazgirt, Siirt’in Pervari, Diyarbekir’in Eğil (Şerbeti), Mardin’in
Derik, Urfa’nın Viranşehir kazalarında kurulabilir”.164
1927'de Türkiye çapında ilkokul öğrencisi sayısı 420 889 iken, Hakkâri'deki 2 ilkokulda yalnızca 55
öğrenci vardır. 1929-1930 eğitim öğretim döneminde ilde bulunan 2 okulda 2 öğretmen görev
yapmakta, toplam 44 öğrenci bulunmaktadır. 1936-37 eğitim öğretim döneminde ise ilde 1 ilkokul
daha açılmış, ilkokul sayısı 3’e çıkmıştır. Bununla birlikte ildeki öğretmen sayısı da 6, öğrenci sayısı ise
155’e yükselmiştir.165
1937'de Hakkâri, köylerinde hiç ilkokul bulunmayan tek ildir. 1943'te de 8'i köyde olmak üzere,
toplam 12 ilkokulu ve 17 öğretmeni ile yine Türkiye'nin en son sıradaki ili durumundadır. İldeki ilkokul
sayısı 1961-62'de 68 iken, 1979-80'de 186'ya çıkmıştır. 1960 ve özellikle 1970’lerde okul yapımındaki
artışın hızlanmasına karın, eğitim düzeyini daha gerçekçi belirleyen okullaşma oranı dikkate
alındığında, ilde durum şöyledir: 1960'ta ilkokul düzeyinde okullaşma oranı Türkiye'de % 67,5 iken,
Hakkâri'de yaklaşık % 29 idi. 1975'te aynı oran Hakkâri'de % 41'e çıkmış olmakla birlikte, % 87,5'e
ulaşan Türkiye ortalamasının yine yarısına ulaşamamıştır.166
Hakkâri’nin en önemli eğitim sorunlarından biri kız çocukların öğretim olanaklarından çok düşük
ölçüde yararlanmalarıdır. 1961-1962 öğretim yılında, kız öğrencilerin toplam öğrenci sayısı
içerisindeki payı % 19 iken 1970-1971 ve 1979-1980 öğretim yıllarında ise % 25’e yaklaşmıştır. Kız
öğrenci oranının düşüklüğü ve bu oranın artışındaki yavaşlıkta kızların okutulması konusunda farklı
değerle içeren geleneksel kültür görülür. Kır-kent karşılaştırması yapıldığında, 1961-1980 döneminde
kır ve kent ilkokulları sayısındaki artış oranının hemen hemen aynı (kırda 1,8, kentte 1,5 kat) olmasına
karşın, kent ilkokullarındaki öğrenci sayısının 4,4 katına ulaştığı, buna karşılık kır ilkokullarındaki
öğrenci artışının 3,4 katında kaldığı görülmektedir.167
Tablo:3 Hakkâri’de Kent ve Kır İlkokullarındaki Öğrenci Sayısı168
Yıllar

Kent
Erkek Kız

Kent
Kır
Toplamı
Erkek Kız

1961-62

637

204

841

1970-71

1333

650

1979-80

2530 1141

1990

Kır
Toplam
Toplamı
Erkek Kız

Genel
Toplam

417

2407

2627

621

3248

1983

4818 1351

6169

6151 2001

8152

3671

6347 1789

8136

8877 2930

11807

1979-1980'de kent ilkokullarındaki kız öğrenci, sayısının kentlerdeki toplam öğrenci sayısına oranı %
31 iken, bu oran köy ilkokullarında % 22 idi. Hakkâri'de köyaltı yerleşmelerin çokluğu, ilköğretim
düzeyinin 1980'de özellikle kırsal kesimde zayıf oluşunun önemli nedenlerinden biridir. 1980'de ildeki
143 bucak ve köyün 99'unda (% 69) ilkokul bulunmasına karşın halkın yaygın olarak yaşadığı 600'ü
aşkın köyaltı yerleşme birimi de hesaba katıldığında, bu oran 13'e düşmektedir. Yerleşim birimlerinin
fazlalığı ve dağınık bulunması, bu yörelere ilköğretim hizmetlerini götürmekte çeşitli güçlükler
oluşturmaktadır. Bu nedenle, nüfusu 250'nin üzerinde olan yerleşme birimlerinde yaşayan ilköğretim
çağı çocukları için de, yatılı bölge okulları kurulmaktadır.169
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Hakkâri'de, ilk yatılı bölge okulu, il merkezinde 1936'da hizmete girmiş, ikincisi ise, 1972-1973
öğretim yılında Yüksekova' da açılmıştır. İki okulun toplam öğrenci kapasitesinin 760 olmasına karşılık,
1981-1982 öğretim yılında, 414'ü erkek, 28'i kız öğrenci olmak üzere, toplam 442 öğrenci
bulunmaktadır. 3. yatılı bölge okulunun 1982-1983 öğretim yılında Beytüşşebap'ta açılması
planlanmıştır. 1972-1973 öğretim yılında Hakkâri Yatılı Bölge Okulu'nda 415 öğrenci eğitim yaparken,
aynı yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 19 ilin yatılı bölge okullarında ortalama öğrenci sayısı 994
idi. 1979-1980 öğretim yılında ise, Hakkâri yatılı bölge okullarındaki 414 öğrenciye karşılık, öteki
illerde ortalama 1.173 öğrenci okuyordu. Hakkâri'de yatılı bölge okullarına ilgisizlik, hem küçük
yaştaki çocukların aile ocağından ayrılmak zorunda bırakılmasından, hem de bu çocukların aile
ekonomisi içerisinde çalıştırılmak istenmesinden kaynaklanmaktadır.170
Hakkâri'de ilkokul öğretmenlerinin sayısı 1961'den 1980'e değin 118'den 483'e çıkmıştır. İlde
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, Türkiye ortalamasına yakındır. 1980 verilerine göre, bu sayı
Hakkâri’de 24, Türkiye genelinde ise 26'dır. 1960-1980 döneminde Hakkâri'de öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı 24 ile 30 arasında değişmiştir. Öğretmen başına düşen Öğrenci sayısı, kent ve köy
ilkokullarında da birbirine yakındır. Bu eğitim göstergesinin Türkiye ortalamasına yakın olması,
öğretmen açığının göreli olarak giderildiğini göstermekte ise de, 15 kent ilkokulundan 11 'inde, 171
köy ilkokulundan 119'unda ikili öğretim yapılması ve ilkokullardaki öğretmenlerin % 70'inin stajyer
öğretmenlerden oluşması, öğretimin niteliğini düşürmektedir.
Tablo: 4 1989-1990, 1998-1999, 2012, 2017 İlkokul Düzeyinde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları171
Okul

Öğrenci

Öğretmen

Hakkâri 1989-1990

334

23 478

724

Hakkâri 1998-1999

202

34 177

772

Hakkâri 2012

289

31 196

1 055

Hakkâri 2017

210

21 710

1 114

İlde 1990 yılından 2017’ye kadar öğretmen sayısında artış olurken, okul sayısında düşüş
görülmektedir. 1997’de sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi ve 2012 itibariyle de 4+4+4 eğitim
sistemine geçilip, ilkokul ile ortaokulların ayrılması bu sayıları etkilemektedir. Aynı durum öğrenci
sayısında da karşımıza çıkmaktadır.

170
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Tablo: 5 1989-1990, 1998-1999, 2012, 2017 İlkokul Düzeyinde Okul ve Öğretmen Başına Öğrenci
Sayıları172
Okul

Öğretmen

Hakkâri 1989-1990

70

32

Türkiye 1989-1990

145

34

Hakkâri 2006-2007*

208

41

Türkiye 2006-2007*

305

26

Hakkâri 2012

108

30

Türkiye 2012

192

20

Hakkâri 2017

103

19

Türkiye 2017

204

17

*İlköğretim.
1989-1990 eğitim öğretim yılında Hakkâri’de 334 ilkokulda 23478 öğrenci ve 724 öğretmen yer alır.
Ülkede okul başına 134, öğretmen başına 30 öğrenci düşer. 1989-1990 eğitim öğretim yılında
ilkokullarda okul başına düşen öğrenci sayısı 70, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 32’dir. Bu
surumda ilin durumunun ülkeden iyi olduğu söylenebilir. 2006-2007 MEB verilerine göre ilde okul
başına düşen öğrenci sayısı 208, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 41’dir.173 2012 yılında bu
sayılarda il açısından iyileşme görülmektedir. Öyle ki Türkiye’de ilkokullarda okul başına düşen
öğrenci sayısı 192 iken, ilde 108, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise Türkiye’de 20, ilde
30’dur.174 2017 yılına gelindiğinde Türkiye’de ilkokullarda okul başına düşen öğrenci sayısı 204’e
yükselirken, ilde 103 olmuştur. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da ülkede 17, ilde ise 19’a kadar
düşmüştür. Eğitim alanına verilen önem, yapılan yatırımlar ve atamalar ile öğretmen başına düşen
öğrenci sayıları düşmüştür.175
İlde eğitim düzeyinin anlamlı göstergeleri olan okuryazarlık ve okullaşma oranları çok düşüktür.
Hakkâri’de okul sayısı 1970’lerde görece bir artış söz konusu olmakla birlikte, okullaşma oranı benzer
biçimde artmamış, üstelik Türkiye ortalamasına göre çok düşük bir oranda kalmıştır. 2000- 2001
yıllarında Türkiye’de ilkokullarda okullaşma oranı % 98 iken ilde % 109’dur.176
2000 yılında ilkokullaşma oranı % 109,13 (Türkiye 98,01)’tür. Hakkâri’de 2013-2014 öğretim yılında
295 İlkokulda 999 öğretmen ve 30422 öğrenci yer alır. İlkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
2013-14 öğretim döneminde Türkiye'de 19 iken, Hakkâri’de 30'dur.177
Ülkede ilkokul başına 2012’de 192, 2015’te 202 öğrenci düşer. Öğretmen başına 2012’de 20,2015’te
17 öğrenci düşer. İlde ilkokul başına 2012’de108, 2015’te101 öğrenci düşer. Öğretmen başına 30,
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2015’te 21 öğrenci düşer. Ülkede 2012’de ilkokullarda okullaşma oranı % 98,86, 2015’te % 94,87, İlde
2012’de ilkokullarda okullaşma oranı % 98,05, 2015’te % 95,29’dur.178
İlk ve ortaokullarda kızların okullaşma oranı 2012’de % 98,92, 2015’te % 95,22, İlde ise 2012’de %
97,96, 2015’te % 94,86 olur. 2012’de ortaokul başına 306, 2015’te 284 öğrenci düşer. İlde 2012’de
305i 2015’te 258 öğrenci düşer. 2012’de ülkede ilk ve ortaokullarda okullaşma oranı % 107,52,
2015’te % 99,19, ilde ise 2012’de % 108,65, 2015’te % 104,95 olur.
İlk ve ortaokullarda erkeklerde okullaşma oranı 2012’de ülkede % 107,21, 2015’te % 98,91, ilde
2012’de % 108,36, 2015’te % 105,06’dır. Ülkede ilk ve ortaokullarda okullaşma oranı 2012’de %
107,84, 2015’te % 99,48, ilde 2012’de % 108,94, 2015’te % 104,83 olur. Ülkede ilk ve ortaokullarda
derslik başına 2012’de 30, 2015’te 25 öğrenci düşer. İlde 2012’de 29, 2015’te 30 öğrenci düşer.
Ülkede ilk ve ortaokullarda okullaşma oranı 2012’de % 93,09, 2015’te % 94,39, ilde 2012’de % 81,65,
2015’te % 82,47’dir. Ülkede ilk ve ortaokullarda erkeklerde okullaşma oranı % 93,19, 2015’te % 94,36,
ilde 2012’de % 80,98, 2015’te % 82,94’tür.
2012’de yılında ilk ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı ülkede 30 iken ilde 29’dir. 2012
yılında ise Türkiye’de ilkokullarda okullaşma oranı % 99, ilde % 98 iken, 2017 yılına gelindiğinde ise bu
oranlar sırasıyla Türkiye için % 91,5, il için % 91,7’dir.179 İl bu değerleriyle Türkiye ortalaması ile
aynıdır. 2017 yılında ilk ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı ülkede 24 iken ilde 31’dir.
Türki’de 2012 yılında 29 169 ilkokul varken 2017 yılında 24 967 ilkokul olur. Hakkâri’de 2012 yılında
289 ilkokul varken 2017 yılında 210 ilkokul olur.
2012 yılında ilkokullarda okullaşma oranı ülkede % 99,92 iken 2017 yılında % 91,68 olur. İlde
ilkokulsam aranı 2012 yılında % 97,96 iken 2017 yılında % 91,35 olur. 2012 yılında ülkede kadınlarda
okullaşma oranı % 98,92, 2017 yılında % 91,68 iken ilde 2012 yılında % 97,96 iken 2017 yılında %
91,35’tir. 2012 yılında ülkede ilkokullarda 5593910 öğrenci, 2017 yılında 5104599 öğrenci vardır. İlde
2012 yılında 31 196, 2017 yılında 21 710 öğrenci vardır. 2012 yılında ülkede öğretmen başına 20, 217
yılında 17 öğrenci düşerken ilde 2012 yılında 30, 2017 yılında 19 öğrenci düşer. 2012 yılında ülkede
282043 ilkokul öğretmeni, 2017 yılında 297176 olurken ilde 2012 yılında 1055 olan sayı 2017 yılında
1114’e yükselir.
Ülkede 2012 yılında ilk ve ortaokulda derslik başına 30, 2017 yılında 24 öğrenci düşer. İlde 2012
yılında ilk ve ortaokulda derslik başına 29, 2017 yılında 31 öğrenci düşer. Ülkede ilkokullarda
öğretmen başına 2012’de 20, 2017’de 17 öğrenci düşer. İlde ilkokullarda öğretmen başına 2012’de
30, 2017’de 19 öğrenci düşer. Ülkede 2012 yılında ilkokullarda okullaşma oranı kadınlarda % 98,92,
net % 98,86 iken 2017 yılında kadınlarda % 91,68, net % 91,54 olur. İlde 2012 yılında ilkokullarda
okullaşma oranı kadınlarda % 97,96, net % 98,05 iken 2017 yılında kadınlarda % 91,35, net % 91,72
olur. 2012 yılında İlkokul ve ortaokul birlikte ilköğretim okullarında okullaşma oranı kadınlarda %
98,71, net % 98,8, 2017 yılında kadınlarda % 96,25, net % 96,12^dir. İlde 2012 yılında İlkokul ve
ortaokul birlikte ilköğretim okullarında okullaşma oranı kadınlarda % 95,41, net % 95,1, 2017 yılında
kadınlarda % 93,24, net % 93,84’dür.180
C.ORTAOKULLAR
Cumhuriyet’in ilanından itibaren Doğu bölgesinde ortaokulların sayısı ilkokullarınkinden daha azdır ve
Hakkâri ili ortaokulun açıldığı son doğu vilayeti olmuş, 1945 yılında ilk ortaokul açılmıştır.181 1963’e
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gelindiğinde ilde ortaokul sayısı hala 1’dir. Bununla birlikte öğrenci sayısında artış görülmektedir. Kız
öğrencilerin sayısı da az miktarda artsa bile erkek öğrencilerin çok gerisindedir.182
Tablo:6 Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları183
Yıllar

Okul Öğretmen
Sayısı Sayısı

Öğrenci Sayısı
Erkek Kız Toplam

1949-1950

1

4

21

3

24

1959-1960

1

4

80

7

87

1962-1963

1

5

77

8

85

1979-1980'de, Türkiye'deki toplam 4 103 resmi ortaokuldan 9'unun bulunduğu Hakkâri'de, 1 343
ortaokul öğrencisi ve 12 öğretmen vardır. Aynı yıl, Hakkâri ortaokullarında bir öğretmene 112 öğrenci
düşerken, Türkiye'de bir öğretmene düşen ortalama öğrenci sayısı 38'di. 1979-1980 öğretim yılında
Hakkâri ortaokullarında görev yapan 12 öğretmenden yalnızca 1'i kadındır. 1970-1971 öğretim
yılında, il ortaokullarındaki kız öğrencilerin toplam öğrenci içindeki payı % 11 iken, bu oran 1979-1980
öğretim yılında % 9'a düşmüştür. Hakkâri'de 1978-1979 öğretim yılında ilkokullardan mezun olan
1.306 öğrenciden 569'u (% 44'ü), 1979-1980 öğretim yılında ortaokullara kaydını yaptırmıştır. 19891990 eğitim öğretim yılında Hakkari’de 19 ortaokulda 3 526 öğrenci ve 26 öğretmen yer alır. Buna
göre okul başına 186, öğretmen başına 135 öğrenci düşer. Ülkede okul başına 367, öğretmen başına
45 öğrenci düşer.184
Tablo 7’de 1989-1990 eğitim öğretim yılı, 2012 ve 2017 yıllarında hem ilde hem de Türkiye’de
ortaokul düzeyindeki okul, öğrenci ve öğretmen sayıları verilmiştir. Buna göre 1989-1990 eğitim
öğretim yılında genel ve mesleki ortaokullar karşımıza çıkmaktadır. İlde 19 genel ortaokul varken, 3
tane de mesleki ve teknik ortaokul olduğu görülmektedir. Eğitim öğretim gören toplam öğrenci sayısı
4 108, görevli öğretmen sayısı da 26’dır. 1997 yılında sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçişle birlikte ilk ve
ortaokullar tek çatı altında toplanmıştır. 2012 ve 2017’de mesleki ve teknik ortaokulları artık
görülmez. Bu yıllar arasında ildeki ortaokul sayıları da öğretmen sayıları da artış göstermiştir.185
Tablo: 7 1989-1990, 1998-1999, 2012, 2017 Ortaokul Düzeyinde Okul, Öğrenci ve Öğretmen
Sayıları186
Genel
Ortaokul

Mesleki
Genel
ve
Ortaokul
Teknik (Öğrenci)
Ortaokul

Mesleki Genel
Mesleki ve
ve
Ortaokul
Teknik
Teknik
Ortaokul
(Öğretmen)
Ortaokul
(Öğretmen)
(Öğrenci)

Hakkâri 1989-1990

19

3

3 526

582

26

---

Türkiye 1989-1990

5 558

804

2 038

253 435

45 420

284
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537
Hakkâri 2012

86

---

27 496

---

1 092

---

Türkiye 2012

16 987

---

5 566
986

---

269 759

---

Hakkâri 2017

95

---

26 470

---

1 258

---

Türkiye 2017

18 745

---

5 590
134

---

339 850

---

2012 yılında ortaokullarda okul başına düşen öğrenci sayısı ilde 305 iken, Türkiye’de 306’dır.
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise ilde 24, Türkiye’de 19’dur. 2017 yılında ise okul başına
düşen öğrenci sayısı ilde 269, ülkede 288’dir. İl bu anlamda ülkeden iyi durumdadır. Öğretmen başına
düşen öğrenci sayısına bakıldığında ilin değeri 20, ülkenin değeri 16’dır. 2012’ye kıyasla hem ülke
hem de ilin değerleri olumlu yönde gelişme göstermiştir. İlin 2012 yılında ortaokul düzeyinde
okullaşma oranı 81,6 iken, bu değer Türkiye için 93’tür. 2017 yılına gelindiğinde ilin değeri 87,4’e
ülkenin değeri de 94,4’e yükselmiştir.187
Tablo: 8 Okul Ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı A-Okul Başına Öğrenci Sayısı B-Öğretmen
Başına Öğrenci Sayısı188
İlköğretim

Ortaöğretim

İlkokul

Ortaokul

A

A

B

B

Mesleki
Ortaokul

Lise

A

B

A

Mesleki ve Teknik
Lise
B

A

Türkiye 1993

134

28

338 47

362

17

490 15

Hakkâri 1993

83

38

312 69

---

---

248

Türkiye 2012

192

306 19

---

Hakkâri 2012

108

30

305 24

Türkiye 2017

204

17

Hakkâri 2017

103

19

20

B

384

15

9

---

---

---

464 16

326

15

---

---

686 29

293

18

288 16

---

---

347 12

381

12

269 20

---

---

365 19

454

19

Hakkâri’de 2013-2014 öğretim yılında 81 ortaokulda 1 115 öğretmen ve 26 937 öğrenci yer alır. 2012
yılında ülkede ortaokul öğretmen başında 19, 2017 yılında 16 öğrenci düşer. Ülkede 2012 yılında 16
987, 2017 yılında 18 745 ortaokul vardır. Kadınlarda orta okullaşma oranı 2012 yılında ülkede %
92,98, 2017 yılında % 94,69 olur. Toplam orta okullaşma oranı 2012 yılında % 93,09, 2017 yılında %
94,47’dir. 2012 yılında ilde ortaokul öğretmen başında 24, 2017 yılında 20 öğrenci düşer. İlde 2012
yılında 86, 2017 yılında 95 ortaokul vardır. Kadınlarda orta okullaşma oranı 2012 yılında ilde % 82,36,
2017 yılında % 86,96 olur. Toplam orta okullaşma oranı 2012 yılında % 81,65, 2017 yılında %
87,48’dir.189
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Ülkede 2012 yılında ortaokullarda sınıf başına 27, 2015’te 24 öğrenci, İlde 2012’de 30, 2015’te 24
öğrenci düşer. Ülkede ortaokullarda öğretmen başına 2012’de 19, 2015’te 15 öğrenci düşer. İlde
öğretmen başına 2012’de 24, 2015’te 16 öğrenci düşer. Ülkede 2012’de ortaokullarda kızlarda
okullaşma oranı % 92,98, 2015’te % 94,43, ilde 2012^de % 82,36, 2015’te % 81,98 olur. Ülkede 2012
yılında ortaokullarda okullaşma oranı % 107,64, 2015’te % 107,13, ilde 2012’de % 101,72, 2015’te %
96,01’dir. Ortaokullarda okullaşma oranı erkeklerde 2012’de % 106,12, 2015’te % 105,49, ilde
2012’de % 98,44, 2015’te % 95 olur. Ülkede 2012 yılında ortaokullarda kızlarda okullaşma oranı %
109,24, 2015’te % 108,87, ilde 2012’de % 105,15, 2015’te % 97,07’dir.190
D.GENEL VE MESLEKİ LİSELER
a. Genel Liseler
Hakkâri’de ilk lise 1957 yılında açılmıştır.191 Hakkâri’deki ilkokul ile lise iki yıl aynı binada eğitime
devam eder, daha sonra beş derslik bir bina inşa edilir ve bu yeni binayı lise olarak kullanılır.192
Tablo: 9 Genel Lise Düzeyinde Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları193
Yıllar

Okul
Sayısı

Öğretmen
Sayısı

Öğrenci Sayısı
Erkek Kız

Toplam

1960-1961

1

10

42

3

45

1961-1962

1

14

43

4

47

1962-1963

1

9

55

4

59

1960-1961 öğretim yılında mevcut olan bir lisede 10 öğretmen görev yapmakta iken, burada 42’si
erkek, 3’ü kız olmak üzere toplam 45 öğrenci bulunmaktadır. 1964-1965 öğretim yılında, ilin tek lisesi
olan Hakkâri Lisesi’nde 38 öğrenci varken 1979-1980 öğretim yılında 6 lisede toplam 632 öğrenci
okuyordu Hakkâri' de liselerde okuyan öğrenci sayısı, genellikle okulların kapasitesinin altındadır. Lise
başına 105 öğrenci düşen Hakkâri’de, bu okulların ortalama öğrenci kapasitesi 150- 200 arasındadır.
1979-1980'de 6 lise bulunan Hakkâri'de, 7. lise 11 Ekim 1982'de öğretime açılmıştır. Yapımı için 75
milyon TL harcanan lisede 200'e yakın öğrenci okuyacaktır.194
Hakkâri’de ortaöğretime katılmanın düşüklüğü, bu çağ nüfusunun daha çok tarımda çalışmasının yanı
sıra, daha ileri öğretimin hem masraflı oluşundan hem de gelir düzeyine etkisi açısından pek
doyurucu bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Hakkâri’de okuryazar olmayıp, hayvancılıkla uğraşan
bir kimsenin ortalama aylık geliri, lise ya da yüksekokul mezunu olup, kamu görevlisi olarak çalışan
kişiden genellikle daha yüksek olmaktadır. Hakkâri liselerinde okuyan kız öğrencilerin, toplam lise
öğrencileri içindeki payı % 8 gibi çok düşük bir orandadır.
Tablo: 10 1989-1990, 1998-1999, 2012, 2017 Lise Düzeyinde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları195
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Genel
Lise

Mesleki
ve Teknik
Lise

Genel
Lise
(Öğrenci)

Mesleki ve
Teknik Lise
(Öğrenci)

Genel Lise

Mesleki ve
Teknik Lise
(Öğretmen)
(Öğretmen)

Hakkâri 1989-1990

6

5

859

496

84

53

Türkiye 1989-1990

1627

1 738

751 729

577 281

62 634

47 360

Hakkâri 2012

16

23

14 486

8 346

379

368

Türkiye 2012

4 214

6 204

2 725
972

2 269 651

119 393

135 502

Hakkâri 2017

19

24

11 898

12 692

370

571

Türkiye 2017

5 717

6 066

3 074
642

2 614785

159 579

188 390

Hakkâri ortaokullarındaki öğretmen azlığına karşılık, liselerde öğretmen sayısı oldukça fazladır.
1980'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Hakkâri’de 7, Türkiye genelinde 14'tür. Hakkâri,
liselerindeki toplam öğretmen sayısı açısından, yine Türkiye'nin sonuncu ilidir.
1989-1990 eğitim öğretim yılında Hakkari’de 6 lisede 859 öğrenci, 84 öğretmen yer alır. Buna göre
okul başına 143, öğretmen başına 10 öğrenci düşer. Ülkede okul başına 462, öğretmen başına 12
öğrenci düşer.196
Tablo 8’de de görüldüğü gibi 1993 yılında ilde genel liselerde okul başına düşen öğrenci sayısı 248,
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 9’dur. 2004 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
genel liseler için ilde 32, Türkiye’de 18’dir. 2011-2012 öğrenim dönemi için ortaöğretimde öğretmen
başına düşen öğrenci sayısı Türkiye'de 16, Hakkâri’de 27 değerini almıştır. 2017 yılına gelindiğinde ise
Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 12 iken, ilde 19’dur.197 Burada hem il hem de
Türkiye değerlerinin iyileştiği görülmektedir.
Liselerde okullaşma oranlarına bakıldığında 2000-2001 öğretim döneninde genel liselerde okullaşma
oranı ilde % 25, Türkiye’de %26’dır. Mesleki ve Teknik liselerde ise ilde % 7, ülkede % 9’dur.198 2007
yılında ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranı ilde % 44 iken, Türkiye’de % 58,5’tir. 2011-2012
öğretim yılında ortaöğretimde teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, yine aynı teorik yaş
grubundaki nüfus içerisindeki payı dikkate alındığında ildeki okullaşma değeri 52,7 ile 67,4 olan ülke
değerinin gerisinde kalmıştır. Birinci sırada 90,7 değeriyle Bilecik, sonuncu sırada da 26,7 değeri ile
Van gelmektedir. 2013-2014 öğretim döneminde ise ilde % 59,2 olan değer, ülkede % 76,6’dır ve il
hala ülkenin gerisindedir. 2017 yılına gelindiğinde il, ülkenin gerisinde olmayı sürdürmektedir. İlde
ortaöğretimde okullaşma oranı % 65,7 iken, ülkede bu değer % 83,5’dir.199
2000 yılında liselerde okullaşma % 24,62 (Türkiye 36,92)’dir. Hakkâri’de 2004-2005 öğretim yılında
genel ve mesleki liselerde toplam 29, genel liselerde 32 öğrenci düşerken 2011-2012 öğretim yılında
genel ve mesleki liselerde 27, genel liselerde 30 düşer.200
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Ülkede 2004-2005 öğretim yılında ilköğretimde öğretmen başına 26 öğrenci, genel ve mesleki
liselerde toplam 16, genel liselerde 18, mesleki ve teknik liselerde 14 öğrenci düşerken 2011-2012
öğretim yılında ilköğretimde öğretmen başına 20, genel ve mesleki liselerde 16 öğrenci düşer.
Hakkâri’de 2004-2005 öğretim yılında ülkede 298 okul, 1 649 öğretmen, 63 803 öğrenci vardır. 43
okul öncesi okul, 21 öğretmen, 1 430 öğrenci yer alır. 237 ilköğretim okulunda 1 328 öğretmen ve 52
356 öğrenci yer alır. Hakkâri’de 2011-2012 öğretim yılında ülkede 463 okul, 3 018 öğretmen, 80 756
öğrenci vardır. 101okul öncesi okul, 160 öğretmen, 2 889 öğrenci yer alır. 323 ilköğretim okulunda 2
201 öğretmen ve 57 426 öğrenci yer alır. Hakkâri’de 2004-2005 öğretim yılında ülkede 9 lise, 211
öğretmen, 7 405 öğrenci vardır. 9 okul mesleki ve teknik lise, 89 öğretmen, 2 109 öğrenci yer alır.
Hakkâri’de 2011-2012 öğretim yılında ülkede 18 lisede, 409 öğretmen, 14 957 öğrenci vardır. 21
mesleki ve teknik lisede, 248 öğretmen, 7 484 öğrenci yer alır. Hakkâri’de 2013-2014 öğretim yılında
13 genel lisede 442 öğretmen ve 15 076 öğrenci yer alır. 2013-14 öğretim döneminde ortaöğretimde
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye'de 15 ve Hakkâri’de ise 23 değerindedir.201
Ortaöğretimde derslik başına ülkede 2012 yılında 31, 2017 yılında 21, öğretmen başına 2012’de 16,
2017’de 12 öğrenci düşer. 2012 yılında ülkede kadınlarda okullaşma oranı % 69,31, net % 70,06 iken
2017 yılında kadınlarda % 83,39, net % 83,58’dir. Ortaöğretimde derslik başına ile 2012 yılında 49,
2017 yılında 29, öğretmen başına 2012’de 24, 2017’de 19 öğrenci düşer. 2012 yılında ilde kadınlarda
okullaşma oranı % 49,11, net % 52,39 iken 2017 yılında kadınlarda % 65,88, net % 65,77’dir. Ülkede
Ortaöğretimde okullaşma oranı 2007’de % 58,56, 2012 yılında % 70,06, 2017’de % 79,79’dir.
Erkeklerde 2012’de % 70,77, 2015’de % 79,36’dır. Hakkâri’de Ortaöğretimde okullaşma oranı 2007’de
% 43,86, 2012 yılında % 52,39, 2015’de % 61,44’dir. Erkeklerde 2012’de % 55, 45, 2015’de %
60,17’dir.202
2012 yılında Ortaöğretimde okullaşma oranı ülkede 2012’de % 96,77, 2015’te % 109,85, ilde 2012’de
% 87,73, 2015’te % 98,09’dur. Ülkede ortaöğretimde okullaşma oranı erkeklerde 2012’de % 99,6,
2015’te % 112,28, ilde 2012’de % 82, 65, 2015’te % 95,45’tir. Ortaöğretimde kızlarda okullaşma oranı
2012’de ülkede % 93,77, 2015’te % 107,29, ilde 2012’de % 79,47, 2015’te % 94,07 olur. Ülkede 2012
yılında ortaöğretim başına 382, 2015’te 405 öğrenci düşer. İlde 2012’de 454, 2015’te 494 öğrenci
düşer. Ülkede ortaöğretim kurumlarında şube başına 2012’de 23, 2015’te 20 öğrenci, ilde 2012’de
25, 2015’te 19 öğrenci düşer. Ülkede 2012 yılında ortaöğretim kurumlarında öğretmen başına 16,
2015’te 13 öğrenci, ilde 2012’de 24, 2015’te 16 öğrenci düşer. Ülkede 2012 yılında ortaöğretim
kurumlarında derslik başına 31, 2015’te 23, ilde 2012’de 49, 2015’te 33 öğrenci düşer. Ülkede
ortaöğretim kurumlarında okul başına 2012’de 464, 2015’te 347 öğrenci, ilde 2012’de 686, 2015’te
419 öğrenci, düşer.203
Ülkede 2012 yılında ortaöğretim kurumlarında derslik başına 23, öğretmen başına 16, 2015’te derslik
başına 20, öğretmen başına 12 öğrenci düşer. İlde 2012’de derslik başına 24, öğretmen başına 29,
2015’te derslik başına 14, öğretmen başına 15 öğrenci düşer. Ülkede 2012 yılında lise ve dengi okul
mezunu % 22,07, 2015’te % 22,11, ilde 2012 yılında % 22,39, 2015’te % 21,65’dir. Ülkede 2012 yılında
erkeklerin % 25,48’i, 2015’te % 25,4’ü, ilde erkeklerin % 29,02, 2015’te % 28,25’idir. Ülkede 2012’de
kadınlarda % 18,7, 2015’te % 18,85’i, ilde ise 2012’de % 13,38, 2015’te % 13,29’udur.204
b. Mesleki Liseler
Mesleki ve teknik öğretimde Türkiye ortalamasına göre, daha az oranda öğrenci bulunan Hakkâri’de,
4 mesleki okul vardır. 1964 yılında da ilk akşam kız sanat okulu açılmıştır. 1979-1980 öğretim yılında,
201

DİE, 2005, TUİK, 2012 ve 2014 Yılı Verileri.
TUİK, 2012 ve 2017 Yılı Verileri.
203
TUİK, 2012 Yılı Verileri.
204
TUİK, 2012 ve 2015 Yılı Verileri.
202

229

bu okullardaki 423 öğrencinin 6'sı Kız Meslek Lisesi'nde, % 16'sı Kız Sanat Ortaokulu'nda, % 33'ü
Ticaret Lisesi'nde, % 45'i İmam-Hatip Ortaokulu'ndadır. Mesleki ve teknik öğretim gören öğrencilerin
yarıya yakını İmam-Hatip Ortaokulu'na gitmektedir. İmam- Hatip ortaokullarının tercih oranı,
Hakkâri’de ülke geneline göre hayli yüksektir. Bu da, Hakkâri’de yalnızca dört tür mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumu varken, ülkede seçim yapılabilecek okul türlerinin çok daha fazla olmasından ileri
gelmektedir. 2'si kız okulu olmakla birlikte, 4 meslek okulunun 423 öğrencisinden ancak 93'ü kız
öğrencidir. Genel eğitim yapan öğretim kurumlarında, bir öğretmen başına 23 öğrenci düşerken,
mesleki ve teknik öğretimde, bir öğretmene 11 öğrenci düşmektedir.205
1989-1990 eğitim öğretim yılında Hakkâri’de 3 mesleki ve teknik ortaokulda 582 öğrenci yer alır.
Buna göre okul başına 194 öğrenci düşer. Ülkede okul başına 315, öğretmen başına 892 öğrenci
düşer. 1989-1990 eğitim öğretim yılında Hakkâri’de 5 mesleki ve teknik lisede 496 öğrenci, 53
öğretmen yer alır. Buna göre okul başına 99 öğrenci, öğretmen başına 9 öğrenci düşer. Ülkede okul
başına 332, öğretmen başına 12 öğrenci düşer.206
1989-1990 eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik liselerde Türkiye’de okul başına düşen öğrenci
sayısı 332, ilde 99’dur. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise Türkiye’de 12 iken, ilde 9’dur. Tablo
8’e göre 2012 yılında Türkiye’de okul başına düşen öğrenci sayısı 326, ilde 293; öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı ise ülkede 15, ilde 18’dir.207
2000 yılında mesleki ve teknik eğitimde okullaşma % 7,03 (Türkiye 20,49)’tür. Hakkari’de 2004-2005
öğretim yılında mesleki ve teknik liselerde 19 öğrenci düşerken 2011-2012 öğretim yılında mesleki ve
teknik liselerde 24 öğrenci düşer. Ülkede mesleki ve teknik eğitimde okul başına 2012 de 326, derslik
başına 24 öğrenci, 2015’te okul başına 465, derslik başına 20 öğrenci düşer, ilde 2012 yılında okul
başına 293, derslik başına 29, 2015’te okul başına 549, derslik başına 24 öğrenci düşer.
Ülkede 2012 yılında mesleki ve teknik eğitimde öğretmen başına 15, 2015’te 12 öğrenci, ilde 2012’de
18, 2015’te 16 öğrenci düşer. 2017 yılında ise okul başına ülkede 381, ilde 454 öğrenci düşerken,
öğretmen başına ülkede 12, ilde 19 öğrenci düşmektedir. 2012 verilerine göre ilin değerlerinin ülke
değerlerine göre gerilediği açıktır.
E. YÜKSEKÖĞRETİM
Hakkâri’de 1974-1975 öğretim yılında yükseköğretim için sınava giren 113 Öğrenciden yalnızca 4'ü,
yani binde 35'i başarılı olmuştur. Hakkâri’de, 1976'da sınava giren 195 öğrenciden yalnızca 3'ü (binde
15) başarılı olmuştur.208
Hakkâri Üniversitesi 22.05.2008 tarih ve 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 99’uncu maddesi ile kurulmuştur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden devredilen Eğitim Fakültesi ile
03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve 20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.209
Üniversiteye bağlı üç meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Çölemerik (Hakkâri) MYO, 1997 yılında 7
bölüm ile eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. İlk adı Hakkâri MYO’dur fakat 2012’de Çölemerik
205
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MYO şeklinde ismi değiştirilmiştir. Burada 9 bölüm altında 11’i aktif olmak üzere toplam 14 program
öğretime devam etmektedir. Yüksekova Meslek Yüksekokulu ise 2010-2011 eğitim-öğretim yılında
METEB Projesi kapsamında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Posta Hizmetleri
Programları olmak üzere toplam 109 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2011-2012 yılında ilk mezunlarını
veren yüksekokul, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme
Yönetimi, Posta Hizmetleri, Lojistik, Organik Tarım, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programları
ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Hakkâri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da 2010
yılında Çocuk Gelişimi Programı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Tıbbi Tanıtım ve
Pazarlama Programı, 2012 yılında ise Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Çevre Sağlığı Programı,
İlk ve Acil Yardım Programı ve Tıbbi Laboratuvar Programı açılmış olup öğrenci alımına başlanmıştır.
İlde 2000 yılında biri doçent olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi görev yapmaktadır. 2017 yılında ise
ilde görev yapan toplam öğretim üyesi sayısı 303’tür. Bunun 3’ünü profesör, 4’ünü doçent, 296’sını
diğer öğretim elemanları oluşturmaktadır. 2000 yılında ilde yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve
lisans düzeyinde yeni kayıtlı öğrenci sayısı toplam 236 olup, bunun 174’ü erkek, 62’si kadındır.
Okuyan toplam öğrenci sayısı 459, mezun olanların sayısı da 194’tür. Mezun durumda olanların 152’si
erkek, 42’si kadındır. 2000 yılında İlde üniversite bitirenlerin 22+ yaş nüfusa oranı % 5,98 (Türkiye
8,42).
Hakkâri’de 2004-2005 öğretim yılında 21 Öğretim Elemanı ve 1 Profesör yer alırken 2011-2012
öğretim yılında 192 Öğretim Elemanı, 4 Profesör ve 11 Dr. Öğretim Üyesi yer alır. Hakkâri’de Yüksek
Öğretim Kurumları’ndan 2004-2005 öğretim yılında 248 mezun ve 549 okuyan yer alırken 2011-2012
öğretim yılında 265 mezun ve 1563 okuyan yer alır.
Ülkede 2012’de kadınlarda yüksekokul veya fakülte mezunu % 10,79, 2015’te % 14,2’si, ilde ise
2012’de % 6,53, 2015’te % 10,5’idir. Ülkede 2012 yılında erkeklerde yüksekokul veya fakülte mezunu
% 12,46 2015’te % 15,73, ilde 2012’de % 8,78, 2015’te % 13,46 olur. Ülkede 2012 yılında kadınlarda
yüksekokul veya fakülte mezunu % 9,13, 2015’te % 12,67, ilde 2012’de % 3,48, 2015’te % 6,76
olur.210
2012-13 öğretim döneminde yükseköğretim kurumlarında Türkiye’de mezun sayısı 573 434, okuyan 4
676 566, yeni kayıtlı 887 104'tür. Hakkâri’de mezunların sayısı 503'dür. Hakkâri’deki yükseköğretim
kurumlarından mezun olanların Türkiye içindeki oranı % 0,1'dir. 2017 yılında ilde yükseköğretim
kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde yeni kayıtlı öğrenci sayısı toplam 463 olup, bunun 239’u
erkek, 224’ü kadındır. Okuyan toplam öğrenci sayısı 2 036, mezun olanların sayısı da 580’dir. Mezun
durumda olanların 305’i erkek, 275’i kadındır. Sayılar istenilen düzeyde olmasa da bu anlamda
ilerleme kaydedildiği açıktır. Gerek üniversite gerekse meslek yüksekokulları ilin sosyal, ekonomik ve
kültürel hayatına çok büyük katkıda bulunmuş, birçok teknik alanda öncülük etmiştir.
F.İNFORMAL VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
a. Millet Mektepleri
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Doğu Anadolu Çarlık Rusya’nın işgallerine uğramıştır. I. Dünya
Savaşı’nda da bölge Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Milli Mücadele döneminde milli birlik ve
bütünlüğün sağlanması çalışmaları sırasında çıkan iç isyanlar bölgenin sosyolojik olarak hassas ve zor
bir durumda olduğunu göstermiştir. Türkiye’de 1 Kasım 1928 tarihinde Harf İnkılabı yapılıp Türk
Alfabesi’ne geçilince ülkede okur yazar oranı ve okullaşma oranı yükseltilmek istenir.211 Bu amaçla
1929 yılında okul çağı dışındakiler için Halk Dershaneleri Millet Mektepleri’ne dönüştürülmüş ve
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buralarda kurslar düzenlenerek halk okuryazar yapılmaya çalışılmıştır.212 Millet Mektepleri 1 Ocak
1929 tarihinde faaliyete geçer. Millet Mektepleri, A ve B Dershaneleri olmak üzere iki kısımdan
oluşuyordu. A Dershanesi’nde; sadece okuma-yazma öğretiliyordu. B Dershaneleri’nde okuma yazma
öğretiminin yanında hayat için gerekli bazı bilgiler de verilir. Vilâyetler bu seferberliğe destek olmak
amacıyla kendi bütçelerinden Millet Mektepleri’ne ödenek ayırmaya başlar.213
Hakkâri’de okuma yazma kurslarının açılması 1945 yılı itibariyle olmuştur. Üç ay süren kursa 44
öğrenci kaydını yaptırmıştır. 1947 yılının başlarında ilde okuma yazma kursları 6’ya yükselir. Bu
kurslar Çölemerik Halkevi, Beytüşşebap, Yüksekova, Çal (Çukurca), Gerür, Oramar halkodalarında
faaliyet göstermiştir. Okuma yazma kurslarından başka kadınlara yönelik gezici kurslar da açılmıştır.
b. Halkevleri
Hem ülkede yapılan inkılapların yerleşmesi, halka benimsetilmesi hem de halkı eğitim ve kültür
açısından ilerletmek amacıyla Halkevleri açılmıştır. CHP Hükümeti Doğu Anadolu’da halkın inkılaplara
ve devlete sahip çıkarak milli birlik ve bütünlüğün sağlanması için buralarda Halkevleri’nin hızlı bir
şekilde açılarak yapılandırılması istenmiştir.
Hakkâri’de halkevi 1937 yılında Çölemerik merkezde açılmıştır. İlk etapta 123 üyesi bulunmaktadır.
Dil, edebiyat-tarih, temsil, spor, sosyal yardım, kütüphane-yayın ve köycülük olmak üzere altı şubesi
bulunmaktadır. Halkevi çalışanları radyo vasıtasıyla memlekette ülkede olan olayları ve kültürel
faaliyetleri halka duyurmaktadır. Ancak haklın halkevlerine olan ilgisi istenilen düzeyde değildir. Bu
sebeple birçok şube faaliyet yürütememektedir.214
Halkevi Talimatnamesine göre halkevinin kurulduğu yerde kendi binası içinde bir okuma odası ve
kütüphane bulundurması şartı bulunmaktadır. Ayrıca şubenin gezici kütüphane oluşturabileceği gibi
kitap yayınlamak, sergi açmak ve okuma odalarını farklı yerleşim birimlerinde açmak gibi görevleri de
vardır. Halkevi ilk açıldığı sıralarda 325 cilt kitabı varken, 1945 yılına gelindiğinde bu sayı 1 266’ya
yükselmiştir. Ayrıca buraya Ulus, Tan, Cumhuriyet, Son Posta gazeteleri geç de olsa gelmektedir.
Halk Dershaneleri ve Kursları Şubesi Halkevleri bünyesinde önemli bir şube olma özelliğini taşıyan
“Halk Dershaneleri ve Kursları Şubesi” inkılapların halka aktarılması ve uygun metotlarla halka
benimsetmede önemli bir misyon taşır. Bu şube “Harf İnkılâbı”nı halka öğretmekte Millet ve Ulus
Mektepler ile aynı görevi üstlenir. Türkçe okuma-yazma yanı sıra dil becerisi, teknik ve el sanatlarını
halk arasında yaymak ve de teşvik etmek şubenin diğer faaliyetleri arasında yer almaktadır. 1942
yılında Hakkâri Halkevi ve Yayın Şubesi okuryazar oranını arttırmak için okuma yazma kursları
tertiplemiştir.
c. Halk Eğitim Kursları
Hakkâri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1961 yılında kurulmuştur. O günkü adıyla sinema salonu
olarak kullanılıyordu. Merkeze bağlı kültür salonu yapıldıktan sonra tek katlı ve iki bloktan oluşan Halk
Eğitim Merkezi Hakkâri halkına hizmet vermeye başlamıştır. Bina olarak hem yetersiz olması hem de
sınıfların yeterli olmamasından dolayı hizmet veren tüm kursiyer ev kiralama cihetine gidilmiştir.
Halen bu güne kadar devam edilmektedir. Değişik tarihlerde atanan idareciler de binanın yetersiz
olduğunu sürekli dile getirmişlerdir. Sadece birkaç ek bölüm yapılmıştır.215
212
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Hakkâri’deki yaygın eğitim kurumlarının gelişimi, örgün eğitim kurumlarının gelişimine bağlı olmuştur.
Örneğin, kadınların yaygın eğitim kurslarına katılımı düşüktür. 1974-1975'te köylerde açılan 3 biçki
dikiş kursuna toplam 31 kadın katılırken, Türkiye genelinde kurs başına ortalama 20 kadın düşer.
1975-1976’da Hakkâri köylerinde açılan 4 kursa, sadece 24 kadın katılmış, bir önceki yıl, kurs başına
10 kadın düşerken 1975-1976’da bu sayı 6’ya iner.
1977-1978 öğretim yılında, Kız Sanat Ortaokulu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Hakkâri Pratik Kız
Sanat Okuluna, 17 yaşından yukarı 14 öğrenci katılmış, daha çok giyim eğitimi gören bu öğrencilerden
kursu başarı ile bitiren olmamıştır. Aynı yıl açılan tek Kuran kursuna 50`si 14 yaşından küçük 65
öğrenci katılmış, 23’ü başarılı olmuştur.
1977-1978'de açılan 13 halk dershanesine 142 kursiyer katılmıştır. Çoğunluğunu okuma- yazma
öğrenmek isteyenlerin oluşturduğu kursiyerlerden hiçbiri, ilkokul diploması almak için başvuruda
bulunmamıştır. 1967-1978 arasında Hakkâri’de, yalnızca sosyal-kültürel eğitim kursları faaliyet
göstermiştir.
Hakkâri Halk Eğitim merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda okuma yazma kursları, sosyal ve kültürel
kurslar ve mesleki eğitim kursları verilmektedir. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 381 mesleki
kurs, 28 okuma yazma kursu ve 79 genel kurs olmak üzere toplam 488 kurs açılmıştır. Bu kurslara
katılanların toplamı 7 259, sertifika alanların toplamı da 6 108’dir.216 2017-2018 eğitim öğretim yılında
açılan okuma yazma kursuna 70 erkek, 1 166 bayan olmak üzere toplam 1 237 kursiyer katılmıştır.
d. Kültürel Faaliyetler ve Kütüphaneler
İlde ilk gazete 1959’da Abbas Koyuncu tarafından Hakkâri Sesi adıyla çıkartılır. Daha sonra kısa süreli
olarak Hakkâri Postası gazetesi çıkartılır. 1970’li yıllarda ilde sadece bir gazete yayınlanır. İlde 1979’da
1 basımevi yer alır.
1961 yılında ilde Halk Eğitim Merkezi ile Hakkâri Turizm ve Tanıtma Derneği çalışmalar
gerçekleştirmiştir. Halk Eğitim Merkezi daha çok yetişkinlerin eğitimi üzerine faaliyetler yapmıştır.
1979'da ilde 2 sinema bulunmaktadır. Halk Eğitim Merkezi’nde de kısa metrajlı filmler gösterilir.
Tiyatro çalışmaları eğitim kurumları ve Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülür.
İlde ilk sinema salonu 1954’te açılır. Halk Eğitim Merkezi’nde 1960’larda film gösterilmeye başlanır.
1979’da 1’i askeri 2 sinema bulunur. 1979 yılında ilde 210 filmi 11715 kişi izler. Hakkâri İl Radyosu
1973’te kurulmuştur. İlde 1980’de ruhsatlı 2 722 radyo, 513 TV alıcısı vardır. 2012 yılında ilde 1
sinema salonu bulunmaktadır ve seyirci sayısı 700’dür. 2017 yılında ilde yine 1 sinema salonu bulunur
ve izleyici sayısı 1 990’a ulaşmıştır.217
Hakkâri’de 1937’de Halkevi açılmış ve 1950 yılına faaliyetlerini sürdürmüştür. Halkevi tiyatro, kitaplık
ve sergi çalışmaları gerçekleştirmiştir. Merkez İlçede 1961 yılında bir halk ve 1 çocuk kitaplığı yer alır.
Kütüphanelerden genelde öğrenciler faydalanır. Halkevi Kütüphanesi’nde 19 000 kitap bulunur. İlk
Halk Kitaplığı’nda 1979’da 10 577 okuyucu yararlanır ve kütüphanede 7797 kitap yer alır. İl Çocuk
Kitaplığı’nda 1979’da 1 124 kaynaktan 3 216 okuyucu faydalanır. 2012 yılında ilde 4 kütüphane, 52
654 kitap bulunmaktadır. 2017’de kütüphane sayısı aynıdır, kitap sayısı ise 78 756’ya yükselmiştir ve
kişi başına yararlanma sayısı 579’dur. 218
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SONUÇ
Hakkâri ili coğrafi olarak dağlık, dağınık, iklim şartları ağır bir bölgede yer almaktadır. Bu nedenle
cumhuriyet tarihi boyunca ülkede nüfus yoğunluğu en az olan iller arasında yer almıştır. İlin
ekonomisi hayvancılığa dayalı olması doğal olarak nüfusun da kırsal alanda yaşamasını gerektirmiştir.
Bu nedenlerden dolayı ilde özellikle köy altı yerleşim yerlerine, otlak alanlarına eğitim imkânlarını
götürmek mümkün olmamıştır.
Bütün bunlara rağmen yöre halkı okuryazar olmaya, öğrenim görmeye çok gayret etmiştir. Özellikle
1950 sonrasında Köy Enstitüleri’nden mezun olan öğretmenlerin kırsal alanlarda çalışmaya başlaması
ilde eğitim alanında önemli etken olmuştur. İlin ulaşım şartlarının düzelmesi, 1960 sonrasında ilkokul,
ortaokul ve lise seviyesindeki okulların artmasına neden olmuştur.
İlin eğitim istatistikleri incelendiğinde ülke değerlerine yakın sonuçlar çıkmaktadır. Bunun temel
sebebi okul çağ nüfusunda okula gidenlerin oranının üretim şartları ve dağınık yerleşmeden dolayı zor
olmasındandır. Kızların okullaşma oranı ilk zamanlarda yaygın değilken daha sonraki dönemlerde
erkeklerle beraber olmuştur.
Cumhuriyetin eğitimde yeniden yapılanma çalışmaları aşamasında Hakkâri’de ortaokul, lise ve meslek
liselerinde önemli bir gelişme olamaz. Bu gelişme daha çok 1940 sonrası dönemde ivme kazanır.
Bunun en büyük nedenlerinden biri ildeki nüfusun çoğunluğunun kırsal alanda yaşamasından
kaynaklanmaktadır. Bu durum sadece Hakkâri ile sınırlı değildir, ülkede geneli bu şekildedir.
Hakkari, DPT'nin 1975 verilerini kullanarak yaptığı ve okuryazarlık oranı, öğrenci başına düşen
öğretmen sayısı, okullaşma oranı, ilin üniversite sınavlarındaki başarı durumu gibi değişkenleri dikkate
alan bir araştırmaya göre, eğitim düzeyi açısından iller arası gelişmişlik sıralamasında 67., yani
sonuncu sıradadır.
Hakkâri eğitim göstergeleri açısından Türkiye ve bölge ortalamalarının bir hayli altında kalmıştır. İlin
Türkiye'nin eğitim düzeyi en düşük illerinden biri olması aslında çok şaşırtıcı bir durum değildir.
İktisadi faaliyetlerin gelişmişlik düzeyi ile belli bir uyum içinde bulunan eğitimin, Hakkâri gibi
ekonomik açıdan çok geri kalmış bir ilde, kendiliğinden gelişmiş olması beklenemez. Ayrıca bitkisel
üretim ve hayvancılığın temel uğraş alanları olması, halkın ihtiyaçları açısından eğitimi çok gerekli
kılmamaktadır.
İlde 1990 sonrasında her kademede okullaşma artmıştır. Ülkede sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçişle
birlikte ortaokul seviyesinde okullaşma, 4+4+4 şeklinde lise düzeyinde eğitimin mecburi olmasıyla lise
düzeyinde okullaşma oranı giderek artmıştır. İlde üniversitenin kurulması sonrasında yükseköğretim
alanında da önemli bir gelişme gerçekleştirmiştir. İlde kütüphane, Halk Eğitim merkezi gibi diğer
eğitim kurumları da zaman içinde çok önemli bir gelişme gerçekleştirmiştir.
Hakkâri Üniversitesi’nin açılması, diğer bölgelerden öğrencilerin ile gelmesi, buradaki öğrencilerin
yüksekokula gitmesi ilde eğitim alanında çok önemli gelişmelere neden olmuştur. İl eğitimin her
kademesinde ülkeye paralel bir duruma gelecektir. Bunun için ilin ileri gelenleri ilde eğitim alanında
biraz daha destek vererek yatırım yaparlarsa kısa sürede ilin coğrafi şartları ve ikliminden
kaynaklanan durumu çok daha elverişli imkânlara çevrilebilir.
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Abstract
Schein (1980, 1995, 2004) argues that unless adequate level of “survival anxiety” associated with
some certain degree of “psychological safety” is created, it is hardly possible to launch a successful
change in organizations. The answer of the question of: “Has adequate level of survival anxiety been
felt by the UN staff with respect to the Security Council (SC) reform?” will be searched in this paper. It
will be concluded that the main reason why the change attempts, which have been launched for the
last 30 years to reform the SC were unsuccessful, was the lack of “survival anxiety” felt by the
member states and the international community, at large.
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Introduction
There have been countless number of criticisms regarding Council’s lack of legitimacy and efficiency.
Some blamed the SC structure for being archaic, others accused it of being unrepresentative. The
hierarchical nature of the Council was attracted too much criticism and is argued to be incompatible
with the equality principle of international laws. Permanent seats with veto powers were regarded as
solid indication of great powers hegemony over the member states. The structure of the Council is
argued to be configured as a mirror of 40s’ power politics and is severely criticized to be insufficient
to meet the needs of today’s world politics. However, despite various change efforts, which have
been exerted for the last three decades, the structure of the SC seems to be unaltered. It remains still
almost the same as it was in 40s.
Member states mostly blamed permanent five (P5) of the SC being as a major obstacle on the way to
reform. However, they have not been able to come to an agreement themselves up until today, on
the type of change and the way how that change will be implemented. None of the change initiatives
has reached the required two-third majority in the general assembly yet. There seems to be a lack of
will among the member states in order to be able to change the current hierarchical structure of the
SC. But why? On one hand blaming in every instance the P5 for being an obstacle on the way to
reform, on the other hand why do the member states show no or little willingness to the change
proposals?
The answers of these questions will be tried to be given in this paper through Schein’s psychosocial
dynamics of organizational change. He argued that unfreezing of any quasi-equilibrium situation, as
depicted by Lewin (1951), was only possible if three steps of disconfirmation, creating survival
anxiety and providing psychological safety, were presented (Schein, 1980). He asserts that unless
psychological safety is created, no survival anxiety will be felt, and, consequently, no change will take
place (Schein, 1995: 5). Moving from this point forward, this paper will argue that the SC has not
been changed for the last 50 years because the required level of survival anxiety has not been felt by
the member states, and at large the global community.
In order to test this argument, in this paper, a research on the attitudes of UN staff regarding the SC
reform is presented. The arguments which were set forth in this paper also confirmed by analytical
methods through Schein’s arguments and some other relevant change management literature. Thus,
this study became a multi-disciplinary attempt, change management and international relations, to
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explain the dynamics behind the failure of reform initiatives of the SC. It is believed that this attempt
would provide significant contributions to the literature, by combining these two areas, which have
been hardly ever studied together and, in this way, shed important light on the change dynamics of
international organizations, particularly the UN.
Criticism levelled at the SC
Most of the organizations, particularly the international institutions to a great extent rest on a sense
of their perceived legitimacy. An organization is legitimate to the extent that the subjects of its
decisions and actions feel that it ought to be obeyed (Bernstein, 2011: 20). However, most of the
members of the UN have been questioning the legitimacy of the SC for decades. For some, the
structure of the SC is archaic (Luck, 2005b: 129) and remained as it was in 1945, undependable,
unaccountable, and unrepresentative (Luck, 2008: 85). Bosco (2009: 4) admits that the Council has
not been particularly good at “defusing local conflicts, stabilizing unstable states, preventing the
proliferation of dangerous weapons, punishing war criminals, and enforcing international sanctions”.
As Bodanski (2011: 18) argued, the SC may be accepted as legitimate by the P5, but not by other
states, which have lesser rights of decision-making than P5.
Similar criticisms have been also articulated in the UN’s own reports. For instance, in the report
issued in 2004 by the UN, it is clearly stated that the SC had been slow to change and the poor
representation diminished support for its decisions (UN, 2004). Indeed, so much have been changed
since the foundation of the SC. First and foremost, the fifty-one states in San Francisco have now
been replaced by 193-member states (Butler, 2012: 32). The cold war with its bipolar global order
has ended and post-cold war power politics has generated to some extent initially a unipolar order
and then a multi-polar one. However, while the global community has undergone massive change
during that period, the SC has remained virtually unaltered (Butler, 2012: 24; Alene, 2015: 69).
That is to say, the SC suffers from a quadruple legitimacy deficit in terms of performance,
representation, and legitimacy (Alene, 2015: 65). Particularly the P5 with their veto powers, now face
widespread criticisms even to be as “self-appointed oligarchy” (Thakur, 2006: 302). The SC’s power
hierarchy, that is on one side permanent membership and veto powers, on the other side nonpermanent members with no veto power, is argued to be incompatible with sovereign equality
principle of international laws (Stephen, 2018) and with the UN Charter. Article 27 of the UN Charter,
which provides permanent members with veto power is at the center of the debates. In 1945, at the
San Francisco Conference, a number of states expressed concerns about the veto power, which has
been provided to the permanent members. It was feared by some that it violated the notion of
sovereign equality, and that a too rigid designation of permanent members in the Charter might
hinder the ability of the UN to adapt to the changing circumstances (Sievers and Daws, 2014: 339).
But at the end, the founding states of the UN were persuaded to adopt the structure of the SC with
veto powers provided to the P5.
However, since its inception, permanent membership with veto power has been opposed and
debated over stringently. The abuse of the veto in pursuit of national interests of the permanent
members continues to undermine the legitimacy of the SC. The conception that this power was given
to them in defending the interests of all member states, has been substantially replaced by the
impression that they abused this power to extend their own national interests (Butler, 2012: 31).
Paul and Nahory (2005) asserted that the Council too often seems the captive of great power politics
with little connection to the needs of the world’s nations.
The gridlocks, which caused by veto at the Council on situations in which one or more of the
permanent members had a key stake, is argued to have a devastating impact on the lives of people
on the ground (Romita, 2018: 56). This mechanism also leads to a stalemate when the permanent
members disagree with each other, as was evident throughout the Cold War, and more recently over
the Iraq invasion of 2003 (Hurd, 2014: 6). The SC inaction in cases where massive atrocities shock the
conscience of humankind, equally undermines the authority of the UN when the SC keeps silent in
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the face of persistent noncompliance (Wheeler, 2001: 119). For instance, the SC has been under
criticism for its inability to respond decisively to the Syrian crisis for almost seven years. In addition to
Syria, a divided Council has been unable to mount effective responses to crises in Gaza, in Darfur,
and in Ukraine (UN, 2015: 6). The SC was also unable to give timely reactions to the conflicts before,
notably in Rwanda, Somalia, and Srebrenica.
The role played by the UN in terms of peacekeeping is also viewed with widespread skepticism
(Rather and Jose, 2015: 55). The Council’s diminished significance was questioned as in the case of
the United States’ military attack on Afghanistan in 2001 and Iraq in 2003 (Gray, 2007: 157). The
2003 Iraq crisis highlighted the severe limitations of the SC in face of the P5’s own breaches of UN
Charter. The US went with its allies to war in Iraq after having been failed to get the approval from
the SC (Yoo, 2003: 536). In other words, US and its allies intervened Iraq, lacking a SC mandate
(Gould and Rablen, 2017). This situation showed that the SC could not do much to prevent a blatant
breach of international peace by the P5 (Gardner, 2003: 586). This case obviously has weakened the
image and the authority of the SC seriously (Qudenaren, 2012).
On the contrary, those supporting the veto regulation contend that without such an arrangement,
the SC decisions would not be put into practice in face of the powerful states’ resistance or
noncompliance and therefore the UN would suffer power loss and authority over its members.
However, contrarily, one could argue that the UN also will suffer loss of power, authority and even
legitimacy when the SC becomes unable to move when it is expected to react by the world
community.Therefore, those caring about keeping powerful states in line with the SC, should also
care about legitimacy of the SC which is being eroded day by day in the eyes of member states of UN.
In short, there are plentiful arguments both for and against the effectiveness and legitimacy of the
UN, but noes seem to be well ahead. Moving from this point forward, various change initiatives have
been launched by the members states or group of states and even by the commissions of the UN for
the last three decades. Some of the conspicuous examples of these reform proposals will be touched
here in brief.
On the way to reform
The need for SC reform is generally agreed upon by the UN member states. The structure of the
Council is argued to be shaped as a result of the power politics of 40s and it is severely criticized as
not to be sufficient to meet the needs of contemporary world politics. Therefore, the UN and the SC,
particularly permanent membership with veto bearing privileges began to be questioned
(Manusama, 2006: 1-4). Developing countries, who have increasingly become the subject of many of
the Council’s peacekeeping efforts, have been especially vocal (Luck, 2005a: 451).
After the WW2 the permanent membership and the veto power were provided to the great powers
of the time not just as a spoil of war but also as an advance payment in order for those states to be in
line with the new institution. In fact, it was those P5 states and particularly the US deciding the
nature and characteristics of the new global order. Therefore, from a rationalist and realist
perspective, it is not much surprising that those states granted themselves several privileges.
However, what is so surprising is that the structure established at that time has not been changed
considerable and even has remained remarkably the same for about seven decades despite the
intense pressures oppressed by the emerging powers.
By the time of its establishment in 1945, the SC was consisted of eleven states five of which were
permanent members219and other six were non-permanent members elected for two-year terms. The
only reform launched successfully was the one in 1961, which enlarged the SC with an addition of
four non-permanent seats and increased the necessary votes for the adoption of resolutions from
seven to nine (Weiss, 2003: 149). However, the quantity and quality of the permanent members
remained almost untouched.
219

the United States, the Soviet Union, the United Kingdom, China, France.
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It is known that many newly independent states, some of which have been independent for a
considerable number of years, with their significant populations, economic wellbeing and the ability
to contribute to the international community, demand chance for the representation at the SC
(Butler, 2012: 32). Therefore, for many years, some members have been supporting expansion of the
SC arguing that this would eliminate the representation and legitimacy problem of the SC. However,
will the enlargement of the permanent seats, ease the problems of the SC, by its own?
The process on reforming the SC accelerated at the end of the 90’s. Since then a number of proposals
have been presented however, none of them has yielded any considerable result yet. In this paper,
not all but some of the conspicuous examples among these proposals will be touched in brief.
The independent working group recommended in 1997 an expansion in SC membership from 15 to
24, with five additional permanent and four new non-permanent seats (UN, 1997: 7). The report
depicted the use of veto as anachronistic and antidemocratic. Therefore, not only suggesting new
permanent members without veto power but also, they proposed to limit the current permanent
members' veto powers. Because of the lack of sufficient support from the member states, the plan
was not put to vote in the General Assembly.
In the year 2000, UN General Assembly adopted the UN Millennium Declaration which demands
comprehensive reform of the SC in all its aspects. In the following years, Kofi Annan, established a
Panel to make recommendations in reforming the UN and particularly the SC (UN, 2005a). The HighLevel Commission Panel released its report, in 2004, also called Annan’s report: “A More Secure
World: Our Shared Responsibility” (UN, 2004). The Panel brought two alternative models for
enlargement of the Council. Both models suggested expanding the SC membership to 24 members
(Blum, 2005: 634). However, it is disappointing that the report preferred not to touch upon the veto
powers of existing members of the SC arguing that “the veto had an important function in reassuring
the UN most powerful members that their interests would be safeguarded” (UN, 2004). This sentence
itself is reflecting the hegemony and status quo which the powerful states had established in the very
heart of the UN, for their own sake. That is to say, while on one hand the report adapts a flexible
structure which could be revised and reformed if necessary, on the other hand confirms the status
quo and hegemony of the powerful states intentionally. Besides, providing no veto power to
newcomers of the Council is not a grant by its own to the international community, but a serious
favor to the current permanent members of the SC. While in the previous paragraph, the report
negates the new SC structure to be permanent or unchallengeable, in the following paragraph it
promotes the quality of the status of current SC members, being permanent and unchallengeable
(UN, 2004). This picture clearly reflects a sight of contradiction and double standard.
Annan’s report was attracted a host of criticism from the member states and in 2005, the S5 220
argued that a permanent member casting a veto should provide an explanation for its decision. The
S5 further called the Council to refrain from using the veto “to block Council action aimed at
preventing or ending genocide, war crimes and crimes against humanity” (UN, 2015: 4). The S5’s
proposal in a draft resolution (UN, 2005a) faced strong opposition from the P5 and the draft
resolution was withdrawn (UN, 2015: 4).
Another proposal came from the G4221. The G4 plan offered to increase the number of SC members
from fifteen to twenty-five by adding six permanent and four non-permanent members in 2005 (UN,
2005b). The new permanent members shall not exercise the right of veto for at least fifteen years
until the amendment of the UN Charter in due course (UN, 2005b). However, a counter proposal
came from the so-called group of Uniting for Consensus (UFC)222 known as the “Coffee Club” which
led by Italy. UFC made a draft proposal that centers on an enlargement of the number of non220

a group of five small countries (Costa Rica, Jordan, Liechtenstein, Singapore, and Switzerland)
prepared by Germany, Japan, India and Brazil
222
UFC is a movement consisting of approximately 40 states that was developed in the 1990s in opposition to any possible
expansion of the SC.
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permanent members from ten to twenty (UN, 2005a). The non-permanent members would be
elected by the General Assembly for a two- year term (Alene, 2015: 68). The African Union (AU), in
January 2005, issued their joint proposal known as the Ezulwini Consensus rejecting both of the
models proposed by the High-Level Panel, insisting that Africa had a claim to no fewer than five nonpermanent and two permanent seats with the right of veto (Alene, 2015: 68).
On 4 October 2013, French Foreign Minister Laurent Fabius published an op-ed in The New York
Times arguing that the permanent members refrain from using the veto “if the Security Council were
required to make a decision with regard to a mass crime…”. However, he then excluded the cases in
which “the vital interests of a permanent member…were at stake.” (UN, 2015: 5). A similar
suggestion came from the Accountability, Coherence and Transparency Group (ACT) in 2015, which
calls on member states to “pledge to support timely and decisive action by the SC aimed at
preventing or ending the commission of genocide, crimes against humanity or war crimes.” (UN,
2015: 5). Another change attempt came from the Elders who suggested to limit the veto power of
the P5. On 7 February 2015, the Elders, a diverse and independent group of global leaders chaired by
former Secretary-General Kofi Annan, called for the P5 to pledge “not to use, or threaten to use, their
veto” in crises in which genocide or other mass atrocities are committed or threatened “without
explaining, clearly and in public, what alternative course of action they propose, as a credible and
efficient way to protect populations in question.” (UN, 2015).
There seems to be a number of similarities among the French initiative, the ACT code of conduct and
the Elders’ proposal. Largely fueled by the Council’s inability to take effective action in Syria, all these
groups have acted to improve the effectiveness of the SC in preventing mass crimes (UN, 2015: 5).
Unfortunately, none of these reform proposals has progressed yet. It is argued that unless the P5
states abandon their privileged position voluntarily, the veto power itself constitutes to be the major
obstacle on the way to SC reform and it does not seem to be overcome in the foreseeing future. For
instance, Weiss argued, the veto has been and remains a hindrance to reform both because of the P5’s vested interests in preserving power and because no provision in the charter requires them to
give up this right (Weiss, 2003: 152). Caron (1992: 569) also establishes that the safeguard
institutionalized by Article 108 of UN Charter makes veto reform nearly impossible.
Reforming the SC is only possible by amendment of the UN Charter. Article 108 of the UN Charter
stipulates that amendments to the Charter shall be adapted if only ratified by two thirds majority
including the P5 (Luck, 2005a: 457). Only then can the amendment be submitted to the member
governments for ratification (UN, 1945: Art.108). Such a major institutional change has not yet won
enough support at the UN. For the time being, no proposal presented, obtained that kind of support.
Therefore, the reform of the SC seems difficult to bring about not just because of the P-5 states’
blockade, but also the difficulty in reaching an agreement among the members of the UN. Although
most of the member states agree on a change for the SC as necessary, when it comes to the details,
they fail to reach an agreement among themselves. States or group of states are of different opinions
about which states ought to be added to the SC and each one of them puts different reservations on
the table. Alene justifies the lack of consensus on the ground of differences among the member
states in terms of their national interests and foreign policy goals and asserts that some member
states package their policy priorities as SC reform to further their own policy goals (Alene, 2015: 72).
This in turn paralyzes the change initiatives beforehand. Therefore, reforming the SC has been and
continues to be a challenging problem for the whole international community.

Edgar Schein’s Psychosocial Dynamics of Organizational Change
Schein has expounded Lewin’s (1946) three-step change model of “unfreezing, changing, and
refreezing” as a psychological dynamic process through learning. He shared Lewin’s belief that the
behaviors of the organizations were based on a state of “quasi-equilibrium” under the influence of
driving and restraining forces. For change to occur, these forces were to be unbalanced in favor of
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the driving forces (Schein, 1995: 2). Lewin (1951) called such a disequilibrium as unfreezing, or
creating motivation to change. Unfreezing is argued to be consisted of three phases by Schein (2004:
320) as: disconfirmation, survival anxiety and psychological safety. He asserts that those
preconditions have to be present to a certain extent to develop any motivation to change.
Disconfirmation, for him, is a kind of dissatisfaction caused by new information, which disconfirms
the existing expectations and convictions of the organization members regarding the organization. It
is deemed as a warning signal by Schein, pointing up to the situation that something is going wrong
somewhere (Schein, 2004: 322). However, he asserts that for change to occur, this disconfirmation
must create a “survival anxiety” which refers to the feelings that the current situation impedes to
achieve desired goals set for the organization (Schein, 1995: 3-4). This conviction leads organization
members to the point where they worry that unless they change, they will fail. Schein (1995: 5)
argues that unless sufficient “psychological safety” is provided, the disconfirming information will be
rejected and thus, no survival anxiety will be felt. Psychological safety is a state of mind in which the
organization members feel that the change is essential and attainable (Schein, 2004: 322). It enables
the organization members to redefine the existing situation and to begin to feel capable of doing
something constructive (Schein, 2004). In simple terms, it is a kind of readiness to dare to give up
something old and to try something new (Schein, 2002: 46).
His answer to the question of “Do the organizational changes always have to start with some sort of
survival anxiety?” is striking. He establishes that some sense of threat or dissatisfaction must be
present before launching any change attempt. Kotter (1995) was of the same opinion with him,
putting forth “establishing a sense of urgency” on the first rank in identifying why change efforts
failed. Armstrong (2006) was another scholar supporting Schein’s assumptions by asserting
“awareness of the need for change” as the start of the all change processes. Burnes’s approach to
this state of mind is almost the same as what Schein (1996) described as survival anxiety. He requires
that in order to be successful in organizational change, there has to be a “felt-need”, which implies
an individual’s inner realization that change is necessary (Burnes, 2004: 983). Cummings & Worley
(2003) argued that organization members do not support change initiatives “unless they are
convinced against the status quo”, which is corresponded with the disconfirming information and
survival anxiety which Schein (2004) depicted.
To sum, as some of them depicted above, there are plenty of approaches provided by various change
scholars, which point almost to the same phenomena, that unless a psychological state of readiness
for change has been created among the organization members, to be able to launch a successful
organizational change is hardly possible. At this point, psychosocial dynamics of organizational
change, which Schein (1980, 1995, 2004) developed, is quite remarkable. For him, preparing
organization members to change consists of three successive steps as: disconfirmation, providing
psychological safety and generating a survival anxiety. Thus, the cognitive drive turns into a
psychological motivation, which would be able to spur organization members to the desired end. In
this paper, whether this psychological motivation has been maintained by the UN member states or
not, will be discussed.
Methodology of the study
Data Collection and the sample
In this study, we applied a questionnaire survey in order to obtain the data regarding the dispositions
of UN diplomatic staff working in Geneva, towards the SC reform. While those working at the UN
naturally do not exactly reflect the official attitudes of the member states, it still provides substantial
insights into the general tendency prevailing at the UN with respect to the SC reform, for those
working diplomatically at the UN reflect the attitudes of their respective states mostly, if not totally.
We particularly attached importance to include at least one participant from the staff of each of
every member state of the UN, in the survey. However, a sample size of just 368 was obtained out of
about 9.500 staff located in Geneva, which might be regarded as the main weaknesses of this
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research. Those participated in the survey were from 134 out of 193-member states. Out of those
participated, 20 were from P5 nationalities. The questionnaire was constructed on the basis of
theoretical prepositions of Schein regarding organizational change. A survey consisted of 15
questions were grouped under three factors using a five-point Likert scale as: (1) Strongly disagree
(2) Disagree (3) Undecided (4) Agree (5) Strongly Agree.
Table I. Factors
Factor A

Disconfirming Information

Factor B

Psychological Safety

Factor C

Survival Anxiety

Research Hypothesis
Setting out from Schein’s prepositions, four hypotheses were developed regarding the SC reform.
The first one is: H1. “There exists quite a lot of disconfirming information around at the UN, regarding
the SC reform.” Psychological safety is a state of mind in which the organization members feel that
the change is essential and attainable. The second hypothesis is: H2. “There is not sufficient belief at
the UN that the SC reform is essential and attainable.” Schein argues that unless sufficient
“psychological safety” is provided, the disconfirming information will be rejected and thus, no
survival anxiety will be felt. Therefore, the third and fourth hypothesis of this research are: H3.
“There is not sufficient ‘survival anxiety’ for the SC reform at the UN.” and H4. “There is a positive
relationship between psychological safety and survival anxiety regarding the SC reform at the UN.”
Data Analysis and Findings
Data analysis were conducted both to test the hypothesis and to search for if there exit any
meaningful differences among the groups. Therefore, first of all, descriptive statistics were used to
describe the sample, such as frequencies, means and standard deviations. Then, correlation analysis
was made to find out if there were any meaningful relationships between the factors. Regression
analysis helped reveal to what extent did independent variables explain the changes in dependent
variables. T-test and ANOVA test were utilized to search for the meaningful differences between and
among the groups in terms of gender, age and work experiences.
Factor A consisted of five questions/assumptions, which were configured to find out if participants
had any information regarding the need for change of the SC. This factor was not intended to
discover whether the participants were for or against the change attempts, rather it was just
expected to reveal whether those participants got any information about the need for change at the
SC or not. In other words, it was investigated if they had received any disconfirming information
regarding the current nature of the SC. It was revealed that the factor mean appeared to be as
(3.663) with a standard deviation of (0.934) pointing out that the participants had plentiful
information regarding the need for change of the SC (Table II). Therefore, H1 (There exists quite a lot
of disconfirming information around at the UN, regarding the SC reform) was supported by the
frequency distribution test.
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Table II. Factor Means and Standard deviations
Mean

Std. Deviation

Factor A

3,6630

,9340

Factor B

2,1821

,9172

Factor C

2,3451

,8338

Under Factor B, questions/presumptions regarding whether any psychological safety in terms of SC
reform was attained by the participants or not, were directed to the respondents. Psychological
safety was the precondition, in which organization members or those affected by the organization’s
decisions and activities, share the opinion that change is necessary and attainable. In our case, the
factor mean come out to be as (2.182) with a standard deviation of (0.917) revealing that the
psychological safety regarding the SC reform was not attained by the participants adequately (Table
II). Thus, H2 (There is not sufficient belief at the UN that the SC reform is essential and attainable) was
also supported by frequency distribution test.
Looking at the Factor C, questions/presumptions, regarding whether any survival anxiety in terms of
SC reform, experienced or not by the participants, were directed to the respondents. Survival anxiety
was a kind of mood in which organization members or those affected by the organization’s decisions,
felt that the current situation impeded to achieve desired goals set for the organization. Therefore,
such kind of implications were put forth in the questionnaire that if change was not succeeded, the
UN would not be able to perform as expected. Again, the factor mean appeared to be as law as
(2.345) with a standard deviation of (0.833) implying that sufficient survival anxiety was not felt by
the participants regarding the SC reform (Table II). Therefore, H3 (There is not sufficient “survival
anxiety” for the SC reform at the UN) was also supported by frequency distribution test.

Table III. Correlations between “psychological safety” and “survival anxiety”
Psychological
Safety
Psychological Safety

Pearson Correlation

1

Sig. (2-taied)
N
Survival Anxiety

Pearson Correlation

Survival
Anxiety
,502**
,000

368

368

,502**

1

Sig. (2-taied)

,000

N

368

368

The last hypothesis raised in this research was that “There is a positive relationship between
psychological safety and survival anxiety regarding the SC reform at the UN”. In order to test this
hypothesis, correlation analysis was conducted. It was revealed that “psychological safety”, which is
searched under Factor B, had a positive (r = 0.502) and statistically meaningful (p ˂ 0.01) correlation
with the “survival anxiety”, searched under factor C (Table III). In order to find out how much the
independent variables (psychological safety) explain the changes in dependent variables (survival
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anxiety), a regression analysis was also made. The results revealed that “psychological safety” had a
positive and significant (r² = 0.252 ;
= 0.456) contribution to “survival anxiety” at the 0.01
significance level (p ˂ 0.01) (Table IV). This finding supports the hypothesis that “There is a positive
relationship between the psychological safety and survival anxiety regarding the SC reform at the UN”
and further, it also reveals that the independent variable explains the variations in dependent
variable to a considerable extent.

Table IV. The effect of “psychological safety” on the “survival anxiety”
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1

,502 ͣ

,252

,250

,7222

a. Predictors: (Constant), Psychological Safety
Coefficients ͣ
Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

(Constant)

1,350

,097

Psychological Safety

,456

,041

Standardized
Coefficients
B

,502

t

Sig.

13,876

,000

11,200

,000

a. Dependent Variable: Survival Anxiety

A t-test was also conducted in order to find out if there were any meaningful differences between
the groups in terms of their nationality, those from P5 states and those from others. It was revealed
that no any difference was observed between the groups in terms of the factors at the 0.01
significance level (p ˃ 0.01). There also seems to be no meaningful difference among the groups in
terms of age and work experiences, using the ANOVA test. (p ˃ 0.01).
Discussion and Conclusion
Schein (1995: 5) maintained that unless required level of “psychological safety” is provided, the
disconfirming information will not be adapted and thus, no “survival anxiety” will be felt. He
describes psychological safety as a condition in which the organization members feel that the change
is essential and attainable. In this research, in parallel with the hypothesis, it is revealed that
although there existed plentiful disconfirming information regarding the need for change of the SC
(Mean=3.663), the participants were not at the point where they regarded the change was essential
and attainable (Mean=2.182). In line with our third hypothesis, there also appeared not to be
sufficient “survival anxiety” felt by the participants, regarding the SC reform (Mean=2.345).
Schein had established a positive relationship between the psychological safety and survival anxiety.
For him, in order for the organizations to reach out to the point where organization members feel
the survival anxiety, certain amount of psychological safety has to be provided. Therefore, in this
study, we searched the hypothesis, if there was a positive relationship between psychological safety
and survival anxiety regarding the SC reform at the UN. It is appeared that, there existed a significant
relationship (r = 0.502) between the psychological safety provided for and survival anxiety felt by the
participants. Looking at the dimension and magnitude of the affect, which the psychological safety
had on the survival anxiety, it is revealed with the regression analysis that, “psychological safety” had
a positive ( = 0.456) contribution to “survival anxiety” at the 0.01 significance level (p ˂ 0.01). With
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these findings, it is understood that, as Schein put forth, there is a positive relationship between
psychological safety and survival anxiety.
Schein suggests that, in some cases, although disconfirming information have existed for a long time,
the organization keeps avoiding survival anxiety by denying the information’s relevance or validity,
just because the lack of psychological safety (Schein, 2004: 323). In our case, in light of these findings
and Schein’s presumptions, it is understood that, because psychological safety has not been
provided, the criticisms which have been levelled at the SC for the last three decades have not been
adapted as disconfirming information and thus, survival anxiety has not been attained.
These findings seem to be consistent with the previous researches, for instance Weiss (2005). His
survey on the SC conducted in 2004 also revealed that 75 percent of the participated UN officials saw
no possibility of membership reform at the SC. It seems that the member states have not been able
to establish a “sense of urgency”, in the words of Kotter (1995) and the “awareness of the need for
change”, in the words of Armstrong (2006), has not been created. Burnes (2004: 983) felt-need,
implying organization members’ inner realization that change is necessary, appears to be absent
among the member states. Unless convinced against the status quo, as Cummings & Worley (2003)
argued, the members of the UN would probably not support the change attempts regarding the SC,
as before. According to change management literature, if organization members believe that in the
current situation the organization does not need any change, then they will not support any
organizational change attempts (Resnick, 1993: Kotter, 1995). And also, there is a widespread
consensus in the change literature that if those mostly effected from organizational changes, hesitate
to make any contribution to the change process, it will be difficult to go through the institutional
changes successfully (Guth and MacMillan, 1986; Schwahn and Spady, 1998).
In light of those findings and change management literature, in order for the SC to be reformed, the
criticisms levelled at the UN by various resources could be taken as disconfirming information and
turned into a kind of survival anxiety, if only provided with some kind of psychological safety. Only
then this cognitive development would lead the UN towards a state of disequilibrium, where new
balances would be reached through new force field dynamics.
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İki Gelir Tuzağı
Dr. Öğr. Üyesi Vehbi KARA
İstanbul Üniversitesi

Özet
Kadınların çalışma hayatına atılmaları ve yaşadıkları sorunları ile ilgili olarak ABD’de birçok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalardan iki tanesi aynı başlığı taşımakta olup “The Two-income Trap” yani “İki
Gelir Tuzağı” ismini taşımaktadır.
Elizabeth Warren ve Suzanne Venker isimli yazarlar birer akademisyen olup yazmış oldukları bu
eserler vasıtası ile ABD kamuoyunda oldukça iyi olarak tanınmaktadır. Özellikle Warren, Demokrat
Parti Senatörü olarak bu kitapla adını duyurmuş ve 2016 yılındaki Başkanlık seçiminde Demokrat
Partinin başkan adayı olarak Hilary Clinton ile yarışmış ve başkan adaylığı seçimini kaybetmiştir.
Bununla birlikte 2020 yılında yapılacak olan başkanlık seçiminde Demokrat Parti’nin en güçlü
adaylarından biri olarak gösterilmektedir.
İki Gelir Tuzağı başlıklı iki kitap ne yazık ki Türkiye’de bulunmamaktadır. ABD’den satın alarak
tarafımdan tercümesi yapılmıştır. Bu çalışmada iki yazarın da eserleri mercek altına alınarak
kadınların çalışma hayatında karşılaştığı zorluklar incelenmiştir.
Türkiye’de de kadınların benzer zorluklarla karşılaştığı düşünülerek çalışma ekonomisi bilim dalında
yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bazı önyargıların bu ve benzeri
çalışmalar sayesinde daha gerçekçi olarak ele alınarak terk edileceği ümidi ile konuya yaklaşılmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İki Gelir Tuzağı, işgücüne katılım, kariyer, işçi ekonomisi
Two-Income Trap
Abstract
There are various studies about women who pursue careers and resulted challenges in their lives.
Two of these studies shares the same name: “Two-Income Trap”.
Elizabeth Warren and Suzanne Venker are two well-known authors in US public because of these two
works. Currently, Warren who has a successful academic career is a Senator from Democrat Party.
She is considered as one of the most probable candidates of Democrat Party in presidency for 2020
presidency elections.
These two works are still not available in Turkey. By examining these two books, this study focuses
on the possible obstacles women face in their careers. We can say that women in Turkey face same
problems as faced in US. This study aims to present new perspectives from US. It is expected to be
beneficial for researchers in labor economics. The ideas presented in this article hopes to provide a
more realistic ground when evaluating the challenges of women in their careers.
Keywords: two-income trap, working women, labor force participation, career, labor economics.
Giriş
İki Gelir Tuzağı
Kadınların çalışma hayatına atılarak karşı karşıya kaldığı sorunlar ve bunların çözümünde ABD’li
yazarlar Elizabeth Warren ve Suzanne Venker çok emek vererek aynı başlığı taşıyan kitap yazmıştır.
“The Two İncome Trap” yani “İki Gelir Tuzağı” başlığını taşıyan bu kitaplar yaklaşık 15 yıl önce kaleme
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alınmış ve ABD kamuoyunda oldukça ilgi çekmiş ve çekmeye de devam etmektedir (Carlson, 2019;
Helaine, 2019).
Bu kitaplar incelendiğinde hem ülkemizde hem de bütün dünyada “terör” tehlikesine karşı etkili bir
mücadele yöntemine yer verildiği anlaşılmıştır. Ailede meydana getirilecek sevgi ortamının şiddet ve
geçimsizlik gibi toplumsal sorunların çözümünde önemli rol oynadığı uzmanların ortak görüşüdür
(Daşlı, 2019: 119).
Terör ve şiddet olaylarını reaktif tedbirlerle önlemek yani suçlular yakalandığında ağır cezalar vermek
yerine; sorunun çözümünde aile yapısının güçlendirilmesi çok daha pratik ve akla uygundur. Ailenin
belkemiği olan annenin çocukları ile daha iyi iletişim kurması sayesinde daha bir çok sorunun kolayca
çözümleneceğini düşünüyorum.
Bununla birlikte modernitenin dayattığı ve annelerin yuvalarının dışında çalışmaya zorlanması konusu
ABD’de ciddi olarak tartışmaya açılmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren çok daha sıklıkla kadınların çalışma
hayatına katılması ailenin güç kaybetmesine ve yıkılma sürecine girerek sıklıkla boşanma olaylarına
sebep olduğu saha araştırmaları sonucunda ortaya konulmuştur (Vignoli, 2018: 1074).
Terörün gelişip güçlenmesinin önlenmesinde, sosyal ve iktisadi hayatın gelişmesinde ailenin önemi
ABD’de yapılan çalışmalarda sıklıkla yer almıştır. Bu ülkede “İki Gelir Tuzağı” konusunu ele alırken
yapılan analizlerin çoğu ekonomi üzerindeki etkileri üzerine olmuştur. Nitekim Warren'ın, kızıyla
birlikte yazdığı kitabında, yıllar süren ve çok fazla sayıda anket sonucu yaptığı araştırmalar ve analizler
sonucunda, kısaca şu tespitler yapılmıştır:
Geçmişte ailede tek bir kişi, yani evin reisi konumundaki erkek, çalışırken bir yandan da tasarruf
etmek mümkündü. Fakat günümüzde hem erkek hem de kadın çalıştığı halde negatif tasarruf, yani
ailenin belini bir türlü doğrultamaması, durumu söz konusudur. Warren, bu paradoksal durumu
incelediği kitabında ve konuyla ilgili verdiği söyleşiler ve konferanslarda ABD özelinde cevap aramış ve
çözüm önerilerini sunmuştur (Warren, 2004: 152).
Suzanne Venker ise iyi bir anne olmaya çalışan bir Amerikan kadını olarak tanınmaktadır. Elizabeth
Warren gibi siyasetle iç içe bir akademisyen değildir. Siyasetin dışında akademik çalışmalarını
sürdürmektedir.
Her iki kadın yazar da Amerikan ailesini korumak ve kadınlara karşı kurulan tuzakları boşa çıkarmaya
gayret gösterdiklerini iddia etmektedirler. Modern yaşamın dayattığı ve baskılara karşı çaresiz
kalmak yerine halkı bilinçlendirerek mücadele yolunu seçmişlerdir. Bu maksatla çokça sık kullanıldığı
için “iki gelir tuzağı” ifadesini bir çeşit slogan haline getirmeye çalışmışlardır.
Venker, geçen 25 yıl süresince müşfik bir ebeveyn olarak göze çarpmaktadır. Evliliğe adanmış,
çocuklar evdeyken yanlarında annesi olan ailelerin olumlu neticelerini görmekle birlikte, dehşet,
yılgınlık, şüphe içinde kaldığı durumları da itiraf etmektedir. Kitabında özellikle şu hususları dile
getirmektedir:
1. Anne mutlu olduğu sürece, çocukların ihmal edilmesini, çıkarları en yüksek seviyeden
korunuyormuş gibi sunan medyayı eleştirerek aldatmacanın derinliklerine kadar iniyor.
Özellikle kadın ve ebeveynlik dergilerinde kendi çocuklarını yetiştiren kadınlara karşı derinden
derine bir düşmanlık meydana getirildiğine dikkat çekiyor.
2. En temel, geleneksel normların çöktüğünü insanların bencil ve anlık arzularının kurbanı
olduklarını dile getiriyor. Annenin sorumluluk ve görev anlayışının neredeyse tamamen
kaybolduğunu ifade ediyor.
3. Erkekleri, evliliği ve çocuk yetiştirmeyi hafife alan feministlerin; kadınlıkları, üretkenlikleri ve
annelikleri ile saygı görme mevkiinden uzaklaştırdığını dile getirerek birlikte yaşamanın, evlilik
dışı bebeklerin ve gündüz bakımının aile kurumunu alt üst ettiğini dile getiriyor.
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4. Genelde medya ve özelde de diğer ebeveynler, bir çocukları olduğunu dahi unuttuklarından
dolayı, onun arabanın arka koltuğunda sıcaktan pişerek ölmesine sebep olmalarına karşı çok
ciddi eleştiriler getiriyor. Anne veya babaya, “ah, yazık, ne kadar da meşguller,” diyerek
şefkatli bir destek ve anlayış göstermesinin tutarsızlığına dikkat çekiyor.
5. Annelerin, onların rahatlık ve mutluluğu adına çocuklarını kreşlere daha büyük bir gönül
rahatlığıyla bırakmalarını sağlamak için tasarlanmış ürünlerin geliştirilmesini de eleştiriyor. Bu
yeni devrin anne babalık anlayışının “çocuklarının ne zaman ve ne kadar tuvaletini yaptığı,
yiyip içtiğini, takla attığını veya hangi sözleri söylediğini gösteren günlük çizelge ve grafikler;
anne bilgisayarı açsın ve çocuğunu on saniye görebilsin diye kreşe yerleştirilen bir kamera”
olduğunu söyleyerek böyle bir ailenin ve çocuk gelişiminin sürdürülemez olduğunu ifade
ediyor (Venker, 2014)

The Wall Street Journal, 8 Ekim 2003 tarihinde çalışan annelerin aile üzerindeki etkisini ele alan bu
kitapların eleştirisini yayınladı. Kitaptan alınan iktibas da “İki gelirli ortalama bir aile, bugün, bir nesil
öncesinin tek gelirli ailenin kazandığından daha çok kazanıyor. Ancak, bugünün iki gelirli ailelerinin
elinde; ev ipoteğini, arabanın masraflarını, vergileri, sağlık sigortasını, kreş faturalarını ödedikten
sonra, daha az para kaldığını ifade ediyor. İşte “iki gelir tuzağı” adı verilen meselenin içyüzü bu
şekildedir.
Annelerin bir moda hâlinde çalışma hayatına girmesinin, aileleri daha az güvenli, daha az esnek ve
fakir etme gibi paradoksal bir etkisi olduğu; bu eserler sayesinde ABD toplumunda daha iyi anlaşılmış
durumdadır. Fakat Türkiye’de bu durum neredeyse tam tersine bir algıya işaret etmektedir. Bu algı;
uzun yıllardan beri süre gelen önyargıların etkisi ile hala çok güçlüdür.
Suzanne Venker’in eserlerinde ve hayat serüveninde şu özellikler dikkat çekmektedir:
Venker tıpkı Warren gibi iyi bir kariyer yapmış. Lisanslı evlilik-aile terapisti ve özel bir muayenehanesi
var. Yirmi beş yıllık başarılı bir radyo yayıncılığı tecrübesi ve New York Times çoksatarları arasında yer
almış yedi adet de kitabı bulunuyor. Bir internet sitesinde köşe yazıları yayınlanıyor. Aynı zamanda
terk ve ihmal edilmiş çocuklar için çalışan bir vakfı yönetiyor. Vakfı için para toplamak amacıyla
mücevherat tasarlıyor ve imal ediyor. Ama hep evdeki anne olmayı sürdürmüş ve bunu övünerek
ifade ediyor.
Venker, yazarlığı herkes uyurken, sabah 5’te yapıyor. Radyo yayıncılığını, önceleri, tüm gün çocuk
bakımı ile uğraştıktan sonra, sonraları da oğlu okuldayken gün ortasında yapmış. Başka bir ifadeyle,
anneliğini tam yapabilmek için kariyerini buna göre planlamış. Eğer, doğru yapma kararlılığı
gösterilirse bunun kolayca başarılabilecek bir şey olduğunu eserleri ile ispatlamaya çalışmış. Kısaca
annenin ve aile sevgisinin odakta olması sayesinde hayatın mutlu olduğunu söylüyor.
Üniversiteli genç bir kız, Venker’in imza gününde kendisini niçin akademik unvanları ile tanıtmadığını
sorar. Niçin başarılarından önce anneliği ile kendisini tanımladığını, hâlbuki üniversitede kendisinden
akademik başarılarından dolayı çok bahsedildiğini söyler. Öğrencisine; oğlunun annesi olmanın en
ödüllendirici bir başarı olduğunu anlatıyor ve anne olmanın verdiği çok güzel duyguları yaşaması
gerektiğini ifade ediyor.
Çocuklarımızı yabancıların bakımına emanet etmenin niçin kabul edilebilir bir şey olmadığını “iki gelir
tuzağı” kitapları çok güzel bir şekilde anlatmaktadır. Bu yazarın aileye verdiği önem dikkate değer
olup insanlığa, evliliklere ve kadınlara katkısı çok büyüktür.
Bu kitapların öncelikle hitap ettiği kadınlar üç grup içinde değerlendirebilir:
1. Şu an evde çocuklarıyla birlikte olan ve yapmakta oldukları işe dair desteğe ihtiyacı bulunan
anneler.
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2. İşlerini bırakıp bırakmama hususunda çatışma yaşayan veya iş-aile hayatları çekip çevrilemez
hâle gelen anneler.
3. Henüz anne olmayan, ancak vakti geldiğinde işle aileyi nasıl dengeleyeceklerini bilmek isteyen
kadınlar.
Ülkemizde “iş ile evi birlikte götürme” kavramı, çok fazla abartılmakta ve yanlış anlamlar yüklenecek
bir hale getirilmektedir. Fakat çocukların ihtiyaçlarının yetişkinlerin heves ve arzuları ile çatıştığı
gerçeğini unutmamak gerekiyor. Kadınların aile ve işi bir arada götürebileceği, zorlu kariyerleri
sürdürebileceği, harika çocuklar yetiştirebileceği ve bütün bu hengâmeden sonra akıl sağlıklarının
sarsılmayacağı fikrinin doğru olmadığını ABD’li yazarlar çok iyi anlamış durumdadır.
Son yıllarda çıkan yasalar ile birlikte Hükümetin çocuk bakımına ve doğum iznine biraz daha fazla
yatırım yapması, işverenler anne babaların akşam saat 5’te ofisten ayrılmalarına izin vermesi gibi
tedbirler yeterli değildir. Çünkü iş-aile çatışmasının gerçek sebebi çok daha girifttir.
Yapılan saha araştırmalarında şu sonuçlar elde edilmiştir:
Tam zamanlı çalışan ve doğrusunu söylemek gerekirse acınası hâlde olan kadınları dikkate almak
gerekiyor. Neredeyse hepsi çocuklarını çok özlemiştir ve evliliklerinin kopma noktasına geldiğini ifade
ederler. Ne var ki işlerine âşıktırlar. Ne yapmakta olduklarını merak ederek “Bir başkası bunu iyi
yapıyor da, ben mi beceremiyorum. Benim eksiğim ne?” diye sormaktadırlar.
Aslında bu kadınların bir eksiği yoktur. Fakat işlerin gidişatında bir yanlışlık vardır. Çünkü günümüzde
aileler baş edilebilir küçük topluluklar olmaktan çıkıp kaos yumağı haline gelmişlerdir. İki gelirli aile ki;
bununla ebeveynden her ikisinin, doğum izinleri biter bitmez yıl boyu tam zamanlı olarak çalışmasını
kastedilmektedir, ciddi bir tuzakla karşı karşıyadır.
Zira iş, çocukları yetiştirmeye gelince, eve ekmek getirme denklemin yalnızca bir boyutudur. Evde,
geleneksel olarak annelerin yapmakta oldukları şeyleri yapmak için, birinin olmayışından kaynaklanan
tükeniş ise muazzam derecede büyüktür. Varlıklı ailelerin içindeki çalışan annelerin her daim bir
bakıcı anneye muhtaç olduklarını söyleyip durmaları işte bu yüzdendir.
Venker, bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Bunca zamandır annelerin ne yapıp durduklarını
sanıyoruz ki? Bonbon şekeri yedikleri ve yan gelip yattıklarını mı? Kadınları, hayatlarında daha değerli
bir şeyler yapmak için evlerinden kaçmaya sebep olan şey işte tam da, bu evdeki kadın tiplemesidir.
Bu çok büyük bir saygısızlıktır. Bugün anneler çalışmak zorunda, denilir. Eğer hayatı devam
ettirebilmek için, özellikle hayatın pahalı olduğu semtlerden birinde yaşanıyorsa, iki gelir isteyen bir
ekonomi inşa etmişiz demektir ki söz kısmen doğrudur. Fakat anneler, fakir olduklarından evlerinden
ayrılmıyorlar. Tam tersine o yöne doğru çekildikleri için yani çalışma hayatına zorlandıkları için
evlerini terk ediyorlar. Çünkü feministler evdeki anneyi, hayatını bebeklerine bakarak israf eden
talihsiz bir hanım olarak tasvir ettiler ve ediyorlar. Bırakın bunu daha az eğitimli hanımlar yapsın,
diyerek insanları aldatıyorlar.” (Venker, 2014: 65)
İşte iki gelirli aileyi yani kadınları çalışmaya zorlayan bu insafsız, seçkinci ve merhametsiz anlayıştır.
Çocuklarına baktıklarından dolayı kadınları öven makaleler ise çok azdır. Halbuki ev hanımı annelerin
yaptığı işin öneminin altı çizilmelidir. Onların toplum içindeki statülerini yüksek göstermek gerekir.
Eğer bu durum kapitalistleri üzecekse, varsın üzsün. Ülkemiz çalışan annelere dair makalelere,
filmlere, televizyon programlarına, kitaplara ve haberlere doymuştur. Ev hanımları ise hak ettiği
saygıyı ne yazık ki görememektedir.
Bu çalışmalar çalışan anneleri ayıplamak için yazılmamıştır. Maksadın özellikle anneliğe dair yanlış
anlamaları önlemek olduğu ifade edilmektedir. Kadınlar iş ve aileyi de başarılı şekilde götürebilir,
fakat ikisini aynı anda götürmesi çok zordur. İstisnai durumlar kaideyi bozmazlar.
İki Gelir Tuzağı eserlerinin mesajlarından bir tanesi de; kadınların hayatlarında iş ile aileyi bir araya
getiren bir hayatı inşa etme gayretidir. Suçluluk hissi duymadan, pişmanlık duymadan yüksek bir
özgüven ile yanlış anlamaları ortadan kaldırma gayretidir.
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Bu kitaplarda geçen tüketim hastalığı; kapitalizmin tüketim alışkanlıklarını manipüle ederek insanları
bir çeşit “ücretli köle” haline getirdiği, ifade edilmektedir. İnsanlığın bu ücret tuzağından kurtularak
daha özgür bir hayat sürebileceği anlatılmaktadır.
Konu ile ilgili olarak ABD’de yapılan çok sayıda çalışma vardır. Bunlardan bir tanesine örnek olarak
Steven ve Glory ailesini gösterebiliriz.
Üç yıllık evli bir çift olan bu ailede; oğulları Esra doğduktan sonra Glory, işinden ayrılıp tüm vaktini
çocuğunun bakımına ayırmıştır. Yakın bir zamanda karısının ne kadar özverili davrandığıyla ilgili bir
yazı yayınlayan Steven, karısının emeklerini asla karşılayamayacağını söyleyerek aslında yuvayı dişi
kuşun yaptığını söylemektedir. Şöyle diyor:
“Karım her gün evde kalıp oğlumuzla ilgileniyor. Bezini değiştiriyor, onu besliyor, onunla oynuyor, onu
uyutuyor ve sıkıntılı olduğunda onu rahatlatıyor. Bunlar sadece yaptıklarının minimum ifadesi. Tabi ki
oğlumuza bakıyor olmak ebeveyn olmanın doğal bir sonucu ama aynı zamanda ciddi bir miktar
paranın elimizde kalması demek”
Amerikalı Steven, karısının evde yaptığı tüm işlerin bir yıllık parasal karşılığını şu şekilde hesaplamıştır:

Tam zamanlı çalışan bir dadının yıllık ücreti
Evin temizlenme masrafı (yıllık
Kişisel aşçının yıllık ücreti
Faturalar ve bütçe ile ilgili yardımcı olan bir finans asistanının yıllık Ücrei
Kişisel alışveriş elemanının yıllık ücreti
Profesyonel davetlerde size eşlik edecek bir asistanın bir yıllık masrafı
Yıllık çamaşır servisi ücreti

36.660 $
5.200 $
12.480 $
3.900 $
13.520 $
900 $
1.300$

Toplamda 73.960$ lık bir yıllık paradan bahseden Steven, bunu karşılayamayacağını itiraf ediyor ve
diyor ki:
“Tabi ki çocuğumuzun bakımın dışında kendi harcamalarımız da oluyor ve karım kendisi için alışveriş
yaptığında kendini suçlu hissettiğinde çok utanıyorum. Aslında hak ettiği çok çok daha fazlası. Karım
beni seviyor, oğlumuzu seviyor, ailemizi seviyor ve yaptığı her şeyi sevgisiyle yapıyor. Bunu biliyorum
ve onu ne kadar takdir ettiğimi herkesin bilmesini istiyorum” (Realmomster, 2016).
Steven, aile içinde annenin rolünü parasal analiz yaparak belirtmeye çalışmış. Aslında ailenin
devamında ve güçlü kalmasında annenin o kadar büyük bir etkisi vardır ki atalarımız “yuvayı dişi kuş
yapar” derken boşuna bu sözü söylememişlerdir.
Çocukların sağlam karakterli olmasından tutun da şefkat ve merhamet duygularının yerleşmesi
açısından annenin rolü kelimelerle anlatılamayacak kadar büyüktür. Kreş ve anaokullarında
merhamet görmeyen bir çocuğun şefkatli olmasını beklemek mümkün müdür?
Sonuç olarak kadınların çalışma hayatına atılarak yuvalarını terk etmesi ve yaşadıkları aile sorunları ile
ilgili olarak birçok kitap yazılmış olmasına rağmen konu akademik camiada ciddi olarak
tartışılmamıştır. Ayrıca Türkiye’de farklı görüşlere yer verilen çalışmalar neredeyse hiç yoktur.
Geçmişte ailede tek bir kişi, yani evin reisi konumundaki erkek, çalışırken bir yandan da tasarruf
etmek mümkündü. Fakat günümüzde hem erkek hem de kadın çalıştığı halde negatif tasarruf, yani
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ailenin belini bir türlü doğrultamaması, durumu söz konusudur. Her iki yazar da bu paradoksal
durumu incelediği kitaplarında ve konuyla ilgili verdiği söyleşiler ve konferanslarda ABD özelinde
cevap aramış ve çözüm önerilerini sunmuştur. Bu çalışma ile birlikte Türkiye’de farklı bakış açıları ile
konuya bakılması gerektiği çok rahatlıkla söylenebilecektir. Önyargısız ve neredeyse klişe olmuş sözler
ile konuya bakmak yerine saha çalışmaları ve anketlerle sorunlara çözüm aramanın çok daha tutarlı
olduğu açıktır.
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Gündoğmuş İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi
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Özet
Gündoğmuş İlçesi Antalya sınırları içinde yer alır. Batı Toros Dağlarının Geyik Dağı eteklerine kurulmuş
bir ilçedir. Bölgede bulunan mağaralar ilçe tarihinin Yontma Taş Devrine kadar uzandığını söylese de
günümüze kadar ulaşan eserler Genç Roma- Bizans ve Selçuklu dönemi eserlerinin karakteristik
özelliğini taşır. Sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklerle kırsal turizm potansiyeli yüksek bir
yerleşim yeridir. Ali köprüsü, Kemer Köprü, Cem Paşa Cami gibi tarihi değerlerin yanı sıra, Alara Çayı
üzerindeki Uçansu Şelalesi, Kırk Dönme Tarihi Kervan yolu ve sahip olduğu 52 yayla ile yayla-sehil
hayatının en güzel örneklerini sunar. Kırsal turizm, ülkemizde son yıllarda önemi giderek artan, deniz,
kum, güneş üçlüsünü tamamlayıcı bir turizm türüdür. Yöre halkı ve turist arasında kültürel alışveriş
sağlamasının yanı sıra yöre halkına ve bölge ekonomisine katkıda bulunarak, bölgenin gelişmesine,
bölgeler arası dengesizliğin giderilmesine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Bu araştırma ile
Gündoğmuş İlçesinin kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, yörede yer alan tarihi, doğal ve
kültürel değerlerin tanıtılması ve turizme kazandırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma
yöntemleri kullanılmıştır. Doküman analizi ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniği uygulanmıştır. Bu
bağlamda Gündoğmuş Belediye Başkanı ile mülakat yapılmıştır. Araştırma sonucunda ilçenin kırsal
turizm potansiyeli betimsel analiz yöntemi ile sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Kırsal Kalkınma, Kırsal Alan, Alternatif Turizm
Determination of Rural Tourism Potential of Gündoğmuş District
Abstaract
Gündoğmuş District is located within the borders of Antalya. It is a district established on the skirts of
Geyik Mountain of Western Taurus Mountains. Although the caves in the region say that the history
of the district dates back to the Chipped Stone Age, the artifacts that have survived today are
characteristic of the works of the Young Roman-Byzantine and Seljuk period. It has a high potential of
rural tourism with its cultural and natural riches. Along with historical values such as Ali Bridge,
Kemer Bridge, Cem Pasha Mosque, Uçansu Waterfall on the Alara Stream, Forty-Turn History
Caravan Road and the 52 plateaus offer the best examples of the life of plateau. Rural tourism is a
kind of tourism which has increased importantly and complemented the sea, sand and sun trio in our
country recent years. In addition to providing cultural exchange between local people and tourists, it
contributes to the development of the region, the elimination of imbalance between the regions and
rural development by contributing to the local people and the regional economy. With this research,
it is aimed to reveal the rural tourism potential of Gündoğmuş District, to introduce the historical,
natural and cultural values in the region and to gain tourism. Qualitative research methods were
used in the research. Document analysis and semi-structured interview technique were applied. In
this context, an interview was conducted with Gündoğmuş Mayor. As a result of the research, the
rural tourism potential of the district was presented with descriptive analysis method.
Keywords: Rural Tourism, Rural Development, Rural Area, Alternative Tourism
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Gündoğmuş Hakkında Genel Bilgi
Gündoğmuş, Antalya’nın 149 km uzağında Batı Torosların, Geyik dağı eteğine kurulmuş bir ilçesidir.
Bölgede bulunan mağaralar ilçe tarihinin Yontma Taş devrine kadar uzandığını gösterse de günümüze
ulaşan eserler Genç Roma, Bizans ve Selçuklu dönemi eserlerinin karakteristik özelliğini taşımaktadır
(www.antalyakulturturizm.gov.tr). Eski adı EKSERE’dir. 1936 yılına kadar Akseki ilçesine bağlı iken,
1936 yılında Gündoğmuş ismini alarak ilçe olmuştur. Nüfusu 7949’dur. İlçeyi bugün Karaman ilçesine
bağlı İksile kasabasından çeşitli sebeplerle ayrılan aileler kurmuştur (www.gundogmus.bel.tr).
Bölgede Akdeniz iklimi görülür, kışlar sert yazlar ise serindir. 1200 m ile 2000 m arasında değişen
rakımlarda, bol oksijen ve temiz havaya sahip yaylalar yer alır. Karıngöl, Kuruca, Alaybeyler,
Gelesandra, Söbüçimen, Oğuz, Seyricek, Kurugöl Yaylaları en yoğun ziyaret edilen yaylalardır. Yayla
turizmi potansiyeli yüksektir. Alara çayının geçtiği yerlerde iklim daha yumuşak olup, narenciye
yetiştirilmesine imkân sağlar. Kardelen, Lale, Sümbül, Nergis gibi bitkiler bölgede yetişmektedir
(www.antalyakulturturizm.gov.tr).
İlçedeki Tarihi ve Kültürel Değerler;












Cem Sultan Cami
Naim Hoca Medresesi
Tarihi Kemer Köprü
Ali Köprüsü
Uçansu Şelalesi
Eğrigöl Yaylası
Kırk Dönme Tarihi Kervan Yolu
Kaya Mezarı
Kilise Mağara
Aşağı ve Yukarı Asar Kaleleri
Lahitler (www.antalyakulturturizm.gov.tr).

Gündoğmuş İlçesi sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklerle kırsal turizm potansiyeli yüksek bir
yerleşim yeridir.
Kırsal Turizm Kavramı
Kırsal turizm, Türkiye’de, deniz, kum, güneş üçlüsünü tamamlayıcı nitelikte ve son yıllarda önemi
giderek artan bir turizm türüdür. Yöre halkı ve turist arasında kültürel alışveriş sağlamasının yanı sıra
yöre halkına ve bölge ekonomisine katkıda bulunarak, bölgenin gelişmesine, bölgeler arası
dengesizliğin giderilmesine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Kırsal turizm için yapılmış ortak
tek bir tanım yoktur, her yazar farklı boyutlarla kırsal turizm kavramının tanımlamasını yapmaya
çalışmıştır. Bu çalışmalardan bazıları şöyledir;
Kırsal turizm, turizm çeşitleri içinde olumsuz etkileri en az, çevre ve kültür ile en uyumlu ve diğer
turizm çeşitleriyle kolay uyum sağlayabilen bir turizm türüdür (Soykan, 2003). Kent insanının doğayla
bütünleşmek, şehrin stresinden uzaklaşmak, dinlenmek ve keşfetmek amacıyla kırsal bir bölgeye
ziyaretler ve gittiği yöreye kazanç bırakacak faaliyetlerinin tümüdür (Güney & Göller, 2017). Tarımsal
faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede, tarımsal etkinliklerin yanında yeni yeni gelişen bir turizm çeşidi
olup, tarımla uğraşanlara ek gelir sağlaması açısından önem arz eder. Yayla turizmi, eko turizm, köy
turizmi ve çiftlik turizmi gibi isimler alır (Çeken, Uçar, & Dalgin, 2012).
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Kırsal Turizm, kırsal kalkınmanın önemli ve öncü basamaklarından biridir. İnsanların dinlenme, hoşça
vakit geçirme ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için ayrılmış, piknik alanları, tatil köyleri, çiftlikler,
kamp alanları kırsal turizm kapsamına girmektedir (Ün, Tutar, Tutar, & Çisil, 2013). Torun’un Lane
(1993)’ten aktardığına göre; Kırsal turizm, doğa temelli aktiviteler, tarımsal etkinlikler, festivaller,
turizmden eğitime, eğitimden seyahate kadar birçok aktiviteyi kapsayan karmaşık bir yapıdır (Torun,
2013).
Kırsal turizm, her mevsim yapılabilmesi, diğer turizm türlerine kolay uyum sağlayabilmesi, bu turizm
türünde rekreasyonel faaliyetlerin kendine özgü ve çeşitli olması, katılan turist profilinin değişik
olması, sürdürülebilir turizme katkı sağlaması, ülkenin tanıtılmasında önemli bir araç olması ve
turizmin tüm yıla yayılması açısından önemlidir (Demirezen1, 2018).
Yöntem
Bu araştırma ile Gündoğmuş İlçesinin kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, yörede yer alan
tarihi, doğal ve kültürel değerlerin tanıtılması ve turizme kazandırılması amaçlanmıştır. Araştırmada
nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Doküman analizi ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniği
uygulanmıştır. Bu bağlamda Gündoğmuş Belediye Başkanı ile mülakat yapılmıştır. Araştırma
sonucunda ilçenin kırsal turizm potansiyeli betimsel analiz yöntemi ile sunulmuştur.
Bulgular
Cem Sultan Cami: İlçede bulunan ve Günümüze kadar ayakta kalabilmiş tek Osmanlı eseri olan cami
Cem sultan tarafından yaptırılmıştır. Köy turlarında sıkça ziyaret edilen bir mekandır.
Naim Hoca Medresesi: Geçmiş dönemlerde birçok öğrenci yetiştiren medrese tahrip olduğu için çok
az kısmı günümüze ulaşmıştır.
Kemer Köprü: Alara Çayı üzerine inşa edilmiş Alaeddin Keykubat dönemi eseridir.
Ali Köprüsü: Selçuklu döneminden kalma bir köprüdür. Alara çayına kurulan Ali köprüsü bir zamanlar
göçerlerin en çok kullandığı köprülerdendi.
Kaya Mezarı: mezara kayaya oyulmuş 18 basamaklı bir yoldan ulaşılır. Mezarın dış cephesi basık
kemer şeklinde oyulmuş kemerin içi medusa başıyla süslenmiş ve kemerin her iki yanı kartal
motifleriyle süslenmiştir.
Kilise mağara: Göçer Hristiyanlar tarafından kullanılmıştır.
CASAE (Aşağı ve Yukarı Asar Kaleleri): Senir mahallesinde kurulan antik kentin güvenliğini sağlamak
için karakal olarak kurulmuş olduğu düşünülmektedir. Büyük çoğunluğu hala ayakta kalabilmiştir.
Lahitler: Antik kentlerin çoğunda olduğu gibi şehirlerde il önce lahitlerle karşılaşır. Lahitlerin boyutları
1,5-3
metre,
ağırlıkları
1-3
ton
arasındadır.
Şu
an
Alanya
Müzesindedir
(www.antalyakulturturizm.gov.tr).
Mülakat Bulguları
Gündoğmuş Belediye Başkanı ilçede turizmin gelişmesini istemektedir ve bununla ilgili projelere
sahiptir. Konuyla ilgili görüşleri şu şekildedir;
“Turistlerin artık aynı yerleri görmekten sıkılıp, değişik tatil beldeleri, farklı tatil imkanları
araştırdıklarını, böyle bir özlemin içinde olduklarının farkındayız. Gündoğmuş’ta alternatif turizm
açısından aklınıza ne gelirse hepsi var. Botanik ve sağlık turizmini, dağ turizmini, tarihi ipek ve kervan
yollarını, yayla turizmi ve kış turizmini ayrı kategorilerde değerlendirmek istiyoruz. Belediyemizin
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turizm konusunda öncelikli iki tane çalışması var; birincisi turistin ilgisini çekmek için tanıtım. İkincisi
ise turistin buraya geldiğinde memnun kalabilmesi için mutlak surette barınacak yerler lazım. Bu
konudaki projelerimizden biri en az iki tur kafilesinin barınabileceği, 84 yataklı turistik otel. 5 yıldız
ayarında, konforlu bir barınma arz edebilmek için projemiz hazır, kaynağı bulduğumuz zaman hayata
geçireceğiz. İki günlük tatil paketleri hazırlamamız lazım. Gelen turist bu iki günü dolu dolu geçirmeli
konaklamalı, alışveriş yapmalı yöresel yiyeceklerden yemeli ve kültürel tarihi ve doğal güzellikleri
görmeli”.
Gündoğmuş’un, botanik turizmi bakımından zengin, kendine has ve özgün değerlere sahip olduğunu
özellikle vurgulamıştır.
“Botanik turizmi açısından İnsan eli değmemiş bitki örtüsü ve ormanların olduğu bir bölge. Orman
ürünleri belli rakımlarda yaşar, yani 500 rakımda yaşayacak orman ürünü ile 1500 rakımda yaşayacak
orman ürünü farklıdır. Pınarbaşı dediğimiz mesire alanında yaklaşık 20 dekar alanda 19 değişik orman
ürünü bir arada yaşıyor. Bu bir özellik, Gündoğmuş’a has bir güzelliktir. Turizmin en önemli
hedeflerinden biride dinlenmenin yanında öğrenmedir. İpar Gülü başlı başına bir efsanedir. Türkiye
coğrafyasında sadece bu bölgenin iki dağında yaşıyor. İpar Dağı ve Geyik Dağı. İpar Gülü Orta
Asya’dan getirilen bir obje. Orta Asya’dan gelen atalarımızın oradaki belde, bölge isimlerini aynen
getirdiğini görüyoruz. Örneğin; Tanrı Dağı, Demir Kapı, Oğuz Yaylası, Alaybeyler gibi yaylara
baktığımızda ayrı bir tarih kokusu var hem de Türk milletinin kökleriyle ilgili izler var”.
İlçe sahip olduğu 52 yayla ile yaylacılık hayatının en güzel örneklerini sunar. Yaylalar aynı zamanda kış
turizmine de elverişlidir. Başkan bu konuda şunları belirtmiştir;
“Torosların eteğinde Yüksek rakımlarda 1200 ile 2000 m arasında değişen platolar, yaylalar var.
Buralarda hem oksijenin bolluğu, temiz hava, kimyasalların egzoz gazlarının, atıkların olmadığı bir
bölge bu bakımdan yayla turizmini önemsiyoruz. Kış turizmi ile ilgili Turizm Bakanlığında dosyamız
var. Kar kalitesi olarak Akdeniz Bölgesindeki en kaliteli kara sahibiz. Fakat yaylalarımızın mera vasfı
taşımasından dolayı, en azından kayak merkezi yapılacak alanın mera alanından çıkarılarak, turizm
alanı vasfı taşıması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”.
İlçedeki tarihi zenginlikler dikkate değerdir. Başkan konu ile alakalı şunları belirtmiştir;
“Tarihi turizm kapsamında, ‘Gündoğmuş’un Yedi Harikası’ olarak nitelendirdiğim Ali köprüsü, Tarihi
Kemer köprü, Göçer Hristiyanların Kullandığı Gedefini Dediğimiz Mağara Kilise, Karaköy kalesi
(Bizanslılardan kalma ama Selçukluların ilk yerleştiği yer, Alaadin Keykubat’ın mührünün bulunduğu
yer), ve buradaki hem hamam hem zeytinyağı fabrikası (el sıkma, taştan oyma) hem de şarap
fabrikası diyebileceğimiz Şırahmana diye tabir edilen hala ayakta kalabilen yerli ve yabancı turistlerin
ilgisini çekebileceğine inandığımız objeler var. Bunların gün yüzüne çıkartılıp, tanıtımını yapmak,
insanların merakını teşvik etmek belediyenin vazifesi. Kervan yolları bakımından zenginiz, 3 tane
kervan- ipek yolu Gündoğmuş sınırları içerisinden geçmekte. Bunun dışında kırk dönme dediğimiz
tarihi ipek yolunun hem temizliğini yaptık hem de güzergâh üzerine 500 m’ de bir yön ve işaret
tabelası yerleştirdik. Birkaç defa belediyemiz öncülüğünde çevredeki meraklıların yürümesini
sağladık”.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada kırsal turizmin önemi vurgulanmıştır. Gündoğmuş ilçesinin kültürel, tarihi ve doğal
güzelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. En önemli sorunun tanıtım ve konaklama olduğu anlaşılmıştır.
Bu sorunların giderilmesi ilçede turizmin gelişmesine, ilçenin kalkınmasına katkıda bulanacaktır.
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Gündoğmuş Belediye Başkanının, kırsal turizmle ilgili olumlu bakış açısına sahip olduğu ve projeleri
olduğu belirlenmiştir. Bu tarz çalışmaların geliştirilmesi kırsal turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
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Özet
Kadın sorunları tiyatronun toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanıldığı Tanzimat döneminden
başlayarak günümüze kadarki süreçte ele alınan önemli konulardan biri olma özelliğine sahiptir.
Cinsiyet ayrımcılığı, eşitsizlik, baskı, cinsiyet rolleri, ataerkil toplum yapısı, kadının baskı altına alınarak
ezilmesi, toplumun kadına ilişkin olumsuz bakış açısı gibi hususiyetleri odağa alan oyunlarda kadın
kimliği, toplumdaki kadın gerçeği ve kadın sorunları pek çok boyutta ele alınmıştır.
Serap Işık da Umut Kavşağı (Kurtarılmış Topraklar) adlı oyununda yaşam tarzları, hayatı algılayış
biçimleri, düşünsel ve bireysel kimlikleri birbirlerinden oldukça farklı üç kadının yaşamlarına ayna
tutar. Yazar, yaşadıkları olaylar, karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve düşünce biçimleri birbirinden
tamamen farklı olan oyun kişileri aracılığıyla toplumun değişmeyen olumsuz değer yargıları ile
çevrelenen kadının evlilik, aile, çalışma hayatı, eğitim ve annelik durumlarını mercek altına alır. Biz bu
çalışmamızda Serap Işık’ın Umut Kavşağı adlı oyununda kadın ve kadın sorunlarının izlerini
araştıracağız.
Anahtar Kelimeler: Serap Işık, Umut Kavşağı, Kadın Kimliği, Kadın Sorunları.

Giriş
Sosyal hayatı yansıtma yönü oldukça güçlü olan tiyatro metinleri, yazıldıkları döneme ait sosyal,
ekonomik, siyasal ve kültürel pek çok hususiyeti barındırma özelliğine sahiptir. Bu yönüyle ülkemizde
güncel bir sorun olma özelliğini hep korumuş olan kadın konusu, farklı tema veya konu başlıkları
altında irdelenmekle birlikte tiyatronun başat konularından biridir.
Tiyatronun toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanıldığı Tanzimat döneminde kadının da dâhil
edilmediği sürece hiçbir atılımın toplumsal değişim dönüşümü tam manasıyla sağlayamayacağının
anlaşılması, kadın konusunda sınırlı da olsa bir açılımın yapılmasını zaruri kılmıştır. Nitekim bu
dönemde “birbirinden farklı yazarların, kadın konusunda birleştikleri nokta (…) artık değişmekte
olduğu apaçık görülen toplumda, kadının da -gerek İslâmî gerek Avrupaî bakış açısından olsun- yerini
almasıdır” (Okay, 2005: 82). Bu amaç doğrultusunda kadın kimliği ve kadının toplumdaki konumuna
yer veren Tanzimat dönemi aydınları devrin zihniyetinden ötürü temkinli olmayı da elden
bırakmamışlardır. Bu nedenle “Tanzimat dönemi yazarlarının eserlerinde yaratılan kadın
kahramanların keskin çizgilerle belirlenmiş, iyi ya da kötü yaradılışlı kadınlar oldukları söylenebilir.
Birbirine zıt kahramanlar yaratılarak iyilerin iyi özelliklerinin belirginleştirilmesi ve o dönemin kadın
okurlarına örnek oluşturması, bu kahramanlar aracılığıyla okurların eğitilmesi amaçlanmıştır. Avrupalı
kadınların konu edildiği oyunlarda da aynı amaç doğrultusunda kültürel anlamda örnek kahramanlar
oluşturulmaya çalışılmıştır” (Demirdağ, 2014: 26).
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren kadınların çeşitli haklar kazanmaya başlamasıyla birlikte gerek
kadının toplumsal yaşamdaki konumu gerekse de kadına bakış açısı tamamen farklılaşır. Zira “Medeni
Kanun’da yer alan mirasta eşitlik, resmi nikâhın şart koşulması ve sadece resmi kurumlarca yapılacak
olan evliliğin geçerli sayılması, şahitlikte eşitlik, boşanmada eşitlik ve tek eşliliğin desteklenmesi gibi
maddeler, özellikle şeriat yasalarından sonra, kadına güvence ve bireysel güç kazandırmıştır” (Polat,
2009: 36). Bu gelişmelere koşut olarak kadının edebi eserlerdeki konumunda da ciddi farklılıkların
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görülmeye başlandığı söylenebilir. Cumhuriyetin kuruluşundan 1960’lı yıllara kadarki süreci
değerlendiren Şener, kadının tiyatrodaki temsilinin büyük oranda toplumun kadına bakış açısı ve
kadın konusundaki yaygın kanılara göre şekillendiğine dikkat çeker:
“Cumhuriyetten hemen sonraki yıllarda yaşama biçiminin değişmeye başlaması, aile
kurumunu tehdit eden bir tehlike olarak yorumlanmış, kötü eş, kötü anne imgesini yansıtan suçlu ve
günahkâr kadın tipi yaratılmıştır. (…) Mütareke yıllarında (…) Kadına yöneltilen eleştiri bencil,
sorumsuz, eğlence, moda, süs düşkünü kadın portresi ile sürdürülmüş, kadın ailedeki mutsuzluğun,
toplumdaki yozlaşmanın birincil sorumlusu sayılmıştır. Yazarlarımızın büyük bir bölümünün kadından
beklentisi sabırlı, özverili, güvenilir, sevecen eş ve anne olmasıdır. Öte yandan aile kurumunu tehdit
etmemesi koşulu ile zeki, kurnaz, becerikli dişiye hoşgörü ile bakılır. Otuzlu yılların gençleri eğitmek
amacı ile yazılmış oyunlarında güçlü, akıllı, inançlı genç kız tipi tiyatro yazınında özel bir yer tutar. Bu
eğilimin günümüzdeki uzantısı kişilik kazanmış kadın tipidir. Kişilikli kadın, geleneksel özverili,
ağırbaşlı, dayanıklı kadın ile iyi eğitilmiş, modern, bilinçli kadının sentezidir. Oyun yazarlarımız
özellikle altmışlı yıllardan başlayarak kadına ilişkin sorunlara yer vermişler, köy, kasaba, kent kadınının
asıl haklarından yoksun bırakılmasını bir insanlık sorunu olduğu kadar bir toplum sorunu olarak da ele
almışlardır” (Şener, 1993: 179).
Türk tiyatrosunun yükselişi olarak ifade edilen 1960’lı yıllardan başlayarak feminist
düşüncenin etkili olmaya başladığı 1980’li yıllara gelindiğinde tiyatro metinleri muhteva açısından
zenginleşir. Bu dönem oyunlarında toplumsal pek çok sorun gibi kadın konusu da etraflıca ele
alınmaya başlanmıştır. “Kadının köylerde ve kasabalarda kendi eşini seçme özgürlüğünün olmaması,
genç kızların dengi olmayan kişilere para karşılığı satılması, koruyacak kimsesi olmayan kadının cinsel
yönden sömürülmesi, evlendikten sonra kaynana ve koca tarafından baskı altına alınması, çalışan
kadının parasının zorla elinden alınarak dayak yemesi, üzerine kuma getirilmesi, cinsel yönden
sömürülmesi gibi kadının katlanmak zorunda kaldığı birçok sorun yazarlarımız tarafından ele
alınmıştır” (Şener, 1993: 176).
Tanzimat döneminden günümüze giderek artan bir ilgi ile ele alınmaya devam edilen kadın
konusunda yaşanan temel kırılma, popüler kültürün toplumsal yaşamın her alanında etkili olmaya
başlaması ve kadının kamusal alana açılmasıyla yaşanır. Ciddi sosyal ve kültürel dönüşümlerin
yaşandığı bu süreçte toplumun kadına bakış açısında da önceki dönemlerle kıyaslanamayacak boyutta
farklılıklar ortaya çıkar. Nitekim uzunca bir süre yaşam alanı annelik rolleri ve evin dört duvarı ile
sınırlanmış olan kadının kendisini kuşatan bu rollerin dışına çıktığı ve sosyal yaşamda varoluşuyla
gündeme geldiği görülmektedir. “Bu nedenle karşı cinsle hesaplaşma, mahrem ilişkiler kurabilmek
için farklı bir kimliğin ardına sığınma; yalnızlaşan, çevresine yabancılaşan okumuş, aydın kadınlar ve
parçalanan ilişkiler bu dönemin oyunlarında sıkça işlenmiştir. Ayrıca töre cinayetleri, cinsel eşitsizlik,
çalışan kadınların ev ve iş arasındaki parçalanışı, kadının özgürleşmesi, aile içi şiddete uğrayan
kadınlar ve toplumun çeşitli kesimlerinden kadınlık öyküleri gibi temalar da bu dönemin sıkça işlenen
temaları arasında sayılabilir” (Tütak, 2016: 20).
Günümüz modern Türk tiyatrosu kapsamında kadın konusunda cesur ve radikal bir bakış
açısıyla oyunlar kaleme alan Özen Yula, Ayla Kutlu, Behiç Ak, Beliz Güçbilmez, Can Utku, Ceren Olpak,
Cezmi Ersöz, Civan Canova, Cüneyt Çalışkur, Funda Özşener, Kemal Kocatürk, Meltem Yıldırım, Meral
Erbil, Sinan Ünal, Nesrin Kazankaya, Pervin Ünalp, Seray Şahiner, Tarık Günersel, Yaşar Hadi Önder,
Yaşar Seyman, Zeynep Kaçar gibi yazarlar hatırı sayılır bir literatürün oluşmasını sağlamışlardır. Umut
Kavşağı adlı oyunuyla kadın ve kadın sorunlarını yeniden sahneye taşıyan Serap Işık da bu geniş
kadroda hak ettiği yeri almıştır.
Umut Kavşağı
Serap Işık tarafından kaleme alınan Umut Kavşağı, iki perdeden oluşan bir dramdır. Devlet
Tiyatroları Başdramaturgluk Oyun Arşivi’nde 2003 tarihiyle kabul edilen eserin ismi, “Kurtarılmış
Topraklar” olarak geçmektedir. Henüz yayımlanmamış oyunun temel kurgusu; yaşam tarzları, hayatı
algılayış biçimleri, düşünsel ve bireysel kimlikleri birbirlerinden oldukça farklı üç kadının yaşadıkları
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olaylar, karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve bu kişilerin düşünce biçimleri üzerinedir. Van Devlet
Tiyatrosu’nda Umut Kavşağı adıyla Nisan 2019 yılında sahnelenen oyundaki kadın ve kadın sorunlarını
incelemeye geçmeden önce yapısal unsurlarla ilgili kısaca bilgi vermenin yararlı olacağını
düşünmekteyiz.
Yapısal Unsurlar
Dramatik Örgü
Oyun, Jale’nin Kezban’ın evine taşınmasıyla başlar. Jale kocasından şiddet gördüğü için
boşanmış ve avukatının evine taşınmıştır. Oyunun sonraki bütün aşamaları ev içerisinde cereyan eder.
Burada Jale, Kezban ve Kevser tarafından anlatılanlar, dışarıda yaşanılan kimi olay veya durumlara
ilişkin öne sürülen fikirler, kişilerin bireysel ve karşılıklı çatışmaları önemlidir. Özellikle Jale ve
Kezban’ın kadın, kadınlık, kadın hakları, toplumsal cinsiyet rolleri, annelik, kadının toplumdaki rolü,
kadının özgürlüğü üzerine yaptığı konuşmalar oyunun önemli bir bölümünü teşkil eder.
Jale apartmana taşınır taşınmaz kapı komşuları Kevser ile tanışır. Geleneksel kadın tipini
temsil etmesiyle öne çıkan Kevser’in Jale’nin dul oluşuyla ilgili söyledikleri Jale’nin hoşuna gitmez. Bu
nedenle Jale Kevser ile arasına mesafe koyar. Boşanmış olmanın psikolojik etkilerini kısa sürede
üzerinden atan Jale, iş yerinde başhemşire olmak için kendisinden yirmi beş yaş büyük olan başhekim
ile yakınlaşır. Bu durum nedeniyle Jale ile bazı çatışmalar yaşasa da Kezban’ın düşündüğü tek şey
üstlendiği davayı kazanmaktır. Kocasından şiddet gören bir kadını maruz kaldığı zorbalıktan
kurtarmak için gecesini gündüzüne katan Kezban için bu dava adeta takıntıya dönüşmüştür. Nitekim
müvekkili olduğu kadının kocası tarafından sürekli tehdit edilmesine rağmen dava ile ilgili geri adım
atmaz. Bu süreçte ikilinin kapı komşusu olan Kevser’in kocası ile yaşadıkları oyuna hem ironik hem de
trajikomik bir boyut katar. Kevser, kocası tarafından sürekli olarak aldatılır ancak Kevser kocasına toz
kondurmaz her seferinde onu affeder. Kezban’ın akıl sır erdiremediği, bir türlü hazmedemediği bu
durum, Kevser’in sonunu getirir. Kocasının gözüne girmek, değer görmek, sevgisini kazanmak için her
yola başvuran Kevser yaşadıklarına dayanamayarak kendini balkondan atarak intihar eder. Oyunun
son sahnesinde Jale evde küçük kızını beklerken tanımadığı birinden gelen telefonla Kezban’ın
öldürüldüğünün haberini alır.
Dekor (Mekân): Jale ile Kezban’ın ortak yaşam alanı olan evin oyunun dramatik tasarımında
oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Evin bulunduğu apartman, bir zamanlar odaların sımsıcak
olduğu eskinin lüks apartmanlarındandır. Ancak eski gösterişli zamanlarından eser yoktur. Kaderine
terk edilen bu apartmanda geçen yüzyıldan bu yana kalorifer yanmadığı gibi apartmanın kapıcısı da
bulunmamaktadır. Bu yönüyle apartman Kezban’ın ifadesiyle ‘uzay boşluğuna salınmış bir uyduya’
benzemektedir. Onun yeryüzü ile bağlantısı kesilmiş gibidir.
Olay dizisi, büyük oranda ikilinin ortak yaşam alanı olan ev ile sınırlandırılmıştır. Metinden
anlaşıldığı kadarıyla ortak bir geçmişleri bulunmamasına karşın iki kadını ortak bir paydada buluşturan
husus, kimseye bağımlı olmadan yaşama güdüsüdür. Bu güdünün somut yansıması da ikilinin
‘kurtarılmış topraklar’ olarak nitelediği ve özgürlüğün bir simgesi olarak gördüğü evleridir. Ev, bu
yönüyle sadece olayların cereyan ettiği bir mekânın çok ötesindedir.
Her şeyden önce ev ile karakterlerin ruh halleri arasında önemli bir ilişki kurulmuştur.
Depresif, üzgün, huzursuz, yorgun, uykusuz ve karamsar olmasıyla dikkat çeken Kezban için evin
dağınık, soğuk ve kirli olmasının hiçbir sakıncası yoktur. O, halinden oldukça memnundur. Hatta Jale
söyleyene kadar perdenin yarısının yanmış olduğunu ve evin böcekler tarafından istila edildiğini
farkına bile varmaz. Vurdumduymaz, umursamaz ve alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı olan Jale ise eve
kısa sürede kendi kişiliğini yansıtır. Jale’nin dokunuşuyla evin her tarafında danteller, türlü türlü
örtüler ve işlevsiz pek çok aksesuar peyda olur. Çatı katında bulunan daireyi yaşama bağlayan oldukça
geniş bir terası bulunmasına karşın Kezban terası evin bir bölümü olarak değil de dış dünyanın bir
devamı olarak görür ve bu yüzden terasa çıkma fikrine hiç sıcak bakmaz. Ancak Jale eve adım atar
atmaz yapacağı düzenlemelerden sonra deniz manzaralı terasta geçireceği keyifli vakitlerin hayalini
kurmaya başlar.
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Zaman: Oyunun vaka zamanına dair (oyun kişilerinden Kevser’in 1964’te doğduğu ve on yıl
süredir evli olduğunun belirtilmesinden başka) herhangi bir ipucuna rastlanmamaktadır. Bunun yanı
sıra kronolojik olarak seyreden olay örgüsünde Jale’nin Kezban’ın evine gelmesinden başlayarak
Kezban’ın öldürüldüğü haberinin alınmasına kadarki süre de belirsizdir.
Şahıs Kadrosu: Oyunun asli kadın karakteri Kezban başarılı bir avukattır ve bütün hayatını
ezilen, şiddet gören, toplum ve özellikle de kocaları tarafından sömürülen kadınlara adamıştır. Bu
adanmışlığın boyutları öylesine büyüktür ki Kezban otuz altı yaşına gelmesine karşın henüz
evlenmemiştir. İlgilendiği kadınların sorunlarına kafa yormaktan ileri derecede uyku problemi
yaşamakta, onların çektiklerini içselleştirmektedir. Aslında Kezban’ın bu tavrı, sadece müvekkili
olduğu kadınlarla da sınırlı değildir. Kadının toplumdaki konumuna, kadına yüklenen olumsuz
yargılara, ataerkil baskıya, kadının ikincil konuma itilmesine, etkisizleştirilmesine ve baskı altına
alınarak sindirilmesine karşı çıkmaktadır. Kezban tehdit edilmesine karşın bu kararlı duruşundan geri
adım atmamasına ve oldukça dirayetli bir tavra sahip olmasına karşın özel hayatında sorunlar yaşar.
Annesinin mektuplarına cevap vermeyen, sevgili tarafından terk edilen Kezban tam manasıyla
yalnızdır. Yalnızlıktan bir nebze olsun uzaklaşmak, paylaşımda bulunabileceği bir arkadaşlık kurma
isteğiyle boşanan müvekkilini evine alır ancak arkadaşının dışadönük olması, vurdumduymazlığı ve
hayata bakış açılarının çok farklı olması gibi nedenlerle Kezban’ın yalnızlık duygusu daha da derinleşir.
Oyunun diğer kadın karakteri Jale’dir. Jale kocasından şiddet gördüğü için boşanma yolunu
seçen genç ve güzel bir hemşiredir. Oyunun üçüncü kadın karakteri Kevser ise ev hanımıdır. Kevser,
gelenek ve toplumsal kalıpların şekillendirdiği kadın tipini temsil etmektedir. O, bütün yaşamını
geleneksel ölçülere göre yaşamakta, aile ilişkilerinde geleneksel yapının gereklerine göre davranır.
hu<Rf

’nda Kadın ve Kadın Sorunları

Serap Işık, kadınların sıkça karşı karşıya kaldığı sorunlara toplumun farklı kesimlerinden
seçtiği, belirli bir yaşam tarzını yansıtan kadın karakterleri aracılığıyla yer verir. Bu bağlamda yazar
hem kadın kimliği hem de kadın sorunları ile ilgili vermek istediklerini çoğunlukla Kezban aracılığıyla
verir.
Oyunda ele alınan en temel sorunların başında “boşanma” konusu gelmektedir. Bu nedenle
oyunun asli karakteri Kezban’ın avukat rolünü üstelenmesi de bilinçli bir seçimdir. Günümüzde
boşanmanın temel sebepleri “temel değerlerin zaafa uğraması, nüfusun şehirlerde toplanması,
günlük hayatın karmaşıklaşması, iletişim teknolojilerinin ve kitle iletişim araçlarının yaygınlığı, tüketim
kültürünün değişmesi, bireysel değerlerin ön plana çıkması ile birlikte toplumların temeli olan aileyi
yıkıma götüren aile içi şiddet” (Tatlıoğlu ve Demirel, 2016: 62) olarak kabul edilmektedir. Oyunda da
Kezban’ın kendini çoğunlukla kocasından şiddet gören veya aldatılan kadınlara adadığı ve onların
boşanabilmesi için hayatını dahi ortaya koymaktan çekinmediği görülmektedir. Kezban’ın bütün
mücadelesi acı çeken, yok sayılan, aldatılan, şiddet gören kadınların ‘kurtarılmış topraklar’a erişerek
özgürleşebilmesini sağlamaya dönüktür. Kocasından şiddet gören müvekkilinin (Jale) boşanma
işlemini gerçekleştiren Kezban’ın bu konu ile ilgili sarf ettiği sözler, kurtarılmış topraklar olarak ifade
ettiği olguya yüklediği anlamı da ortaya koymaktadır:
“Kezban – Kurtarılmış topraklar üstündesin. Her konuda kendi kararını kendin
vereceksin. Yatağında seni rahatsız eden biri de olmayacak özgürsün artık. Terasta kuş beslesen ne
olacak beslemesen ne olacak? Sen kuşlar gibi özgürsün." (s.5)
Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere kurtarılmış topraklara erişmek, özgür olmak ile özdeştir
ancak Kezban bu işin o kadar kolay olmadığının da bilincindedir. Kezban bu durumu “Yalıtamadık.
Mesele bu! Geçirgen hala bedenimiz. Kevgir gibiyiz. Sesler, renkler, biçimler evimize giriyor, hem de
yatağımıza kadar... Bu yüzden uyuyamıyorum. Şişen balon, odamı yavaş yavaş dolduruyor. Boğazıma
dayanıyor. Lastik ve gaz… Nefes alamıyorum. Hepimiz, şekil değiştirmek zorunda kalıyoruz… Taş
gibiyiz. Ama sünger taşı. Suda bile batmayan sünger taşı. Önce, örümcekleşmiş düşüncelerimizden
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kurtulmalıyız.” (s.13) şeklinde ifade ederken kadın kimliğinin, toplumsal kodların, değer yargılarının ve
kadınların karşı karşıya olduğu sorunların genel bir çerçevesini de çizmektedir. Bu tabloya rağmen
“Şayet inanıyorsan ve savaşıyorsan, kurtarılmış topraklar üstündesin demektir.” (s.22) deyişi ise
ümidini kaybetmediğini ortaya koymaktadır.
Kezban yaşam tarzı, duruşu, kafa yapısı itibariyle toplumsal kalıplara olabildiğine kafa
tutmaya çalışan bir karakterdir. Toplumsal cinsiyet rollerini, mahalle baskısını, erkek egemen düşünce
yapısını evde tek başına (kendi ifadesiyle kadın başına) yaşamasıyla, giyim kuşamıyla her fırsatta yok
sayar:
“Jale - Eşofmanını çıkartmayacak mısın?
Kezban - Yoo, üstüme palto giyeceğim nasıl olsa. Böyle şeylere aldırmam ben.
Jale - Sen bilirsin.
Jale - Sokakta sigara içmiyorsun ya. Erkekler gibi.
Kezban- Sokakta sigara içiyorum. Erkekler gibi. Ne ben rahatsızım bu durumdan, ne de
sigaram. Açık hava en uygun yer.” (s.10)
Markete eşofmanla gitmesi ve dışarıda sigara içmesini yadırgayan ve insanların ‘laf edeceğini’
düşünen Jale’ye “Etsinler. Onların hakkı. Bir kısım insanlar, bir şeyler yaparlar, bir kısmı seyreder.
Seyredenlerin işi, yapılanlara laf etmektir. Ben her zaman ‘yapan’ olmak isterim. Gerisi vız gelir bana.
Öleceğimi bilsem, yapacağımı yaparım.” (s. 11) şeklinde bir karşılık vermesi de Kezban’ın toplumun
kalıplaşmış değer yargılarını önemsemediğini göstermektedir.
Kezban, kadınların çevrelerinde daralan ağ ile kıskaca alınmasını, kadınların ayağına pranga
vurulmasını ve kadının da bu durumu düzeltmek, tepki göstermek bir yana düşünmüyor oluşunu
kabullenmemektedir. Bu açıdan Kezban’ın henüz boşandığı için içinde bulunduğu durumu tam
manasıyla idrak etmediğini düşündüğü Jale’ye söylediği şu sözler dikkate değerdir:
“Kezban - Kadınların çevresinde daralan ağı daha sonra görebilirsin. Zamana ihtiyacın
var. Kumpası fark edebilmek, kolay iş değil. Alışmışız, ‘Olması gereken bunlar’ diye
düşünüyoruz hepimiz. Hatta düşünmüyoruz bile. Tepkisiziz. Oysa her şey cinayet
romanındaki gibi katil içimizde, soluğu ensemizde.” (s.5)
Bu sözlerle toplumsal alışkanlıklar ve kalıplaşmış cinsiyet rollerine de dikkat çeken yazar, bu
durumu oyunun belirli bölümlerinde çeşitli boyutları ile ortaya koyar. Karısına şiddet uygulayan bir
kocanın “O benim karım istediğimi yaparım.” (s. 15) şeklindeki sözleri, Kevser’in kocasının “Kadınların
elleri para gördü mü ilk işleri, kocalarını boşamak oluyor” (s.11) deyişi veya henüz evlenmediği için
Kezban’ın özel yaşamına dair yorum yapan Jale’nin toplumsal beklentileri dillendirmesi bu duruma
örnek olarak gösterilebilir. Jale’nin düşüncelerine sinirlenen Kezban ise geleneksel kod ve toplumsal
kabullerin çocuklara aktarılmasına da karşı olduğunu dile getirir:
“Kezban - Neden insanlar hakkında, bilip bilmeden fikir yürütüyorsun? Benim bu yaşıma
kadar erkek eli değmeden yaşadığıma nasıl inanabilirsin? Nasıl istersin, benden böyle bir
şeyi? Gördüğün, beraber yaşadığın, hatta doğurduğun çocuğun senin gibi düşünmesini,
senin gibi yaşamasını nasıl istersin?” (s.18)
Geleneksel yaşam tarzına sahip oldukları için geleneksel kalıp ve normları, kadına ilişkin
olumsuz yargıları görmezden gelen ve hatta bunların savunuculuğunu yapan kadınları Kevser
aracılığıyla odağa alan yazar, bu tip kadınları kadının toplumda hak ettiği konuma erişmesinin
önündeki en önemli engellerden biri olarak görür.
Kocası tarafından defalarca aldatılmasına karşın hiçbir şey olmamış gibi davranan Kevser, dul
kalmaktansa kocasının kendisini aldatmış olduğu gerçeğini görmezden gelmeyi yeğlemektedir. Onun
için kocasının evine geri dönmesi, bütün yaşananların unutulması için yeterlidir. ‘Erkektir yapar.’
düşüncesine sıkı sıkıya bağlı olan Kevser, erkeğini evinde tutmak, onu memnun edebilmek için didinip
durur. Sadece kocasına ilişkin düşüncelerinde değil Kevser bütün yaşamını geleneksel düşünceler
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çerçevesinde şekillendirmektedir. Kevser Jale’nin dul olduğunu öğrendiğinde geleneksel toplumların
dul kadınlara yükledikleri olumsuz ve kötü çağrışımları ima eder. Hastanede nöbet tuttukları
gecelerde boş odalarda neler yaptıklarını soracak kadar ileri gider. Onun bu tavırlarını gören Kezban
onunla ilgili şu ifadelere yer verir: “Bunlar böcek gibidirler. Karanlıkta ve sessizlikte dolaşırlar.
Konuşulan, tartışılan aydınlık ortamlarda yerleri yoktur. Duvar diplerinden kimseye görünmeden gidip
öteki böceklere zehirlerini aktarırlar. Varlıklarını böylece sürdürürler.” (s.20)
Geleneksel yapının gereklerine göre davranan Kevser’in yanı sıra boşanmasına rağmen
geleneksel kadın tipine özgü kimi düşünce ve davranışlarından ötürü Jale de eleştirilerden payını alır.
Kezban’ın “Korkaksın. İşin gücün korkmak. İçindeki duygulara teslim oluyorsun. Gözdağı verilince
küçük, ürkek, dişi kuş hemen geri çekiliyorsun. Çünkü narin ellerin sadece porselen tutmak için
yaratılmış. Güzel biçimli kafacığı pembe çiçekli duvar kâğıtları, lavanta kokulu torbacıklar, kanaviçeli
örtüler tasarlayabilir ancak” (s.22) sözlerine muhatap olmasına rağmen Jale düşünce ve davranışlarını
sorgulamaktan uzaktır. Kezban’ın Jale’ye bu yönde yönelttiği eleştirilerin oyunun pek çok bölümünde
yinelenmesi ve bu konunun üzerinde defaatle durulması anlamlıdır. Zira yazar, kadınların kadın
kimliğinin yeniden inşası ile meşgul olmak yerine toplumun kadınlara biçtiği cinsiyet rollerini
yaşamlarına yansıtmaya çalışmalarına kesin olarak karşı çıkmaktadır. Bu hususta üzerinde durulan
konu başlıklarından biri kadınların makam, mevki veya şöhret uğruna kadın kimliğini aşağılatacak kimi
eylemlerde bulunmalarıdır. Oyunda Jale’nin sırf başhemşire olabilmek için başka bir kadına iftira
atmasına ve kendinden yirmi beş yaş büyük başhekim ile metres hayatı yaşamasına anlam veremeyen
Kezban Jale’nin içinde bulunduğu durumu fark etmek yerine sadece yaptıklarının ortaya çıkmaması
için debelendiğini görünce zıvanadan çıkar:
“Kezban – Senin istediğin şey yaptıklarının anlaşılmaması. Sen bu herifi avladın. Başhekim
avuçlarının içinde. Nedir istediğin? Pisliğin üzerine gül yaprakları dökmek mi? İşten atılmamak sana
yetiyorsa, hodri meydan. Çünkü sen, yalanları aldatmaları şayet ortaya çıkmamışsa, yok
sayanlardansın. Annem gibi ötekiler gibi. Bir daha hiçbir konuda bana fikri sorma.” (s.36)
Burada Kezban’ın tepkisi sadece Jale’ye değil toplumda Jale gibi ortaya çıkmadığı sürece karşı
karşıya kaldıkları yalan ve aldatmalara göz yuman, hiçbir şey olmamış gibi davranan bütün
kadınlaradır. Yazarın bu tip kadınlara dönük eleştirileri bununla da sınırlı değildir. Yazar, evde
bulunduğu süre zarfında sürekli televizyonda dizi izleyen, yaptığı yemeklerle övünen, gereksiz
alışverişler yapan, evi baştan sona dantel, örtü ve çarşaflarla bezeyen kadınlara üstlendikleri bu
rollerden ötürü Jale aracılığıyla dikkat çeker ve kadın kimliğinin bu tarz şeylerle özdeşleştirilmesine
karşı çıkar:
Kezban - Bayılıyorsun alış veriş etmeye. Ruh sağlığını alış verişle koruyorsun sanki. Yıldız
şeklinde buz dondurma kabı, evdeki ne güne duruyor? Şemsiyeleri koymak için şemsiyelik. Askıya
asamaz mıyız? Dürüp büküp çekmecemize koyamaz mıyız? Hayır. Şemsiyeleri koymak için ayrı bir
tantana, içinde, iki şemsiye az durdu. Bir iki şemsiye ilavesi. Yeni bir masraf. Aman neden masraf
olsun canım Paltomla koyu renklisini, puanteli çoraplarımla da fil dişi saplısını kullanırım. Ayakkabılığa
büzgülü basma örtü su küpüne, ocağın tüpüne, her yere örtü örtü… Diş fırçalığına, ağda kutusuna tığ
işi kılıf… Ev ev değil tımarhane. (s. 37)
Oyunun birçok yerinde geçen bu tür eleştirilerden biri de Jale’nin sırf laf olsun diye ‘kadının
adı yok desene’ demesi üzerine yapılır. Jale’nin bu sözü sarf etmesi üzerine Kezban bu konuda gerçek
anlamda mücadele eden kadınların değil Jale gibilerin öne çıkmasından duyduğu rahatsızlığı dile
getirir:
Kezban - Bu lafı da, hep senin gibi kadınlar söylüyor. Ançuezli, Fransız soslu, yıkılmış,
başhemşire kadın. Evde sen, büroda acıların kadını. Ben neredeyim peki? Erkekle kadın,
aptalla zeki, sinekle böcek arası bir şey. Sonuçta tuhaf bir şey… Bana hak versen de kulak
arkası edersin değil mi? Çark, benden yana işlemiyor çünkü. Her yeri istediğin gibi
düzenledin. Şaşmaz bir renk uyumu ve göz alıcı şıklık. Üstelik artık evde de takılmıyorsun.
Olsun, nereye gidersen git, biliyorsun ki, fırfırlı örtülerin, çalar saatin, kabın kacağın seni
bekliyor. Tüy sökücü aletten, almadın mı daha? Yeni çıkmış. Veya ben yeni gördüm.
Neden konuşmuyorsun? Genç bir sevgili bulamadın mı daha kendine? (s.44-45)
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Oyunda dikkat çekilen diğer bir konu kız çocuklarına yönelik geliştirilen olumsuz kolektif bilinç
kodlarıdır. Ataerkil zihniyetin hâkim olduğu toplumlarda erkeğin ayrıcalıklı olduğu düşüncesi kendini
en çok doğan bebeğin cinsiyetinin öğrenildiği anlarda gösterir. Toplumun kadına yönelik ‘zayıf
cinsiyet’ nitelemesini göz ardı etmeyen yazar, bu duruma satır aralarında yer verir. Kezban’ın
“Sürprizlerden hoşlanırım. Doğumumla da herkesi şaşırtmışım zaten. Annemin ipe geçirilen alyansı,
şiş karnında yuvarlak yuvarlak dönüyormuş. Erkeğe delalet etmiş cadısı, ama gel gelelim, bir ahu
çıkmış işte sonuçta.” (s. 12) deyişi uzun süre sessiz kalmaları üzerine Jale’nin “Bir kız daha oldu.
Anacığım öyle derdi. Her kız çocuğu doğduğunda, bir sessizlik olurmuş. Kimsenin sesi soluğu
çıkmazmış.” (s.22) şeklindeki sözleri bu hususa örnek olarak gösterilebilir.
Oyunda kadının annelik rollerine de değinen yazar anneliğin kadın kimliğinin önüne geçtiğini
ve kadının tutsak olmasında bir vasıta olarak kullanıldığını öne sürer:
Kezban - Çocuklar... Kadınların ayak bağı onlar. Hiç çocuk büyüten bir erkek gördün mü?
Çocuklar, kadınların bu durum da kalması için yapılan plana dâhil. (s.5)
Yazar çocuk ile ilgili bütün sorumlulukların anneye yüklenmesi ve anneliğin kadınlık ile özdeş
tutulmasından ötürü çocuk sahibi olmanın kadın için olumsuz bir duruma yol açtığını düşünmektedir.

Sonuç
Serap Işık, bu oyununda cinsiyet ayrımcılığı, toplumun dul kadınlara, boşanmaya ilişkin kalıplaşmış
olumsuz yargıları, geleneksel kadın algısı, evlilik, aile ve annelik gibi olgulara toplumun farklı
kesimlerinden seçtiği, belirli bir yaşam tarzını yansıtan kadın karakterleri aracılığıyla yer verir. Oyun,
toplumun geleneksel kabullerine başkaldıran başkarakter Kezban, boşanmasına karşın kendi kişisel
tercihlerini kadın kimliğine tercih eden Jale ve bütün hayatı geleneksel kalıplar ile şekillenen,
geleneksel yaşamın savunucusu konumunda olan Kevser etrafında kurgulanmıştır. Bu bağlamda
öncelikle boşanma konusunu ele alan yazar boşanmayı şiddete maruz kalan, aşağılanan, yok sayılan
ya da aldatılan kadınlara özgürlüğe (kurtarılmış topraklara) erişmenin koşulu, özgürlüğe erişmenin
anahtarı olarak sunar. Boşanma olgusunun dışında cinsiyet rollerinin toplumsal ve kültürel bütün
bağlantılarını irdeleyerek cinsiyet kodlarının kadın açısından barındırdıkları olumsuzlukları gözler
önüne serer. Yazar, toplumda karşı karşıya kaldıkları yalan ve aldatmalara göz yuman, hiçbir şey
olmamış gibi davranan bütün kadınlara dikkat çeker. Ayrıca evde bulunduğu süre zarfında sürekli
televizyonda dizi izleyen, yaptığı yemeklerle övünen, gereksiz alışverişler yapan, evi baştan sona
dantel, örtü ve çarşaflarla bezeyen kadınlar da eleştirilir. Kadınların kimliklerinden vazgeçerek
kendilerine biçilmiş olan toplumsal rolleri içselleştiren Kevser ve Jale gibi bütün kadınlar bu
eleştiriden payını alır.
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Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet İstatistik Enstitüsü’ne yaptırılan “Türkiye
Özürlüler Araştırması” sonuçlarına göre, ülkemizde özürlülerin nüfusun toplam nüfus içindeki oranı
%12.29’dur. Bu oran yaklaşık olarak 9 (dokuz) milyon kişiye karşılık gelmektedir. Dokuz milyonluk bu
tablo, aileleri, akrabaları, yakınları ve çevreleriyle değerlendirildiğinde söz konusu sayının inanılmaz
bir rakama ulaştığı görülecektir.
Bu devasa tabloyla ilgili gerek kurumsal gerekse özel olarak birçok araştırma faaliyetleri, iyileştirme
çabaları görülse de edebiyat dünyası içinde bu tablonun büyük bir karşılık bulduğunu söylemek
zordur. Oysa edebiyatın toplumu dönüştürme, sorunları canlı tutma ve herkesi bu büyük sorun
hakkında düşünceye sevk etme, sorumluluk olarak bazı yükümlülükler getirtme gibi etkileyici bir
gücünün olduğunun düşündüğümüzde birçok yazar ve şairimizin bu büyük problemle ilgili hassas
davranmalarını beklemek gerekir. Tabii bu durum aynı zamanda edebiyat dünyasının sanat anlayışı ve
tercih meselesidir. Turgay Yıldız sanat anlayışı olarak bu tercihini meseleye eğilerek gösteren
yazarlarımızdan. 2010 tarihinde yazdığı Engelsizsevda.com adlı oyununu, tamamen engelli duyarlılığı
üzerine kaleme alır. Yazıldığı günden bu yana birçok kez sahne alan iki perdelik oyun, içinde
engellilerin de olduğu genç bir arkadaş grubunun yaşadıkları sorunları dile getirir. Biz bu bildiride
Turgay Yıldız’ın Engelsizsevda.com adlı oyununu yapısal olarak kısaca inceleyecek ve oyundaki
muhtevayı, engelsizlerin yaşadıkları problemlerin nasıl dile getirildiğini değerlendirmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Turgay Yıldız, Engelsizsevda.com, engelli, özürlü, tiyatro, sahne.

GİRİŞ
Türkiye’de engelsizlerle ilgili tiyatro eserleri pek fazla değildir. Kendisi de tiyatro kökenli olan Turgay
Yıldız223, bir duyarlılıktan hareketle Engelsizsevda.com (2010) adlı iki perdelik oyun kaleme alır. Dram
türünde değerlendirebileceğimiz oyunun yazılış amacı, engelli bireylerin yaşadıkları sorunları vermek
223

Turgay Yıldız, 3 Mart 1965’te Ankara’da doğar. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Yıldız, 1987'de
A.Ü.D.T.C.F. Tiyatro Bölümü'nden mezun olur.
Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyunculuk yapar. Özel televizyonlarda, TRT Ankara Televizyonu ve Radyosu’nda; “Sabah
Kahvesi”, “Bizim Bakkal”, “Akşam Tıraşı”, “Düm Teke Tek”, “Şeytan Bunun Neresinde?”, “Sonradan Görmeler”, “Teber ile
Muteber”, “Beter ile Şeker”, “Baba Ocağı”, “Umutla Yaşamak”, “O Şimdi Mahkûm”, “Komşu Köyün Delisi”, “Hafta Sonu” gibi
pek çok yapımda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu görevlerini yerine getirir. Yıldız; “Yılın Hasan Tahsinleri
Ödülü”, iki kez “Cengiz Polatkan Ödülü” olmak üzere 30’dan fazla ödül alır. Aynı zamanda Avrasya TV’de canlı yayınlanan
“Türk Kahvesi” isimli politik mizah programının yapımcılığı ve sunuculuğunu da üstlenir. “Memleketimden İnsan
Manzaraları”, “Annenizi Özelleştirebilir miyim?” gibi sahne gösterileriyle de yurt içinde ve yurt dışında turneler düzenler.
223
Yıldız; pek çok panel, sempozyum ve mitingde konuşmacı olarak yer alır.
Turgay Yıldız; Ali Okyar, Hüseyin Gazi İnce ve Aynur Aksoy (Okyar) ile 1993 yılında Ankara Komedi Sahnesi’ni kurar. Bu
tiyatro topluluğu, 2001’de “Sanatolia” adını alır. Sözü edilen tiyatro topluluğu, 2000 yılı itibarıyla Bahçeli Sanatevi’ni
işletmektedir. Burada resim, yaratıcı drama, piyano, gitar, ney, ud, tambur, tiyatro ve konuşma kulübü etkinlikleri
gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra çeşitli içeriklerde televizyon programları hazırlanmakta, “Sincap Çocuk Tiyatrosu” adı altında
çocuklara
yönelik
tiyatro
oyunları,
tiyatro
ve
yaratıcı
drama
kursları
düzenlemektedir:
Bk.
http://www.wikiwand.com/tr/Sanatolia (Erişim tarihi: 04.04.2019, 15:15)
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ve bu bağlamda bir farkındalık yaratabilmektir. Henüz yayımlanmayan eserle ilgili yazar da bu
durumu: “Tamamen engelli duyarlılığı üzerine yazdım. Toplumun ve bazı kurumların ilgisizliğini
anlatan bir oyun.”224 şeklinde açıklar.
Oyun, birçok yerde ve birçok sahnede sergilenir. 28 Mart 2011’de Kadıköy Belediyesi
Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Sahnesi’nde oynanır. 2012’de Yenimahalle
Kaymakamlığı ile Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla
düzenlenen etkinlikler kapsamında Ankamall AVM Sanatolia Gösteri Merkezi'nde oyun sergilenir.
Yine Yenimahalle 50’nci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenir. 2017’de Avcılar Belediyesi, 3
Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde
Engelsizsevda.com oyununu gösterir. Biz bu çalışmamızda ilgili oyundaki muhtevayı ve engellilerin
yaşadıkları sorunları incelemeye çalışacağız. Ancak buna geçmeden önce oyunun yapısal unsurları
hakkında genel hatlarıyla bilgi vermenin yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Yapısal Unsurlar
1.) Dramatik Örgü
Oyun, genç bir arkadaş grubunun engellerle ilgili yaşadıkları birtakım sıkıntıları konu edinir.
Can, Mustafa ve Ruhsar yakın arkadaştır. Can, engellidir; Ruhsar’a âşıktır. Can, engellileri anlattığı
Engelsizsevda.com adlı bir komedi oyunu yazar ve gençler de bu oyunu sahnelemek ister. Bu sırada
Mustafa, silahla vurulur ve o da tekerlekli sandalyeye mahkûm olur. Can, yazdığı oyunla ilgili şunları
söyler:
“Can: Evet, arkadaşlar oyun dediğim gibi bir komedi. Engelsiz sevda, bir engelli komedisi.
Daha doğrusu bizim gündelik hayatta karşı karşıya kaldığımız sorunlarla ilgili bir komedi. Şimdi
oyunun başkarakteri Mesut, kendisi bir engelli. Mesut iyi bir terapi sonunda yaşama dönmüş,
kendiyle barışmış bir kişilik. Kimsenin yardımına ihtiyacı olmadan yaşayabileceğini kendisine ve
herkese göstermek istiyor.” (s. 30)
Oyun, bir engellinin bir otoparkta durması sonucu otopark görevlisinin engelliden ücret talep
etmesiyle başlar:
“ Görevli: Elbette sana seslendim, o durduğun yer otopark alanı, makbuz aldın mı sen?
Mesut: Pardon?
Görevli: Lan bi de bana anlamamış ayağı yapma. Pardonmuş… Makbuz aldın mı diyorum
araban için.
Mesut: Bu araba değil, sandalye yaa.
Görevli: Sandalye olabilir ama tekerlekli yaaa.
Mesut: Tekerlekli ama iki tekerlekli yaaa…
Görevli: O zaman yarı para ver sen.
Mesut: Ya abicim görmüyor musun ben engelliyim, buna keyfime binmedim, yürüyemediğim
için bu iki tekerlekli benim bir nevi ayaklarım.
224

http://www.tiyatrodunyasi.com/2017/12/engelliler-gunune-ozel-engelsizsevda-com-83295. (Erişim tarihi: 04.04.2019,
15:15)
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Görevli: Bırak bu ayakları, çık park yerimden.
Mesut: Çıkamam, bak kaldırım yüksek; inemem oradan aşağı.
Görevli: Bu benim sorunum değil, in oradan aşağı.” (s. 51).

1. Dekor (Mekân)
Oyun, kapalı mekân olan bir ev ortamında başlar. Eserde genellikle ev ve kafe gibi dar
mekânlar tercih edilir. Bu dar mekânlar, oyunda kişilere odaklanmamıza yarar. Mekânlar, sahne
girişlerinde “Mustafaların evi, Mustilerin evi, Canların evi, cafe, lokal sahnesi” vb. şeklinde belirtilir.
Gençlerin buluştukları kafe, sahne geçişlerinde kısaca verilir: “(…) Cafe’nin bahçesi bir yarım duvarla
çevrilidir…” (s. 4)
Açık mekân olarak sunulan “sokak”, oyunda işlevsel değildir. Sokakta Can ile annesi markete
gitmektedir. Yazar, sadece bir engellinin dışlanabileceği bir ortam kurmak amacıyla Can’ın rahatsız
edildiği ve Mustafa’nın vurulduğu sahneyi bir markette yazar.

2. Zaman
Oyunda zaman geçişleri belirsizlik taşır. Mustafa’nın silahla vurulmasına kadar yaklaşık altı
yedi günlük bir zaman dilimi geçmiş olmalıdır. Devamındaki sahnede Mustafa, tekerlekli sandalyede
karşımıza çıkar. Onun hastane süreci ya da aradan geçen zamanla ilgili herhangi bir zaman unsuru ya
da tarih verilmemiştir. Aradan birkaç haftalık bir zaman diliminin geçmiş olması muhtemeldir. Yazar,
zaman dilimleriyle ilgili olarak “herhangi bir gün (s.3), akşam (s. 6), gece (s. 13)” vb. ifadeler kullanılır.

3. Şahıs Kadrosu
Genç kesimin ağırlıklı olarak yer aldığı oyunda Mustafa, Can, Salim, Sebahattin, Cengiz
adlarında beş erkek; Ruhsar, Mihriban, Refika ve Zuhal adlarında dört kadın oyuncu olmak üzere
oyunda dokuz kişilik bir şahıs kadrosu bulunmaktadır.
Can: 1987 doğumlu yürüme engelli bir gençtir. Annesi Refika ile yaşar. Oyunda Can’la ikinci
sahnede karşılaşırız. Can, oyunda Türkiye’deki engellileri temsil eden bir tip olarak karşımıza çıkar.
Can, üslubu, tavrı ve hassasiyetleri ile bireysel kimliğini aşmış biridir.
Can, sonradan engelli olduğu için eski güzel günlerini özleyen zaman zaman geçmişte yaşayan
birisidir. Bu nedenle engeliyle hiçbir zaman barışık değildir. Onun geçmişten, hatıralardan
kopamayışının nedeni engelidir ve engelsiz olan yaşamına duyduğu özlemdir. Kendi gerçekliği ise
onda üzüntü ve umutsuzluk duygularını doğurduğu gibi onun sosyal yaşantısını da etkileyen, onu içe
dönük bir karaktere büründüren gizli bir bunalımın izlerini taşır. Onun geçmişe, albümlere sığınışı ve
kendi gerçekliğinden uzaklaşarak geçmişe tutunması, albümlerde huzur bulması, durumunu
kabullenmekte zorluk çekmesi psikolojik durumunu ele veren ayrıntılardır. Sonradan karşılaştığı bu
durum, onu oldukça hassas ve kırılgan bir yapıya büründürmüştür.
Mustafa: Mustafa; hayata bağlı, yaşama enerjisiyle dolu, dinamik, cesur bir gençtir ve Can’ın
en yakın arkadaşıdır. Oyunda dinamizmi sağlayan kişilerin başında Mustafa gelir. Enerjik tavrı ve
üslubuyla oyuna renk katar. Mustafa; iyi niyetli, sevecen, fedakâr biridir. Kimi zaman sözleri ve
davranışlarıyla kırıcı olabilmektedir. Aile bağlarına önem verir. Babası Salim’le zaman zaman
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çatışmalar yaşar; buna rağmen babasına saygısızlık etmez. Mustafa, gençlerin anlaşılamadığından ve
aileler tarafından engellendiğinden şikâyet eder; ancak kendisi de aileleri anlama konusunda bir çaba
göstermez. Yazar, anlaşılamama durumunun her iki taraf için de sorgulanabilir olması gerektiği
üzerinde durur. Mustafa, Can için silahla vurulmayı göze alır ve bu olay sonucunda yürüme yetisini
kaybeder.
Mihriban: Salim’in karısı, Mustafa’nın annesidir. Evine bağlı, fedakâr, güler yüzlü, eşini ve
oğlunu çok seven bir anne rolündedir.
Salim: Mustafa’nın babasıdır. Beyefendi, açık sözlü, yardımsever, kitap okuyan, belli bir
görgüye sahip biridir.
Ruhsar: Samimi, sıcakkanlı, dost canlısı, güvenilir bir kızdır. Mustafa ve Can’la yakın
arkadaştır. Ruhsar; gelenek, görenek ve kültürel yaşantımızın şekillendirdiği hanımefendi, ağırbaşlı,
naif genç kız yerine delikanlı tavırlara sahip, erkek arkadaşları gibi sokak ağzıyla konuşan, argo
kelimeler kullanan biridir.
Refika: Can’ın annesidir. Fedakâr ve özverili bir annedir. Can’ın engelli oluşuna üzülür.
Mustafa, albümlerini Ruhsar’a gösterdiği için Can’ı istemeyerek de olsa incitmiş; bu duruma üzülen
Can, olayı annesine anlatmıştır. Mustafa, özür dilemek için Can’ı arar; ancak telefona Refika cevap
verir:
Zuhal: Mustafa’nın bir arkadaşıdır. Üniversite tiyatro kulübünde yer almıştır. Can’ın oyununda
rol alır.
Sebahattin ve Cengiz: Oyunda Sebo ve Cengo şeklinde birbirlerine hitap eden bu iki genç,
markette Can’ı rahatsız eden duyarsız ve kaba kişilerdir. Sebo, Mustafa’yı vurur.
4. Dil ve Üslup
Kişiler, oyunda bağlı oldukları sosyal statülere göre konuşturulmuştur. Günlük konuşma dili
tercih edilmiş, yer yer halk arasında kullanılan kelimelerin söyleniş şekli korunmuştur: “hakkaten,
olum, lan” vb. Yazar, “Engellilere karşı duyarlı olalım.” mesajını verirken günümüz ilişkilerine ve
günümüz gençliğine de eleştiriler getirir. Onların özellikle dilde yaptıkları deformasyonları verir.
Mustafa’nın babası Salim, oğlunun kız arkadaşına “oğlum” diye hitap etmesini yadırgar; ancak
Mustafa, onların alışık olduğu konuşma dilinin artık çok eskilerde kaldığını söyleyerek kendince bir
savunma geliştirir. Gençlerin dil yetersizliği onların aile büyükleri tarafından saptanır. Örneğin
Mustafa, “mabad-ı huaşeret” derken babası onu uyarır ve doğrusunun “adab-ı muaşeret” olduğunu
belirtir. Ancak yazar, bazı sahnelerde Mustafa’nın dili daha iyi kullandığı cümlelerini verir. Bu
bakımdan yazarın Mustafa’nın kişiliğinde yarattığı bu tutarsız tavır, onun hakkında karar verilmesini
engeller.
Oyunda zaman zaman argo kelimeler kullanılır. Bunlar genellikle gençlere aittir. Hatta cinsiyet
ayrımı bile gözükmez. Bir kadın olmasına rağmen Ruhsar’ın üslubu buna örnektir: “Çok ayıp ettin
olum ya” (s. 5); “İyi de abi sen de vur deyince öldürüyorsun ya. Oha yani.” (s. 6); “İnsan bir arkadaşın
var işte dana, bak öküzle bile kanka olabiliyor.” (s. 25).

5. Temalar
5. 1. Engelli sorunları
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Yazar, engellilerin yaşadıkları sorunları Can üzerinden verir. Can’ın sonradan engelli olması,
engelsiz insanlar için bir uyarı ve ibret niteliği taşır. “Herkes, engelli birey adayıdır.” uyarısı oyunda
hissedilir. Oyun, engellilerin durumunu verirken tümüyle trajik bir zemin üzerine inşa edilmez.
Mutluluk, sevgi, samimiyet, espri, eğlence gibi durumlar da oyunda yer bulur; böylece izleyici, farklı
duygularla kuşatılarak oyunun gerçek hayatın içinden olduğu hissini duyar. Can, engellilere tercüman
olarak yaşadıkları sorunları ve bir farkındalık yaratma gerçeğini şöyle özetler:
“Can: Mustafa, ben de aslında senin gibi normal bir hayat sürüyorken bunların farkında
değildim. İnsan birçok şeyi başına gelince anlıyor. Hani ne diyorlar buna algıda seçicilik. Rahmetli
babamın bir vosvosu vardı, trafikte ne kadar vosvos varsa görür olduk, sonra değiştirdi arabayı reno
aldı hop meğer ne çok reno varmış. Anlıyor musun, insanoğlu böyle, yaşadığını herkesin öyle
yaşadığını zannediyor ya da öyle olmasını istiyor. Bizim durumumuz araba algısından farklı ve
travmatik. Yani sonuçları insanın ruhunda derin izler bırakabiliyor.” (s. 13)
Can için engellinin fark edilmesi bir sorunsala dönüşür:
“Can: Abi Türkiye’de sekiz milyon engelli var, yürüme engelli, görme engelli duyma engelli
vesaire vesaire. Hayatı normale bağlamış ve hayatı normal gören insanlar bizim gibilerin neler
çektiğini neler yaşadıklarını bilmiyorlar.” (s. 16.).
Yazar, engellilerin hassasiyet gösterdiği konulardan biri olan engellilerin tanımlanması
noktasına da parmak basar. Bu konuyu, Mustafa’nın sözlerindeki: “(…) Şimdi engelli, kör topal yanlış
anlama hani hepimizin bilerek ya da bilmeyerek sarf ettiği sözler bir incitme maksadının ötesinde
hakkaten yerine ne bulayım…” (s. 13) ifadelerde bulmak mümkündür.
Mustafa, normal insanların da toplumsal düzende birtakım baskılarla karşılaştığını söyler ve
bunları da birer engel olarak değerlendirir: baba ve anne engeli, kurallar ve yasalar engeli… Oysaki
fiziksel anlamda bir engelin bunların dışında tutulması, engelli insanların lehine bir durum olacaktır.
Nihayetinde yazar, metinde bunu verir. Yazara göre engelli insan özeldir, o hem fiziksel olarak
yetersizdir hem de toplumsal kısıtlamalarla karşılaşarak sorunları büyüyen kişidir. Oyunda “engelli”
kelimesinde anlam genişletilir ve farklı çağrışımlar uyandırır:
“Mustafa: Oğlum düşünsene aslında hepimiz bir şekilde engelleniyoruz. Hepimizin o ya da bu
nedenle kısıtlanıyor hayatı. Baba engeli, ana engeli, okulda kurallar, hayatta yasalar engeli. İstediğini
söyleyemezsin, istediğin kıyafeti özgürce giyemezsin, açık giyeni mutaassıp, kapalı giyeni kendini
çağdaş diye tanımlayan insan öteler. Düşündüğünü özgürce açıklayamazsın yasalar engeller. Anladın
mı hepimiz engelliyiz abi engelli budur.” (s. 14).
Mustafa’nın öne sürdüğü toplumsal normlar, politik yaptırımlar yeteri kadar deşilmemiştir.
Birey, kendisinden güçlü bir kurum tarafından kısıtlanır. Burada hiyerarşik düzen doğrultusunda bir
baskı olduğu vurgulanır. Genel anlamda söz konusu baskılar, bireysel kimlik gelişimini engelleyici ya
da yönlendirici yaptırımlar olarak düşünülebilir.
Kentleşmede engellilerin düşünülmesi gerektiği, şehir yapılanmasının bazen engelliler için bir
problem oluşturabileceği de alt mesajlar olarak oyunda vurgulanır, “bak kaldırım yüksek; inemem
oradan aşağı.” (s. 35) sözlerinde de engellilerin çaresizliği dikkat çeker.
Oyunda Sevda, kaldırımların engelliler için çok yüksek olduğunu belediyeye bildirir. Mesut ve
Sevda’nın beraber gittikleri bir restoran da engelliler düşünülmeden yapılmıştır. Yazar, engellilerin
sosyal hayattan soyutlanamayacağını; bu nedenle yaşamın her alanında engellilerin de düşünülmesi
gerektiğini anlatmak ister. Toplumsal eşitlik oyunda savunulur. Engelli ya da engelsiz tüm insanlar,
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toplumun bir parçasıdır ve bu bütünlük samimi bir şekilde korunmalı, herkes üstüne düşeni
yapmalıdır.
İkinci perdenin bir sahnesinde Can, annesi ile markete gider ve orada birkaç kişi onu rahatsız
eder. Ona “sakat” derler, gururunu kırmak isterler:
“Sebo: Dur bakalım ehliyet ruhsat?
Can: Anlamadım.
Sebo: Anlamayacak bir şey yok ulen, ehliyet ruhsat dedik çakal!
Can: Bakın beyler terbiyenizi takının yoksa…
Cengo: Yoksa naparsın lan, bizi mi döversin? Ha? Şş Sebo okşiim mi şunu bi.
Sebo: Dur Cengo önce soralım beyimiz önden ne yer. Olur mu öyle hemen ana yemek? Hı?
Cengo: Hah hah hah.
Can: Arkadaşlar ayıp oluyor ama hakkaten ayıp olu…
Sebo: Kısa kes lan! Sakatsan sakatlığını bil, efendi ol abicim de, ehliyetim evde kalmış getiririm
bir ara de. Bana lo lo yapma öyle. Allah vurmuş zaten bir de ben vurmayayım!
Cengo: Helal Sebo, bu çıkışın beni de cuşa getirdi valla, vuriim mi iki tane suratına sağlı sollu.”
(s. 41).
Mustafa markete gelir ve bu kişilerle tartışır, silahla vurulur ve Mustafa sakatlanır. Sakatlığını
kabullenemeyen Mustafa, intihar girişiminde bulunur; hayata küser; Can’la görüşmeyi dahi reddeder.
Oyunda tanık olduğumuz bu olayın gerçekleşebilme ihtimali tartışılır. Fakat Türk toplum yapısının
değerlerine tamamen aykırı olan engelliye sataşma durumu inandırıcılığını kaybeden bir oyuna
dönüşür.
5. 2. Dostluk
Oyunda verilen mesajlardan biri de bir engelliyi hayata bağlayanın bir insan olduğu gerçeğidir.
Aile dışında dostluk kurumu, engelli bireylerin yüzünü yaşama çeviren bir öge olarak öne çıkarılır.
Yazar; burada engellilere gösterilecek olan samimi yaklaşımların, dostluk bağının engelli bireylerin
mutluluğunda ve bunun sonucunda da daha huzurlu bir toplumun yaratılmasında önemli faktörler
olduğu vurgusunu yapar. Engellilerin ötekileştirilmesi veya görmezden gelinmesi sadece onların değil,
engelli ailelerinin de yaşamlarında olumsuz izler bırakır.
Oyunda Mustafa, Can ve Ruhsar arasında sıkı bir dostluk vardır. Gençler; bir kafede buluşan,
okey oynayan, birbirlerinin evine giden, birbirlerinin ailelerini tanıyan kişilerdir. Mustafa, Can’ı
korumak adına tehlikeye atılır ve bir daha yürüyemez.

5. 3. Kuşak Çatışması
Oyunda kuşak çatışması da öne çıkan bir temadır. Mustafa, ailesiyle sorunlar yaşar. En çok
babasıyla anlaşamaz. Babası onun nezdinde genç nesli saygısız olmakla suçlar. Mustafa da ailelerin
gençleri anlamadığından yakınır. Oyunun birinci perdesi, Mustafa ile annesinin diyaloglarıyla başlar.
Burada yakın bir anne-çocuk ilişkisi dikkat çekmekte, aile bağları öne çıkarılmakta, duygusal bir
yaklaşım görülmektedir.
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Salim, oğlu Mustafa ile aslında dönem gençlerine eleştiriler yöneltir. Özellikle gençlerin dil
kullanımından rahatsızdır. Salim’e göre dil kullanımı, kadın ve erkeğe göre değişmeli; konuşma
tarzında cinsiyet farkı gözetilmelidir; yani dil, kadın ya da erkekle kurulan diyaloğa göre değişmelidir.
Daha geniş düşünürsek kullanılan dil; cinsiyete, yaşa, toplumsal rollere göre biçimlendirilmelidir. Bu
görüşler, onun yetiştiği çevrenin ve şartların dışavurumu olarak kabul edilebilir. Ancak bugün, o kültür
ve anlayış bütün incelikleri ile gençler tarafından terk edilmiştir. Yazar, oyundaki gençler vasıtasıyla bu
düşüncelerini somutlar. Yazar; oyunda kuşaklar arasındaki sorunun birbirini anlayamama,
iletişimsizlik, empati geliştirememe gibi nedenlerden kaynaklandığını vermeye çalışır.
Yazar, kuşak çatışmasını hem genç hem de yaşlı ya da orta kuşağın bakış açısından verir;
böylece izleyicinin seyrettiği manzaradan bir çıkarım sağlamasını amaçlar. Mustafa, gençlerin aileler
tarafından anlaşılmadığını öne sürer. Ona göre ailelerin kendi gençlikleri ile şimdiki gençlik arasında
yaptığı kıyaslama rahatsız edicidir; gençler ailelerce engellenir:
“Mustafa: Bu da demagoji oluyor. Bak baba sizi kırmak hele hele Mihriban sultanı üzmek hiç
ama hiç istemem… Ama ne olur biz gençleri biraz daha anlamaya çalışın.
Salim: Anlayamıyoruz oğlum kusura bakma.
Mustafa: Yapma baba sen zeki adamsın anlayamıyoruz derken anlam veremediğini söylemek
istiyorsun yoksa bal gibi anlıyorsun. Sorun bizim davranışlarımız rahatlığımız ya da kendimizi ifade
ediş biçimimiz… Sizin öğrendiğiniz bellediğiniz sistemde karşılık bulamadığınız için her
benzemeyişimizi terbiyesizlik, her davranışımızı küstahlık olarak adlandırıyorsunuz. Bakın Cano’yla
yani Can’la bunu konuşuyorduk geçen gece; engelleri. Sizi babanız engellemişti kızmıştınız ama
içinizden, çağınız çağınız olma gücüyle sizi engellemişti; oysa eminim sizin de içinizde ne fırtınalar
kopmuştur gençliğinizde. Yanılıyor muyum? Anneme her fırsatta âşık olduğunu söylemiyor musun?
Nasıl gördün de sevdin annemi söylesene. Mihriban sultanı kuytulardan alıp kuytulara götürdüğün
günler olmadı mı? Oysa içinden geçen ey millet ben bu kızı seviyorum demek değil midir? İstemez
miydin İstiklal caddesinde annemin elinden tutarak bir muhallebiciye gitmeyi, istemez miydin discoda
onunla dans etmeyi.” (s. 19)
Salim de oyunda ailelerin dili olur ve bu bakış açısıyla gençlerle olan iletişimsizliklerinin
nedenlerini tespit etmeye çalışır. Salim’e göre gençler, aileleri geçmişe hapseder:
“Salim: Tabi ki hayır. Yani tümüyle hayır diyemem ama siz bizi tümden gömdüğünüz için
yerden kalkıp aranıza katılamıyoruz. Mustafa çok ama çok hızlı bir çağda yaşıyorsunuz bizim bu hızı
algılamamız mümkün değil biz bu nedenle belki de sizin de bize biçtiğiniz rolü benimseyip yavaş da
olsa yaşamın tadını almaya çalışıyoruz aramızdaki fark bu. Hızlanırsan ayrıntıların farkına varamazsın.
Seni ilk trene bindirdiğim zamanı düşün tren hareket ettiğinde yani daha hız almadan aaa baba bak
diye her gördüğünü gösterirken hızlandığında bakakalmıştın.” (s. 22)
Mustafa ve Salim arasında geçen konuşmalar, bir kırılma noktasıdır. Kendini ifade etme biçimi
ve özgürlüğü, iki nesil arasında bir yakınlık kurar.
5. 4. Aşk
Can, Ruhsar’a âşıktır; ancak duygularını ona açıklayamaz. Engelli oluşu, kendini yetersiz
hissetmesine yol açar. Bu düğüm, oyunun sonunda çözülür. Can’ın yazdığı oyundaki bir sahnede Can,
aşkını itiraf eder:
“Mesut: Evet abi ciddiyim; sana o engelsizsevda takma ismiyle mesaj atan dallama da benim,
seni ara sıra arayıp konuşamayan hıyar da benim, senin yüzüne bakamadığım için gözümü kapatıp
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beynimin en güzel, en mahrem köşesinde olmasına rağmen, yakalanma korkusuyla sinemada gizlice
aşk filmi seyreden çocuklar gibi yüzünü seyreden de benim. Benim Sevda, engelli olduğumu bile bile
(Sevda bir şey söyleyecek olur) –sakın susturma arabesk yapmıyorum- engellerim olduğunu bile bile
sana dokunamayacağımı bile bile bu engel tanımayan gönlümle her gün daha çok âşık olan da benim.
Benim engelsizsevda benim! Seni seviyorum Ruhsar!” (s. 57)
5. 5. Kadının Yeri
Toplumda kadın algısına yer veren yazar, oyunda kadının erkekle bir tutulmadığından,
özgürlüklerinin sınırlandırıldığından söz eder; bunu Ruhsar karakteriyle izleyiciye aktarır. Bir akşam,
Mustafa, Can’ın evine gider ve Ruhsar’ı arayarak oraya gelmesini ister; fakat Ruhsar, gelemeyeceğini
belirtir. Mustafa, kadınların engelli bireyler olduğunu ileri sürer; toplumsal yapının getirdiği
kısıtlamaları kast eder:
“Mustafa: Kızım baban ne karışıyor ya? Eee, abin her gün dışarıda? Ha o erkek tabi, doğru
söylüyorsun. Tamam öptüm görüşürüz. (Kapar) Bak abicim bu da başka türlü bir engelli.
Can: O ne demek ya?
Mustafa: Ne demek olacak; babası izin vermediği için gece geç saatte dışarı çıkamıyor. Bir
çeşit engelli işte; baba engelli.” (s. 14).
Oyunda kadının Türk toplumundaki -daha geniş bakarsak Doğu toplumlarındaki- yeri, kadın
algısı, toplumsal ve sosyal yapının bir sonucu olarak kadına biçtiğimiz rol, gençlerin de bilincinde
olmadan benimsedikleri bir sürekliliğe dönüşür:
“Ruhsar: Kadın mısın istikamet mutfak! Bu nasıl bir hayat ya…
Musti: Onu yaradana sorcan kızım kadınsan katlanacaksın.” (s. 25)

Sonuç
Engelsizsevda.com, bir çığlığın oyuna dönüşümü olarak kabul edilebilir. Bu çığlık, farkında
olunmak arzusuyla doludur. Oyundaki Mesut karakterine Can hayat verir. Bir anlamda Can, bu
karakterle kendini anlatır, yaşamını perdeye yansıtır. Oyun içinde oyun, toplumsal bir eleştiridir.
Toplum; engelli bireylere yeterli ilgiyi ve saygıyı göstermez. Bu oyunla birlikte toplumsal bir duyarlılık
yaratılmak istenir.
Oyunda yazarın kaygısı, engellilerin sorunlarını verebilmektir. Yazarın vermek istediği mesajlar
oyunda direkt olarak verilir. Oyun, basit anlatımı ve dili ile ve günümüz dünyasını sahneye taşıması ile
her kesimin rahat anlayabileceği bir niteliğe sahiptir. Oyunun, gençleri üretmeye sevk eden, sanata,
dostluğa, yaşama bağlanmaya teşvik eden tarafları bulunmaktadır. Sosyal ve toplumsal mesajlar
içeren oyun, engelli bireylerin yaşantılarına yakından tanıklık edebilmemiz açısından önemlidir. Yazar,
engellilerin dostluklarıyla aşklarıyla bizden birileri olduğunu vurgularken onların yaşamın içindeki
varlığını gösterir.
Oyunda dekorla ilgili ayrıntılar verilmez; bu da kişilerin sosyokültürel yapısının analizine, oyun
okunurken zihinde bir atmosfer yaratılmasına imkân vermez. Oyundaki sahneler, zamansal olarak kısa
tutulmuştur. Her sahnede mekân ve konu değişir. Oyunda kişilere, onların yaşam biçimine ve
psikolojik yapılarına odaklanmayı kolaylaştıracak ayrıntılar da verilmez. Engellileri temsil eden Can’ın,
toplumsal yaşamı, sosyoekonomik durumu yeterli ölçüde deşilmediği için onun iç dünyasını
değerlendirmek zorlaşır.
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Abstract
The Child Friendly Cities Initiative (CFCI) is generally adopted as a step for the application of the UN
Convention on the Rights of the Child (UNCRC). The concept of Child Friendly City (CFC) is asserted to
include communities and other local administrative systems in the light of a series of experiences
that have emerged under that related initiative. In CFCI, it is mostly designated that children are
active participants in the city administration and their ideas are taken into account by the local
administrators of the municipal administrations. In the study, at the first step, the statistics towards
the children in Turkey are examined, and the legal framework related to children has been analysed.
Secondly, CFCI has been deeply searched with focusing its determination, objectives and
development. Lastly, CFCI phases and the main targets of those phases, and recent outcomes have
been examined in Turkey.
Key Words: Children, Child-friendly City, Local Government, Municipality
INTRODUCTION:
The children, as the basic building blocks of a society, have a significant place for central and local
administrations. The realizations of their current and future expectations are directly related to the
city administrations which are responsible to provide public service. In this sense, CFCI come to the
front side as a critical initiative which is determined by UNICEF with those clarifications
“municipalities or local authorities that implement practices to ensure the application of UNCRC on
child rights are child-friendly. These local governments take the children’s voices, needs, priorities and
rights as part of public policies, programs and decisions and produce practices (Ayataç and Genç,
2015: 25).
The municipalities that are determined to responsible for creating livable urban environments on
behalf of children, come to the forefront in fulfilling the rights of children and one of important
characteristics of CFCI is designated as its promoting of community participation in decision-making
mechanisms to increase accountability in the local scale concerning the children rights and sees
municipalities as basic institutions at that context (UNICEF, 2019a).
In the study, firstly, the statistics concerning the children in Turkey are examined, and the legal
framework concerning with children has been searched. The other purpose of the study is the
analysis of CFCI in terms of its determination, objectives and its development. Finally, CFCI phases
and recent outcomes have been searched in Turkey.
I. THE CHILDREN IN TURKEY:
Address Based Population Registration System (ADNKS) results demonstrated that by the end of
2017, the population of Turkey was 80 million 810 thousand 525, 22 million 883 thousand 288 of the
population is composed from the population of the child. At the definition of United Nations (UN) in
pertinent with the child; the child population constituted 0-17 age group, comprised the 28.3% of the
275

whole population in 2017. It is also determined that the proportion of children will be 23.3% in 2040,
20.4% in 2060, and 19% in 2080 (Turkish Statistical Institute, 2018: 1).
Moreover, in accordance with the results of the household labor force survey in 2016, it is pointed
out that the labor force participation rate for children in the 15-17 age group was 20.8%, which is
realized 20.3% in 2017. The labor force participation rates on a gender basis, it is highlighted that this
rate was demonstrated as 28.5% for boys and 11.8% for girls in 2017 (Turkish Statistical Institute,
2018: 3).
The children are recognized as the future of the societies and the world, the attainment of a healthy
future will be ensured by the usage of the basic rights from children, such as education, health,
housing and environment, in fair conditions, at this point, central and local governments have
important responsibilities, such as the provision of the access of children to education rights within
the framework of equal opportunity, the prevention of child labor, and the avoidance from the
negative effects of poverty (Kahraman and Kahraman, 2017: 1).
According to the UNICEF Report (2016: 3), it is determined that if the world nations, developed or
developing countries, do not struggle with inequity, the scenario in 2030 with statistics highlighted as
167 million children will be under the risk of extreme poverty, 69 million children who are not
reaching to the age of 5 will have the risk of death from 2016 to 2030, and 60 million children at the
age of primary school cannot reach to chance of going to the school.
Within that framework, the protection of children comes to the front side as a critical issue for all
nations. In this sense, the child protection with the legal framework in Turkey is determined to
launch in 1924, and the starting phase is demonstrated as the Geneva Children Rights Declaration
which was carried on by United Nations (UN) organization. The Constitution of 1982 of Republic of
Turkey is also significant with encompassing the issue of child protection and the articles of 41
(Protection of the family and children’s rights), 58 (Protection of the youth), 60 (Right to social
security), 65 (The extent of social and economic duties of the State) are highlighted as the critical
provisions of the Constitution of 1982 of Republic of Turkey (Turkish Statistical Institute, 2014: 1).
In the other vital improvement in related with the regulatory and monitoring system, it was clarified
that Turkey signed UNCRC in 1990, and it was approved in 1995 (UNICEF, 2011: 8). On that ground,
Yurtsever (2009: 2) determined that the articles in that related Convention regulated those areas
such as; natural and moral relations between parents and children, the duties of parents towards
their children, the rights of children to their parents, and the state’s responsibilities to all these
rights.
Moreover, it is also pointed out that the Child Protection Law No. 5395 was enforced in 2005 and it
has significant ties with the UNCRC owing to its reflection of many principles included at UNCRC.
Besides, a critical step has also put forward with the establishment of a Children’s right monitoring
commission in the Turkish Grand National Assembly in 2008, and the web-site of the commission was
opened in 2009 (UNICEF, 2011: 8).
In Turkey, there is a national report that dealing with the children’s rights called National Child Rights
Strategy Document and Action Plan entered into force in 2014 that covers the years 2013-2017,
within the context of this document, it is emphasized that local governments have been given little
role (Çakırer-Özservet, 2015: 21). On the other side, it is also highlighted that the child labor issue is
adopted as a critical problem at the worldwide, it is added that Turkey has developed policies at
struggling child labor since the 1990s, and the national scale, and National Program on Combating
Child Labor (2017-2023) has been put into practice having the objective of preventing child labor,
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especially the worst forms, and it is elucidated that the year 2018 has been declared as “The Year to
Combat Child Labor” through the Prime Ministry Circular No. 2018/3 (TUSEB, 2019: 1).
II. CHILD FRIENDLY CITY INITIATIVE (CFCI):
UN General Assembly’s document called “A World Suitable for Children” illustrated the local
administrations’ role and their collaborative practices at the provision No.32. (3) having the title of
partnerships and participation (UNICEF, 2019b: 25). By CFCI, it is emphasized that the attention turns
towards the focusing on the children’s rights by the local authorities in their planning and
programming activities (Davis, 2011: 2). CFCI is introduced as a platform that put forward the rights
of the children to the foreground for the nations with supporting the engagement of whole sections
of the society in related to issues of children (UNICEF, 2009: 1).
Moreover, UNICEF evaluated CFCI as a model in the aspect of the improvement of the partnership
structure with local administrations, and one of the main issues is declared as using this partnership
structure in the realization of the provisions concerning UNCRC, at this context, CFCI’s strengths have
been pointed out as its supporting of the improvement of good governance for the benefit of the
children and the engagement of the children to the local decision-making process (Davis, 2011: 2).
In that regard, Mayors Defenders of Children’s Rights initiative started through the objective of
integration of municipal administrations in the solution of the problems of children, especially
considering the fulfillment of the rights of the children, in 1992, in Dakar (Riggio, 2002: 47). And,
critically, it is declared that CFCI came to the front side in 1996, to move in accordance with the
Habitat II Conference decisions, in related with making the cities livable places for everyone (UNICEF,
2009: 1).
The Development of CFC
1992

Mayors Defenders of Children’s Rights

1996

The Child Friendly Cities Initiative (CFCI)

1996

UN Habitat Safer Cities: Growing up in Cities

2000

The CFC Secretariat

2002

Millennium Development Goals

2002

World Fit for Children

2004

Building a CFC
Source: (UNICEF Innocenti Research Center, 2010: 5).

Moreover, the requirements towards the emergence of CFC are mainly demonstrated as the
accelerating trend of urbanization, the responsible city administrations incapacity, decentralization,
and local governments augmented liability on the children’s rights, the belief on CFC that is
reinforcing local democratic governance (UNICEF Innocenti Research Center , 2010: 4). In this sense,
Riggio (2002: 46) mentioned that “while the rates of the children have been augmented at the urban
spatial fields, the city administrations have no required resources in the transition of their cities to a
more child-friendly city”.
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In that framework, Child Friendly City is determined at the UNICEF and IKEA Document (2019: 2) with
those clarifications such as “the city dedicated to the implementation of the rights of the children. The
CFC is the concrete form of UNCRC and the concept of the CFC includes communities and other local
government systems in the light of a number of experiences that have emerged under CFCI. In CFC,
children are active participants of the city administration and their ideas are taken into account by
the city administration”.
In Child Friendly Cities, the following objectives are determined as influential such as getting
fundamental services, play with friends and having green field, engagement to activities, reaching to
services of all citizens (UNICEF and IKEA, 2019: 2).
III. CHILD FRIENDLY CITY INITIATIVE IN TURKEY:
At the UNICEF and IKEA Document (2019: 2), it is clarified that “CFC Project launch to be conducted
with 10 municipalities and UNICEF by the fiscal assistance of the IKEA Turkey and UNICEF Turkey
National Committee, the Projects fundamental purpose is the development of child-friendly policy and
program of local governments in Turkey”.
In the first phase of the project, it is clarified that provinces have been determined from different
geographical regions of Turkey, and young volunteers are determined to be selected for special
education, and it is added that a survey has been applied to 1,200 people and results have been
analyzed for grasping the main necessities of the children, on that ground, it is pointed out that the
targets of that phase is firstly, the start of the training and secondly, the construction of areas (such
as library, playground); project partners are declared as 10 municipalities, such as Izmir Bornova,
Ankara Mamak, Adana Yuregir, Sanliurfa Eyyubiye, Kırklareli Luleburgaz, Erzurum Ispir, Bitlis, Manisa,
Giresun and Mersin (UNICEF and IKEA, 2014: 1-2).
In the second phase of the 2016-2020 Country Program concerning child friendly cities in Turkey; the
main objectives have been listed as (UNICEF, 2019a);
1. To increase the capacity of local governments in evidence-based policy and program design
through child participation,
2. To have adequate resources of direct and indirect programs that children benefit from and to
increase these resources in time,
3. To strengthen young people to become children’s rights advocates,
4. To disseminate the good child-friendly programs in and out of the country,
5. To support the access of the children’s right to play in certain regions.
Additionally, another significant step comes to the forefront with the effort to form a child-friendly
city model covering 12 cities from Turkey, as Antalya, Bursa, Erzincan, Gaziantep, Karaman, Kayseri,
Kırşehir, Konya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon and Uşak, the objectives have been listed as supporting
(UNICEF, 2006);



The Ministry of Education and UNICEF work for the Haydi Kızlar Okula,
To reduce the child poverty through measures oriented to alleviate poverty in lowincome families,
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To provide compensatory training for children who have not received basic education,
To provide tight traffic regulations,
To allocate adequate budget for children, to make necessary analysis and to increase the
allocation of resources,
To make all schools child-friendly schools,
To increase the sensitivity on the rights of children.

At the UNICEF Turkey National Committee Website (2019), it is declared that “with our CFC program,
need analyzes are made with the municipalities, action plans are created and the needs are met for
our children who have difficulty in finding living space in the city”, and the outcomes of the process
are listed as;










At the program whose pilot project was carried out in cooperation with IKEA-UNICEF, as of
March 2016, works have been completed with 10 municipalities.
200 young people were educated in the rights of children in the city, trained young people
made surveys with interviews in ten cities with 9,000 parents and children about their needs.
The results of the survey were discussed with organizing a workshop with municipalities and
action plans were developed.
Children’s assemblies were established in 9 provinces.
7 municipalities were given parenting training; these municipalities started parenting
education in their community centers.
Municipalities were given child friendly budgeting training.
Disabled children’s playground was built in 5 municipalities.
A children’s club was built in 2 municipalities, and the children’s library was built in 2
municipalities.
A children’s street was built in Lüleburgaz which was closed to traffic where children would
run and play ball (UNICEF Turkey National Committee Website, 2019).

CONCLUSION:
In Turkey, it is observed that CFC is a new initiative for the municipalities. Local governments,
especially municipalities, are one of the most important mechanisms that can provide solutions to
the problems of the child population with the feature of being a close local government unit at the
local scale. First of all, it is necessary to organize training programs to increase the knowledge of the
municipalities regarding this initiative, and it is necessary to ensure that the internal and external
stakeholders of the municipality can participate in these training. All stakeholders support at the
local level should be provided to the process. Children’s assemblies should be established at the
municipal administrations or existing mechanisms should be activated. The provision of adequate
financial and technical support for the children’s initiatives of the local authorities is a prerequisite
for the success in Turkey. The priority problem areas faced by children in each province should be
determined and the solution proposals should be developed in a collaborative framework with
including the all interested sides at the society. In this context, local governments should be
integrated to that process to solve the problems of children and successful strategies and practices
should be disseminated at the national level.
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Özet
1938-1946 yılları arasında 7 yıl 7 ay uzun bir süre Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Hasan Ali
Yücel, Atatürk’ün “Türk Tarih Tezi” ile bilimsel altyapısını oluşturmaya çalıştığı millî kültür inşası
eksenli politikasından uzaklaşarak, kültürel zeminde hümanizma eksenli yeni bir kültür politikasını
uygulamayı istemiştir. Yücel, uygulanmaya çalıştığı bu yeni anlayışa “Türk Hümanizmi” adını vermiştir.
Milli Şef İsmet İnönü tarafından da desteklenen hümanizm anlayışı, Atatürk Dönemi’nin milliyetçi
telakkisinden uzaklaşarak; genel anlamda eğitim ve kültür alanında, dolayısıyla da tarih anlayışında
kendini göstermiştir. Bu değişimin en somut göstergesi tarih alanında ortaöğretim müfredat
programlarındaki düzenlemelerdir. Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde ortaokul ve liselerdeki
müfredat programlarına tarih dersi perspektifinden bakıldığında Yunan ve Roma tarihlerine ait
konuların tarih derslerindeki konu, içerik ve ağırlıklarının fazlalaştırıldığı dikkatleri çekmektedir. Yunan
ve Roma tarihlerini öğrenciye öğreterek, bir nevi batılılaşma düşüncesi üzerinde durulmuş, bunun
aksine olarak Arapça ve Farsçadan uzak durulmuştur. Batılılaşma, batıya yaklaşma, başka bir ifadeyle
batıyı anlamanın yolu Latin-Yunan eserleri ve batı eserlerini tercüme etmek olarak düşünülmüş ve bu
yolda çeviriler yapılmıştır. Bu dönemde Doğu-İslam eserlerinin çevirisine ise çok az yer verilmiştir.
Bu çalışmada Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde hümanizma eksenli telakkinin
etkisinde ortaöğretimde tarih eğitimi bağlamında müfredat, muhteva ve ders içeriklerindeki
değişimler üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel, Tarih Eğitimi, Hümanizm.
History Education in High School During the Time of National Education Minister, Hasan Ali Yücel
Abstract
Hasan Ali Yücel was the former minister of education for Turkey, serving from December 1938 to
August 1946 with 7 years, 7 months service reputation throughout the ministerial of education
history. In this process, isolating “The Turkish History Thesis” of Atatürk, in which he tried to
establish scientific background of a national culture, he tried to form a new cultural policy based on
the view called “Turkish Humanism”. The concept of humanism, which was supported by the
National Chief İsmet İnönü (Millî Şef), in contrary to the nationalist period of Atatürk mostly focused
on the fields of education, culture and in particular history. The paragon of this view was that the
changes were made in the Turkish history curriculum in high school (Secondary School). In this
process Greek and Latin courses were included into the curriculum of high schools, also Translation
Office was established by the state to translate ancient Greek and Latin literature and the works of
humanist authors of the West into Turkish. The “Turkish Humanism” argued that What the West
means is adopting the basis and foundations, which created the Western civilization and thus
excluded Arabic and Persian. This study deals with the changes made in high school curriculum,
content and courses based on the concept of humanism during the period of National Education.
Minister, Hasan Ali Yücel.
Key Words: İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel, History Education, Humanism.
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Giriş
Tarih, daha önce yaşanmış olayların yerini ve yaşandığı zamanını vererek ifade eden bilim olarak
tanımlanmaktadır (Demircan, 2007: 70). Herodotos tarihi, insanların yaptıklarının vakit geçtikçe
kaybolmaması, barbar toplumların, Hellenlerin, özellikle birbirleri ile savaşlarını bildirmek amacıyla
yazıldığını söylemiş, Romalı tarihçi Livius ise tarih yazmasındaki amacının cihana hâkim olan toplumun
muvaffakiyetlerinin anlatılması ve anımsatılması olduğunu ifade etmiştir (Uzun, 2006: 4). Annales
Akımı temsilcilerinden Febvre, tarihi yaşanmış olaylardan çok anın bilimi olarak ifade etmiş; yine aynı
akım temsilcilerinden Braudal, tarihi geçmiş dönemde yaşanılanların tetkik edilmesi istikametinde
bugünün anlaşılması olarak tanımlamıştır. İbnü’l-Esir’e göre tarih, önceden yaşanmış olaylara bakarak
gelecekte nasıl hareket edileceğinin birikimini artırmasının yanında insanın anlama gücünü de
artıracağını ifade etmiştir (Söylemez, 2008: 9-11). Bernheim ise tarihi Zeki Velidi Togan’ın düzenlediği
şekliyle; olayların zamanı, yeri, tekâmül halleri ile meydana gelen fiiller olarak tanımlamıştır
(Demircan, 2007: 70). Carr’a göre ise tarih, olgular ile tarihçi arasında sürekli bir etkileşim vetiresi,
geçmiş ile günümüz arasında sürekli bir diyalog olarak tanımlanmıştır (Carr, 2002: 35).
Mustafa Kemal Atatürk; “Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyete de sahip
olmuştur, bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.” demek
suretiyle Türklüğün büyük medeniyetini ve bu yolda araştırma yapılmasını istemiştir. Yine Atatürk;
“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” (İnan, 1939: 245)
sözleriyle sonraki nesillere olan güvenini ortaya koymuştur.
Atatürk daha Sivas Kongresi sırasında ABD’li bir gazeteci olan Bay Brown’la yaptığı konuşmada; Türk
köylüsünün az bir kısmının okuma yazma bildiğini, Türk milletinin iyi bir eğitim görmesi gerektiğinden
bahsederek, köy çocuklarının eğitime istekli olduklarından söz etmiştir (Baran, 2005: 21-24). Atatürk,
kendisinin niteliklerinden bahseden Behçet Kemal Çağlar’a, asıl özelliğinin öğretmenlik olduğunu
belirtmiş ve milletinin öğretmeni olduğunu ifade etmiştir (Avcı, 2005: 13-15).
1. Türk Tarih Tezi Bağlamında Birinci Türk Tarih Kongresi (2-11 Temmuz 1932)
Türkiye tarihinin ilk kongresi olma niteliğine sahip olan I. Türk Tarih Kongresi, Atatürk’ün gösterdiği
yönde devam etmiş ve önemli bir iddia olarak ortaya atılan Türk Tarih Tezi ortaya çıkmıştır. Türk Tarih
Tezi çalışmaları sırasında Atatürk, tarihçiler için devletin imkânlarını seferber etmişti (Gölen, 2002:
74). Mahmut Esat Bozkurt I. Türk Tarih Kongresi’ndeki konuşmasında; Türklerin tarih sahnesine
çıkışlarının Avrupalı milletlerden 5000 yıl kadar önce gerçekleştiğini, Türk dilinin farklı ülke
topraklarında kullanılmasının Orta Asya’dan göç eden Türklerin farklı bölgelere dağıldığının göstergesi
olduğunu söylemiştir. Konuşmasının devamında Bozkurt, Antropoloji, Arkeoloji ve Etnoloji yoluyla
yapılan soy sınıflandırmasının, etnolojik, morfolojik ve fonetik analizlerin yapılarak dayanak
oluşturulması gerektiğini, tarih alanında yeni yazılan ders kitaplarının eleştirilmesi ve incelenmesinin
yararlı olabileceğini vurgulamıştır.
Kongrede ekseriyetle Türk soyunun varlığını ve bu varlığın ispati amacıyla tarih öncesi dönemler
payanda olarak kullanılmış olmakla birlikte; kaynaklar yetersiz, az sayıda ve ikinci derecendi. Bunun
yanında Kongrede herkes milliyetçilik ve bilim karşıtı görünmeme çabası içerisinde olmuş, karşı bir
hareket iyi karşılanmamıştır (Koçak, 1998: 51-52).
11 Temmuz 1932 tarihinde neşredilen Cumhuriyet gazetesinde ise Birinci Türk Tarih Kongresi’nde
Maarif Vekili Reşit Galip Bey’in bir konferansı yayınlanmıştı. Reşit Galip Bey konferansında genel
hatları ile şunları ifade etmiştir;
“Uzun zamandan beri Avrupa'da ve Epeyce zamandan beri Amerika’da Türk ırkı aleyhinde
idame edilen batıl itikat ve ananelerden kalma bir zihniyetle yazılmış olanlar toplansa başlı başına
büyük bir kütüphane teşkil eder. Bunun mektep kitaplarına, lügatlere, pek umumî salnamelere kadar
girmiş olması, hulûl ve nüfuz şümulünü menşeindeki batıl zihniyetin ne kadar derin bir ısrar ile kök
salmış bulunduğunu gösterir. En yeni bir misal olmak üzere, zamanımızdaki umumî salnamelerin en
283

ciddi ve muteberlerinden sayılan ve her halde en fazla revaçta olanlardan birinde Türk'ler hakkındaki
kaydı söyleyeyim. Bunun son yıllara ait tabılarında Türk kelimesinin Arapça Turkor kelimesinden
alındığı ve bunun da Arapça’da haydut ve eşkıya manasını ifade ettiği yazılıdır. Eski veya yeni
Arapçada ve hatta Arapça’ya akraba Sami dillerin birinde böyle bir kelime bulunmadığını ve bunun
tamamen uydurma ve şüphesiz aşikâr bir maksatla uydurulma olduğunu söylemek, işaret ettiğimiz
zihniyetin çirkin cüretkârlığını göstermeye yeter. Büsbütün yeni bir icat olan Turkor kelimesinin
macerasını tamamlamış olmak için cemiyetimizin Arapça lügat mahazi sayılabilecek bütün
müdevvenatta böyle bir kelime bulunmadığını ve Türk kelimesinin menşe ve iştikakı etrafında şimdiye
kadar yapılmış ilmi tetkiklerin bir hulasasını bildirmek suretiyle müessese nezdinde teşebbüste
bulunarak tashih edileceğine dair teminat almış olduğunu ilave edeyim” (Cumhuriyet Gazetesi, 11
Temmuz 1932a: 5).
Yine 11 Temmuz 1932 tarihinde neşredilen Cumhuriyet gazetesinde Riyaseticumhur Umum Kâtibi
Hikmet Bey tarafından verilen konferans, Türk Tarih Tezi’ni ve kongrenin genel içeriğini destekler
nitelikteydi. Hikmet Bey’in ifadeleri gazetede şöyle neşredilmiştir:
“Hikmet Bey, Türk istilalarının veya muhtelif Türk ırkları arasındaki muharebelerin Türklüğe olduğu
gibi bu memleketlere de zarar verdiğini söylemiş ve fakat bu istilâ ve muharebelerin arızi olduğunu ve
bunlar arasında uzun sulh, asayiş ve şeref ve refah devirleri bulunduğunu halbuki ayni memleketlere
Türkler gelmeselerdi orada mütemadi ve miskince bir anarşiden başka bir şey görülmeyeceğini ilâve
etmiş ve Türkler olmasaydı İslam âleminin 19 ve 20 inci asırlarda uğradığı akıbete 11 ve 12’inci
asırlarda uğrayacağı misal olarak zikreylemiştir” (Cumhuriyet Gazetesi, 11 Temmuz 1932b:5).
2. Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı Öncesinde Tarih Eğitimi (1924-1938)
1924 yılının ortaöğretim müfredatında değişikliğe gidilerek, ortaokul ve lise (birinci ve ikinci devre)
olmak üzere, üçer yıllık iki kısım olan tarih müfredatları yeniden düzenlenmiştir. Tarih ders
programının orta mekteplerde ilk iki sınıfında iki saat, son sınıfında üç saat; lise ilk ve ikinci sınıfında
iki saat, son sınıflarda sosyal şubelerinde ise üç, fen şubelerinde ise iki saat olması kararlaştırılmıştır.
Sultani okullarının devre-i evveli dördüncü sınıf tarih müfredat programında “Tarih-i Enbiya ve Tarih-i
İslâm bölümü” içerisinde bulunan sınıfın tümünde tarih konularının tamamını oluşturan
“Peygamberler Tarihi” müfredat programından bütünüyle çıkarılmış, yeni müfredat programında
“Kurun-u Vusta Bölümü ”ne aktarılmıştır. Bunun yanında İslamiyet’in Doğuşu, İslamiyet’in Yayılması
ve Türklerin İslam ile Münasebetleri gibi konular müfredat programına girmiştir (Aslan, 2012: 339340). 1924 yılının müfredatı incelendiğinde Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması,
Lozan, Sevr gibi konular müfredat programına alınmış, Ali Reşat Bey’in Lise 1’inci sınıflar için yazdığı
“Umumi Tarih” ders kitabında Türk ve Dünya tarihi beraberce verilmiştir. Daha sonraki dönemde ise
Sümerlerin Türk olma ihtimalinden bahsedilmesi oldukça dikkat çekicidir (Köken 2002: 190-192).
1923 yılından sonra Muhsin Teker, Ahmet Refik Altınay ve diğer bazı müellifler, ortaokul ve liselere
ders kitapları yazmışlar, ortaokul üçlere yazılan “Türkiye Tarihi” kitabı, 1930 senesinde küçük
değişikliklere uğrayarak üçüncü defa basılmıştır (Çapa, 2002: 47). Mustafa Kemal Atatürk’ün, okulların
tarih kitabı ihtiyacının karşılanabilmesi için tarih kitabı yazılmasını istemesinin ardından TTTC (Türk
Tarihi Tetkik Cemiyeti) tarafından dört cilt olarak basımı planlanan tarih kitapları tamamlanmıştır. Bu
dört ciltlik kitaplar liseler için hazırlanmış olan ilk resmi tarih kitapları olma özelliğine sahip olmakla
birlikte, bu kitapların basımı 1931 senesinde yapılmıştır. 1933 senesinde Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından dört cilt olan lise tarih kitapları temel alınarak, üç cilt olarak “Orta mektep İçin Tarih”
adıyla kitapların yayımı yapılmıştır. Bu da gösteriyor ki; yeni bir tarih programı hazırlanmamış, TTTC
tarafından daha önce dört cilt olarak liseler için yazılan ders kitaplarına göre program tanzim
edilmiştir. Millî Talim ve Terbiye Dairesi’nin 03.08.1931 tarih ve 28 sayılı kararı incelendiğinde, ders
kitaplarına dayanarak öğretim programı telakkisinin sürdürüldüğü görülür (Öztaş, 2009: 98-103).
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1931 tarihli lise sınıfları ders dağıtımında birinci ve ikinci sınıflarda 2’şer saat, 3’üncü sınıfların fen
şubesinde 2 saat, edebiyat şubesinde 3 saat olarak Tarih dersi verilmiştir. 1934 programında lise
sınıflarının ders dağılımında birinci ve ikinci Sınıflarda 2’şer saat, üçüncü sınıfların fen ve edebiyat
şubelerinde 3’er saat tarih dersi okutulmuştur. Ortaokullarda 1935-1936 öğretim dönemine yetişme
imkânı bulunmayan bazı ders kitaplarının yazdırılmaması nedeniyle fazla bir değişim yaşanmamış,
ilerleyen senelerde daha salahiyetli bir komisyon tarafından esaslı bir değişiklik yapılabilmesi için
çalışması kararı alınmıştır (Cicioğlu, 1985: 181). 1936 yılında ortaokul bir ve ikinci sınıflarında 22’şer
saat, üçüncü sınıfında ise 3 saatlik ders olmak üzere haftalık toplam 7 saatlik tarih dersi gösterilmiş,
liselerde de sayılan kadar tarih dersi verilmiştir. (Çapa, 2002: 40-43). 1937 programında lise
sınıflarının ders dağılımında birinci ve ikinci sınıflarda 2’şer saat, üçüncü sınıfların fen şubesinde 1
saat, edebiyat şubesinde 3 saat tarih dersi okutulmuştur. 1937-1938 Eğitim-Öğretim döneminde
ortaokul haftalık ders dağıtım çizelgesinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda her sınıf için 2 ders
olmak üzere; toplam 6 saat tarih dersi programda yer almıştır. 1937-1938 dönemine ait program bir
sene uygulanmış, derslerin saat sayıları üzerinde değişikliğe gidilerek 1938-1939 döneminden itibaren
yeni program oluşturulmuş ve bu program 11 yıl uygulamada kalmıştır. (Cicioğlu, 1985: 180-203).
3. Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı Döneminde Tarih Eğitimi (1938-1946)
Ziya Gökalp’e göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1938-1950 yılları arası dönemi genel anlamda kültürel
hümanizma dönemi olarak ifade edilebilir (Elbir, Karakaş, 2007:383-384). Mustafa Kemal Atatürk’ün
millî kültür siyasetinden muaddel bir devreye geçilen Milli Şef Dönemi’nde kültürel arenada devinim
içerisinde bulunulmasına rağmen, politik olarak durağan bir dönemdir. Çünkü İsmet İnönü, ülke
kalkınmasını iktisadi bir sorun olarak görmüyor, bunu bir kültür sorunu olarak kabul ediyordu (Keskin,
2012a: 5). Bu dönemde kültür hayatını etkileyen hümanist görüş, Atatürk Döneminden gelen millî
kültür ve milliyetçilik duygusunda azalmaya sebep olmuştur. Atatürk Döneminde ortaya konulan
“Türk Tarih Tezi” ile Atatürk’ün ölümünden sonra ortaya çıkan “Hümanist Yaklaşım” arasında;
çelişkiden, bir antagonizmadan bahsedilebilir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk döneminde millî-millîlik
yaklaşımı en üst değer olarak görülürken, kültürel hümanizma anlayışı evrensel bir kıymet
taşımaktadır (Keskin, 2012a: 5-6). Millî Şef Döneminde Hümanizm telakkisi ile eski Roma ve Yunan
Medeniyeti temel alınarak, Farsça ve Arapça dil ve yapıtlarından uzaklaşılırken, batı tarzı eserler
araştırılmaya başlanılmıştır. Latince ve Yunanca dersleri verilerek Hümanizm anlayışının yayılması
hedeflenmiş, Halkevleri ile Köy Enstitüleri bu amaç için bir araç olarak kullanılmıştır. Bunun yanında
bütün eğitim ve kültürel alanlarda olduğu gibi tarih alanında da Hümanizm’in tesiri hissedilmiştir
(Bolat, 2012: 239-240). Bu dönemdeki Hümanist telakkinin uygulanmasında kuşkusuz ki; en etkili
insan Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’dir. Hatta Yücel, Hümanizm anlayışına farklı bir bakış
getirerek “Türk Hümanizmi” nitelendirmesinde bulunmuştur (Bolat, 2012: 239-240).
İkinci Dünya Savaşı’nın sürdüğü, dünyada ekonomik buhranın yaşandığı yılları içerisine alan bu
dönemde; ülkenin kalkınma hamlesinin kültürel alandaki çalışmalarla olacağına inanan İnönü, bu
alanda çalışmalara başlamış, (opera ve konservatuar kurulması, batı kültürünün Türkçe ‘ye taşınması)
lise müfredatlarına Roma ve Yunan tarihi ile Latince ve Yunanca derslerini ekletmiştir. Hümanizma
kültürel bir siyasa olarak Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı Dönemi’ne rastlamakla birlikte (Keskin, 2012a:
5); I. Maarif Şûrası’nın toplantı gündeminde bulunmamasına rağmen ansızın gelmiş ve gündemdeki
yerini almıştır (Elbir, Karakaş, 2007:384). Kültürel hümanizma dönemin Türk eğitim sistemi
programlarına tesir etmiş, sürekli olarak bir çeviricilik faaliyeti, daha önce yaşamış aynı tecrübelere
sahip milletlerden ibret alma ve tarihimizi bu istikamette aydınlatma hümanizma etkisindeki eğitim
programının niteliklerindendir. Hümanizmin etkili olduğu bu dönemde Reform, Rönesans ve YunanLatin Hümanizmine teferruatlı olarak yer verilirken, Mustafa Kemal Atatürk’le başlayan Orta Asya
merkezli millî kültür politikası terk edilmiş, hümanisttik telakkinin tarih öğretimi sırasında ağırlığı
hissedilmiştir (Koçak, 1998: 43). Hümanizma eksenli telakkinin eğitimsel olarak derinlemesine tetkik
edildiği 1939 I. Maarif Şûrası’nda bir taraftan hümanizma eksenli bir batı kültürüne yönelmeden
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bahsedilirken, diğer taraftan millî kültürden bahsedilmiştir. Uygulanmaya çalışılan bu “Hümanist
Kültür” anlayışı için bir dayatma olduğu söylenebilir (Keskin, 2012a: 5-6).
Orhan Burian’ın yönetimindeki 1940’ların “Yücel Dergisi” hümanizma telakkisi açısından oldukça
önemlidir. Burian, “Hümanizm ve Biz” başlıklı yazısında hümanizm yaklaşımının esas dayanağının eski
Yunan uygarlığı olduğunu ifade etmiş, Nurullah Ataç ise 1938 senesinde eski Latin ve Yunan
yapıtlarının tercüme edilmesinin gerekliliğini, batılıların Yunanca ve Latince kavramları kullandıklarını,
bizim de bu yolda bulunmamız gerektiğini söylemiştir. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, 1938
senesinde Akşam gazetesi için kaleme aldığı “Klasikler Nasıl Doğar?” başlıklı bir yazısında iki sene
kadar sonra geniş çaplı çeviri faaliyetinde olacaklarının işaretini vermiştir (Elbir, Karakaş, 2007:383384). Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, Tercüme dergisinin 19 Mayıs 1940 tarihli ilk
sayısında şunları ifade etmiştir;

“Tercüme, bizim nazarımızda, mekanik bir nakil hareketi değildir. Herhangi bir eser, ana dile geçirilmiş
sayılabilmek için bu işi yapanın, müellifin zihniyetini benimsemesi, daha doğrusu müellifin mensup
olduğu cemiyetin kültür ruhuna gerçekten nüfuz etmesi lazımdır” (Yücel, 1940: 2).

Dönem içerisinde tercüme faaliyetleriyle ilgili olarak birçok faaliyet yapılmıştır. Bu faaliyetler; Maarif
Vekilliğinin bünyesinde bir tercüme bürosu kurularak 1941- 1946 yılları arasında dünya edebiyatı
klasiklerinden 496 eser Türkçe’ye çevrilmiştir. Edebî eserlerin yanısıra, felsefe derslerindeki açığını
gidermek için felsefe konusunda yazılmış önemli bazı eserler de Türkçe’ye çevrilmiştir. Klasik eserlerin
tercüme faaliyetleri ile birlikte en etkili olan yayın da “Tercüme Dergisi” olmuştur (Köken, 2002: 230).
1938-1950 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün millî kültür siyasetinden uzaklaşıldığı ve yeni bir
kültür siyasetine geçilen Hümanizm’in (Keskin, 2012b: 114-115) etkili olduğu bu yıllarda Hümanizma
eksenli siyaset ortaokullarda öğretilen tarih programlarını etkilemiştir. Başka bir ifadeyle belirtilen
yıllar arasında ortaokul tarih programlarının dönemin kültür siyaseti doğrultusunda hümanist anlayışı
ortaya koyduğu söylenebilir (Keskin, 2012b: 116). Kültürel eksende ortaya konulan yapıtlarda ve tarih
kitaplarında Reform ve Rönesans faaliyetlerine fazlaca yer verilmiş olması bu durumun bir ispatıdır
(Koçak, 1998: 43).

3.1.

Hasan Ali Yücel Dönemi’nde Ortaokul Müfredat Programları

1937-1938 dönemi öğretim yılına ait ortaokul müfredat programı bir yıl denenmiş, bir sonraki
öğretim yılından itibaren 11 yıl uygulamada kalacak olan yeni müfredat hazırlanmıştır. Bu müfredat
programında haftalık ders saati önceden 31 iken, sonradan 29 olarak değişikliğe gidilmiş ve serbest
olarak yapılan çalışma saatleri iptal edilmiştir (Cicioğlu, 1985: 182). 1937 yılının ortaokul ders tevzi
cetveli incelendiğinde tarih dersi birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda her sınıf için 2 saat olmak üzere
toplam 6 saat olarak belirlenmiştir (Yücel, 1994: 174; Cicioğlu, 1985: 182). 1938 yılının müfredat
programında Tarih dersi tüm sınıflarda haftalık 2’şer saat olarak yer almıştır (Keskin, 2012b: 115).
1947 senesinden başlayarak Hümanizma telakkisi Tarih derslerini bütünüyle etkilediği gibi, Batı
kültürü kitaplarda fazlaca yerini almıştır. Niyazi Akşit ve Emin Oktay’ın yazdığı “Tarih-I” kitabının
%4’lük kısmını Türk tarihi dersleri oluştururken, %40’lık kısmını ise Yunan ve Roma tarihleri
oluşturmuştur (Bolat, 2012: 239-240).
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Tablo 1. 1937-1938 Ortaokul Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi (Cicioğlu, 1985: 182)
Dersler
Türkçe
Tarih
Coğrafya
Yurt Bilgisi
Matematik
Fen Bilgisi ve kimya
Fizik
Biyoloji ve Hıfzıssıhha
Tabiî İlimler
Yabancı Dil
El Yazısı
Jimnastik
Resim
Müzik
Askerlik Erkeklere
/ Kızlara
Serbest Saat Erkeklere
/ Kızlara
Ev idaresi Erkeklere
Kızlara
Toplam

1. Sınıf
5
2
2
5
3
5
2
1
1
1
2
2
31

2. Sınıf
4
2
2
2
4
3
2
4
1
1
1
2
1
1
1
31

3. Sınıf
4
2
2
2
4
3
3
4
1
1
1
2
1
1
31

Toplam
13
6
6
4
13
3
3
5
3
13
2
3
3
3
4
2
3
4
93

1938-1949 yılları arasında uygulamada olan Ortaokul Programlarına Göre Haftalık Ders Dağıtım
Çizelgesi incelendiğinde tarih dersinin erkek sınıflarında birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda her sınıf için
2’şer saat olmak üzere yekûnda 6 saat olarak uygulandığı anlaşılmaktadır. 22-31 Ağustos 1949
tarihleri arasında dördüncü olarak toplanan Milli Eğitim Şûrası, hazırlanan yeni ortaokul programını
tetkik etmiş, yeni kurularak çalışmalarına başlayan komisyon eğitim ve öğretim programının eskizini
eğitim-öğretim telakkisi ve uygulanılışı açısından incelemiş ve ilkokul programına uyumlu olduğu
kanaatine varmıştır. Ortaokulların istenilen düzeye çıkarılabilmesi için çalışmalarda bulunulmuş, şûra
kararlarında tarih dersinin müfredat programının tekrar gözden geçirilerek sınavlarının objektif
temellere göre yapılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışması kararı alınmıştır (Cicioğlu,
1985: 182-183).
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Tablo 2. 1938-1949 Yılları Arasında Uygulanan Ortaokul Programına Göre Haftalık Ders
Dağıtımı (Cicioğlu, 1985: 183)

Dersler
Türkçe
Yazı
Tarih
Coğrafya
Yurt Bilgisi
Yabancı dil
Matematik
Beden Eğitimi
Resim
Müzik
Fizik
Kimya
Tabiat bilgisi
Askerlik
Biçki-dikiş
Toplam

Erkek
Sınıflar
1
2
6
4
2
2
2
2
2
2
5
4
5
4
1
1
2
1
1
1
3
3
3
2
29 29

3
4
2
2
2
3
4
1
1
1
3
2
2
2
29

Toplam
14
2
6
6
4
12
13
3
4
3
6
2
8
4
87

1
5

Kız
Sınıflar
2
3
Toplam
4
4
13

1

1

1

3

2

1
1

1
1

2
4

1938 senesindeki müfredat programındaki konular önceki programlardan başkalık göstermektedir
(Keskin, 2012a: 6). Bu müfredat programında ortaokulun ilk sınıfında tarih dersi “Tarihten Evvelki
Zamanlar ve Eski Zamanlar” olarak değiştirilmiş, ilk sınıflarda eski Roma ve Yunan uygarlıkları ile bu
medeniyetlerin tarihlerine önem verilmiş, tarih dersi konularında içerik olarak ayrıntıya girilmiştir.
Ortaokul ikinci sınıflarda Tarih dersi “Orta Zamanlar” olarak değiştirilmiş, konuların çeşitliliğinin
dikkat çektiği bu sınıflarda Dünya Tarihi, İslam ve Türk tarihlerine ait çoğu konu lalettayin
konulmuştur. Ortaokul ikinci sınıfların tarih dersi programının içeriğine konu merkezli olarak
bakıldığında “Orta Zamanlarda Anadolu Türk Devletleri ana konu” başlığı altında “Selçukluların
Anadolu’yu İstilası” alt konu başlığında “istila” tabirinin kullanılması dönemin telakkisini ortaya
koyması bakımından önemlidir.
Ortaokulların Üçüncü sınıf Tarih programları ise “Yeni ve Yakın Zamanlar” ve “Türkiye Cumhuriyeti”
adı ile iki bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır (Keskin, 2012a: 10-12). Ortaokul üçüncü sınıflara ait
programda on bir esas maddeden oluşan tarih konularına rastlanmaktadır. 1949 tarihli Ortaokul
üçüncü sınıfların tarih dersi programı, 1938 yılının programı ile karşılaştırıldığında bu iki programın
yüksek oranda uyuştuğu dikkat çekmektedir (Keskin, 2012b: 115-116).
Ortaokul-lise edebiyat kolu programlarında haftalık ders saatleri ve ağırlıkları incelendiğinde sosyal
bilgiler dersinin, 1938 yılında haftalık ders saatinin 28, ders ağırlığının ise %16.1 olduğu görülecektir
(MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 1972: 24). Ortaokul ve lise fen kolu programlarında haftalık ders saatleri
ve ağırlıkları incelendiğinde sosyal bilgiler dersinin 1938 yılında haftalık ders saatinin 28, ders
ağırlığının ise %16.1 olduğu görülecektir. 1938 yılı itibariyle edebiyat ve fen kollarında verilen sosyal
bilgiler ders saat ve ağırlıkları ise aynı kalmıştır (MEB, 1972: 25).
Yücel’in bakanlığı döneminde ortaokul tarih ders kitapları ve yazarları ise şöyledir:
1939-1940 Öğretim Döneminde ders kitapları ve yazarları şöyledir;
“1. Sınıf-Ortaokullar İçin Tarih I-Maarif Vekilliği-Maarif Matbaası
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2. Sınıf- Ortaokullar İçin Tarih II-Maarif Vekilliği-Maarif Matbaası
3. Sınıf- Ortaokullar İçin Tarih III-Maarif Vekilliği-Maarif Matbaası” (Boykoy, 2011: 173).
1940-1941 Öğretim Döneminde;
“1. Sınıf-Ortaokul İçin Tarih I-Faik Reşit Unat- Maarif V. Yay.
2. Sınıf-Ortaokul İçin Tarih II-Ali Haydar Taner- Maarif V. Yay.
3. Sınıf-Ortaokul için Tarih III-Sadri Ertem-Kazım Nami Duru- Maarif V. Yay.” (Boykoy, 2011:
173).
1941-1942 Öğretim Dönemi ve 1942-1943 Öğretim Döneminde tarih ders kitaplarında bir değişikliğe
gidilmemiştir.
1943-1944 Öğretim Döneminde;
“1. Sınıf-aynı
2. Sınıf-aynı
3. Sınıf-Ortaokul için Tarih Kitabı III-Kamil Su-K. Nami Duru/ Maarif V. Yay.” (Boykoy, 2011:
173-174).
3.2.

Hasan Ali Yücel Döneminde Lise Müfredat Programları

1937 yılı Lise Müfredat Programında “tabiî ilimler” dersinin ismi ve derslerin saat sayısı değişmiş,
bundan başka önemli bir değişiklik olmamıştır. 1937 yılına ait lise sınıflarının ders tevzi cetveli
incelendiğinde tarih dersinin birinci ve ikinci sınıflarda 2’şer ders saati, üçüncü sınıflarda ise fen şubesi
için 1 ders saati, edebiyat şubesi için 3 ders saati olarak işlenmiştir (Yücel, 1994: 174). Bir sonraki sene
fen şubesinde tarih ders saati 3 saate çıkmıştır (Boykoy, 2011: 167). 1938 Lise müfredat programı
birtakım farklılıklarla 1947 senesine kadar uygulamada kalmıştır (Cicioğlu, 1985: 180-203). 1938 yılına
ait müfredat programlarında liselerdeki tarih dersi birinci ve ikinci sınıflarda haftada 2 ders saati iken,
bu dersler edebiyat ve fen kollarında ortak olarak haftalık 3 ders saati olarak işlenmiştir. Bahsedilen
bu üç sınıfa ait programlara bakıldığında her on beş günde 1 saatlik “Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâp
Tarihi” dersinin verildiği görülmektedir (Keskin, 2012a: 17). Bunun yanında sosyal bilgiler grubuna
içerisinde bulunan dersler coğrafya ve tarih olarak ayrılmış, bu dersler içerisinde tarihin ağırlığı
coğrafyaya göre daha fazla olmuştur. 1938 senesinde fen grubu öğrencileri için tarih dersi ağırlığının
büyük oranda artırıldığı görülmektedir (Doğan, 1972: 112). 1940 yılında liselerin klasik şubelerinde
tarih müfredat programlarında tarih dersine ait konuların çoğunluğunun Roma ve Yunan dönemine
ait ders konularına ayrılarak bu derslerin teferruatlı olarak işlendiği anlaşılmaktadır (Keskin, 2012a: 7).
1939 senesinde yapılan I. Maarif Şûrası’nda derslerin öğleden önce işlenmesine, öğrencilerin öğleden
sonra öğretmen idaresinde ortak olarak ve serbest çalışmalarda bulunmaları kararı alınmıştır (Ünal,
2010: 114). 1943 senesinde yapılan ve tarih eğitimi konusunu gündeme alan II. Maarif Şûrasında lise
programlarındaki tarih ders saatlerinin fazlalaştırılmasına, liselerin ilk fırsatta dört sene yapılmasına,
böylelikle lise müfredatına “Sanat Tarihi” adıyla bir dersin ilave edilebileceğinin konu olabileceği
şûradaki temennilerdendir (Akkoç, 2008, 48; Cicioğlu, 1985: 203-204; Ünal, Ünal: 2010: 114). “Sanat
Tarihi” dersi müzik ve resim dersleri ile birlikte aynı grupta 1952 senesindeki program içerisinde her
sınıf için 2 saat olarak tatbik edilmiştir (Boykoy, 2011: 169). Şûrada Türklük eğitimi ekseninde tarih
öğretiminin vasıta ve yöntem açısından tetkik edilmesi, liselerdeki tarih ders kitaplarının daha
mükemmel hale getirilmesi konuları gündemdeki yerini almıştır (MEB Millî Eğitim Şûraları, 2006: 18).
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Tablo 3. 1937 Lise İkinci Devre Sınıflarının Ders Tevzii Cetveli (Yücel, 1994: 173)
DERSLER
Edebiyat …………………….
Filoloji ve Sosyoloji…………
Psikoloji……………………..
Tarih…………………………
Coğrafya…………………….
Matematik…………………..
Tıbbi İlimler…………………
Fizik…………………………
Fizik Laboratuvarı…………..
Kimya……………………….
Kimya Laboratuvarı…………
Yabancı dil…………………..
Cimnastik……………………
Askerlik……………………..
Askerlik Kızlara…………….
Laboratuvar Kızlara………...

III
I

II

Fen

Edebiyat

3
2
2
5
3
2
1
2
1
5
1
2
1
1
29

3
2
2
2
4
2
2
1
2
1
5
1
2
1
1
29

2
3(1)
1
3
8(3)
1
2
1
2
1
3
1
2
1
1
30

5
7(2)
3
1
2
1
1
½
1
½
5
1
2
1
1
30

(1) Bir saat mantık, 2 saat sosyoloji
(2) saat Filozofi, 2 saat mantık, 2 saat sosyoloji
(3) İki saatinde cebir, 2 saatinde geometri, bir saatinde Teorik Aritmetik, bir saatinde Müsellesat,
bir saatinde Mekanik, bir saatinde Kozmografya okutulacaktır.

1938 yılı lise tarih dersi müfredat programındaki konuların sınıflara göre dağılımı ise şöyleydi;
“I. Sınıf- Tarihten önceki zamanlar ve eski zamanlar
II. Sınıf-Orta zamanlar
III. Sınıf-Yeni ve Yakın zamanlar” olarak verilmiştir (Boykoy, 2011: 168).

1938 senesinden itibaren 1947-1948 öğretim dönemine kadar devam eden lise programı
incelendiğinde kız ve erkek liseleri için lise birinci ve ikinci sınıflarda haftada 2’şer saat, lise üçüncü
sınıflarda ise edebiyat ve fen kollarında 3’er ders saati Tarih dersi verilmiştir. Tarih dersinin yüzde
olarak dağılımına bakıldığında kız liselerindeki Tarih ders ağırlığının erkek liselerine göre daha fazla
olduğu dikkat çekmektedir (Boykoy, 2011: 166-167).
1938 yılı Lise Müfredat Programı incelendiğinde birinci sınıfa ait program “Tarihten Evvelki Zamanlar
ve Eski Zamanlar” başlığı ile verilmiş olup (Boykoy, 2011: 168), muhtevadaki konular özet olarak şu
şekildedir: “Beşer Tarihine Giriş, Büyük Türk Tarih ve Medeniyetine Umumi Bir Nazar, Çin, Anayurtta
En Eski Devletler, İskit İmparatorluğu, Hint, Kalde, Elam ve Asur, Mısır, Anadolu, Fenikeliler, İbraniler,
İran, Ege Havzası, Eski İtalya ve Etrüskler”
Bu sınıfta okutulması planlanan “Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâp Tarihi” dersine ait süjeler altı başlık
olarak sıralanmış, kitabın İstanbul Maarif Matbaası tarafından basımı yapılmıştır. Görselliği ön planda
olan kitap 1939 senesinde ortaokulların ders kitaplarına karşıt olarak, konuların gösterişsiz ve daha
anlaşılır olarak verildiği görülmekle birlikte dikkati çeken bir başka konu ise müfredat muhtevası ile
kitabın muhteva/süje başlıklarının örtüşmemesidir (Keskin, 2012a: 17-18).
Lise ikinci sınıfa ait programı incelendiğinde “Orta Zamanlar” başlığı altında;
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“1. Eski Zamandan Orta Zaman Girerken
2. Alanlar ve Avrupa’yı İstilaları…” konuları yer almaktadır.
Lise ikinci sınıf seviyesinde yer verilen “İnkılap Tarihi” konu başlangıcı Sevr Barış Anlaşması iken,
Lozan Anlaşması konusu ile bitmiştir (Keskin, 2012a: 18).
Fen ve edebiyat kollarına ayrılan lise üçüncü sınıfların tarih konularının belirtilen iki kol içinde aynı
olduğu görülmektedir. “Yeni ve Yakın Zamanlar” başlığını taşıyan programda yer verilen konular
aşağıda belirtildiği gibiydi;
“ 1. Osmanlı Devletinin Kuruluşu
2. Osmanlı İmparatorluğu
3. On Altıncı Asırda Avrupa’ya ve Yakın Şarka Umumi Bir Bakış
4. On Yedinci Asırda Avrupa
5. İmparatorluğun İnhitatı
6. On Sekizinci ve On Dokuzuncu Asırlarda Avrupa
7. İmparatorluğun İnhilal ve İnkırazı”
1938 yılı incelendiğinde lise üçüncü sınıf programı ile ortaokul üçüncü sınıf konuları yüksek oranda
uyuşmaktadır. Yine bu programda “Avrupa Tarihi” konu ağırlığının az da olsa arttığı ifade edilebilir.
Lise üçüncü sınıf seviyesinde “Yeni ve Yakın Çağlar Tarihi” adıyla 1942 senesinde basılan kitabın
muhtevasında ise konu başlıkları fazla, zaman dizininin sırasıyla devam ettiği ve bu konulara ait
başlıkların fazlalığı dikkat çekmektedir (Keskin, 2012a: 19).
4. Köy Enstitüleri ve Tarih Eğitimi
Genç Cumhuriyetin kalkınmasında eğitime büyük ehemmiyet gösterilmiş, köylerde yaşayan insanların
okuryazarlık oranını artırmak ve muallim ihtiyacını karşılayabilmek için Köy Enstitüleri açılarak
faaliyete geçirilmiştir (Görgülü Aydoğdu, 2016: 394). Bu Enstitüler yalnızca köy öğretmeni
yetiştirmiyor, aynı zamanda teknisyen, sağlık görevlileri ile bunların dışında başka meslek dallarına ait
personel de yetiştiriyordu (Kartal, 2008: 23-24). Köy Enstitülerinde teorik ve pratik eğitim birlikte
alınıyordu. Yalnız temel dersler değil, yaşama dair bütün konular bir bütünlük içinde işleniyordu.
Öğrenciler bir taraftan güçlü bir tarih eğitimi yanında tarım, el işi ve güzel sanatlar ile yurttaşlık bilinci
ve ulusal bilinç kazanıyorlardı. Diğer taraftan Dünya klasiklerini okuyorlar, müzik dinliyorlar ve tiyatro
yapıyorlardı (Kartal, 2008: 25). Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, Köy Enstitüleri geniş ders ve
eğitim yelpazesine sahiptir.
Köy Enstitülerinin önemli bir görevi de kırsal kesimde öteden beri süregelen bir “feodal”
yapıdan insanları uzaklaştırarak, burada hüküm süren baskın güçlerin etkilerini kırmak ve millet
bilincini halka zerk etmektir. Haklarını savunabilen, demokratik olarak bir araya gelebilen insanlar
yetişmesini sağlamak yine Köy Enstitülerinin amaçları arasındaydı (Kartal, 2008: 25).
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 17 Nisan 1940 tarihinde TBMM Birinci Celsesindeki
konuşmasında Köy Enstitüleri aracılığı ile köy çocuklarının okutulabilmesi için verilen mücadeleyi şu
sözlerle ifade etmiştir;
“…7 ile 16 yaş arasında, takribi bir hesabla üç milyon çocuğumuz vardır. % 12 klâsik hesabile
aldığımız takdirde üçte birini okuttuğumuz bu çocukların 415 bini köylerde ve 370 bini şehirlerdedir.
Şu halde 13 milyon köylü nüfusuna mukabil 370 bin çocuk okutmaktayız. 4 milyon şehirli nüfusa
mukabil 415 bin çocuk okutuyoruz. Bunu hulâsa edecek olursak, şehirlerde oturan vatandaş
çocuklarının yüzde 80’i okuldadır. % 20’si okumaktan mahrumdur. Köylerde oturan 13 milyon
vatandaşımızın çocuklarını da nazarı dikkate alırsak bunun ancak % 25’ini okutabiliyoruz, % 75’ini
okutamıyoruz. Binaenaleyh, okutmak, okutamamak nisbeti şehirli ile köylü arasında hemen hemen
tersinedir. İşte sizlere arz edeceğim levha budur. Levha karşısında bulunan Hükümetiniz vaziyeti
halledici bir tedbir bulmak için çalışmış ve 13 milyon gibi büyük bir kütlenin oturduğu, yaşadığı köy
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muhitindeki evlâtlarımızı yüzde yüz okutmak için emek sarf etmiştir. Bu kanun o emeğin ifadesidir.”
(TBMM Zabıt Ceridesi, 17.4.1940: 77).
17.12.1945 tarihli TBMM Tutanak dergisinde Köy Enstitülerinin talebe sayısının 16700’e ulaştığı, 4459
sayılı Kanun uyarınca 1943 yılından tutanak dergisinin yayınlandığı tarih esas alınırsa erkek ve kız,
sağlık memuru ve erkek köy ebesi olarak toplamda 1700 talebenin fazladan alındığı belirtilmiştir. Köy
enstitülerinin sayısı “Yüksek Köy Enstitüsü” ile beraber 21’e ulaşmıştır (TBMM Tutanak Dergisi,
17.12.1945: 55).
İlkokuldan sonra 5 sene öğretim uygulayan ve bu zaman diliminde toplamda 114 haftalık Kültür
dersleri içerisinde “Tarih” dersleri de yer almıştır (Akyüz, 2013: 394). Köy Enstitülerinde “güçlü bir
tarih eğitimi” vurgusu işin en dikkat çekici yanıdır (Kartal, 2008: 25). 1943 yılında ilk defa resmî
öğretim programı yapılmış olan (Akyüz, 2013: 394) Köy Enstitüleri tarih eğitimi açısından
değerlendirildiğinde 1943 öğretim programında “Türk Tarih Tezi” telakkisi ifadelerinin bulunduğu
görülecektir. 1943 programı ile 1947’de değişikliğe uğrayan öğretim programı değerlendirildiğinde
Köy Enstitülerinin idareci konumundaki kişilerdeki değişikliklerin öğretim programını etkilediği
görülecektir. Bunun yanında Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü bünyesinde Türk milletinin büyük
şahsiyetlerinin büstlerinin yolun her iki tarafına konulması tarih derslerinde ulusal değerlere verilen
ehemmiyeti ifade etmektedir (Temel, 2010: 107-110).
1942 yılında mezun olan Abdullah Özkucur isimli bir öğrenci, kültür dersleri ve tarih dersinden fazla
bir fayda beklenemeyeceğini, sebebinin ise kuruluş aşamasında olan Köy Enstitülerin tarım ve inşaat
işleriyle fazlaca ilgilenilmesinden kaynaklandığı söylemiştir. Özkucur, fakirlik nedeniyle her öğrencide
tarih ders kitabı bulunmadığını, ancak yapım işleri neticesi olarak sanat tarihi üzerinde
durulduğundan bahsederek gezilere gidildiği, bu gezilerde “Edirne, Bursa, Sivas, Konya şehirlerindeki
Roma, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini gezdiklerini…” ifade etmiştir (Temel, 2010: 107-111). Tarih
dersinin önce öğretmen tarafından anlatıldığı, sonra kümelere görevler verildiği ve öğrencilerin bu
sırada konuşabileceği ifade edilmektedir (Temel, 2010: 113). 1943 Eğitim-Öğretim Programı
incelendiğinde tarih derslerinin, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda sırasıyla 2, 2, 1, 1, 1 olarak verildiği, 5 yılın
sonunda verilen tarih derslerinin toplamda 322 ders saati olduğu anlaşılmaktadır (Temel, 2010: 107124).
5. Ortaöğretimde Tarih Dersi Bağlamında Birinci Milli Eğitim Şûrası (17-22 Temmuz 1939)
Başkanlığını Tevfik Ararad’ın yaptığı Ortaöğretim Komisyonu 49 kişiden oluşmaktaydı ve
raportörlüğünü de Maarif Vekilliği bünyesinde görev yapan Müfettiş Halil Vedat Fıratlı yapmıştır
(Dinç, 2008a: 23-24). Ortaöğretim komisyonu hazırladığı 5 raporu genel kurul gündemine sunmuştu.
Genel kurulda okunan ortaöğretim komisyon raporlarında ortaokul ve liseler için disiplin
talimatnamesinde eksiklikler bulunduğu ifade edilmişti. Komisyon raporunda öğrenciye ceza vermek
yerine suçu meydana getiren sebeplerin ortadan kaldırılması gerekliliğini, derslerin öğleden önceye
alınmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca komisyon ortaokul ve lise müfredat programları üzerinde durmuş,
ortaokul ve liselerde yeni sınav sisteminin uygulanmasının gerekliliğini belirtmiştir (Dinç, 2008a: 2426).
Milli Eğitim Şûralarının en fazla gündemde olan konusu “Eğitim/Öğretim/Müfredat” hakkındaki
konulardır ve eğitim programları neredeyse Milli Eğitim Şûralarının tamamının gündemini meşgul
etmiştir (Kılıç, Güven, 2017: 596). 1939–1940 Öğretim dönemi “Köy İlkokul Projesi” uygulamasına
geçildiği dönem olmakla birlikte derslerde Birinci Milli Eğitim Şûrası’nın kararına uygun program
uygulanmıştır. Bu programda birçok ders yanında “Tarih” dersi de şehirde bulunan okullarla aynı
kalmıştır (Dinç, 2008a: 31).
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6. Ortaöğretimde Tarih Eğitimi Bağlamında İkinci Milli Eğitim Şûrası (15-21 Şubat 1943)
İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda gerçekleştirilen İkinci Milli Eğitim Şûrası, savaşın ideolojik
etkilerinin görüldüğü bir ortamda eğitim alanında Türkiye’nin içinde bulunduğu “millî-millîlik” etkisi
altındaki telakkiden Hümanizma eksenli telakkiye geçiş şeklinde meydana gelmiştir. Milli Eğitim
Bakanı Yücel, şûradaki konuşmasında Tarih eğitimi konusundaki meseleden bahsederek millî tarih
anlayışında ileri seviyede bulunduğumuzu, bu ileriliğimizin de inkılâplar sayesinde mümkün olduğunu
ifade etmiştir (Ata, 2008: 339).
Toplanan şûralar içerisinde gündeminde sadece “Türk Dili, Türk Tarihi ve Ahlak Eğitimi alanında ilk ve
tek şûra” olma özelliğine sahiptir. II. Milli Eğitim Şûrasının mevzusunu baskın olarak kültürün millî
eğitimdeki müfredat programları ve ilkeleri oluşturur. Şûranın temel gündem maddeleri içerisinde
“Türklük Eğitiminde Tarih Öğretiminin Metot ve Vasıtalar Bakımından İncelenmesi” (Dinç, 2011:7) ve
şûra gündeminde oluşturulan “Tarih Eğitimi Komisyonu” bulunması tarih eğitimine verilen değeri
göstermesi bakımından önemlidir (Dinç, 2008b: 4-5).Tarih Komisyonu ilk toplantısını 1943 yılının 19
Şubatında gerçekleştirmiştir. Komisyonu Başkanı Ord. Prof. Hamit ONGUNSU, II. Maarif Şûra’sının
açılış konuşması sırasında tarih mevzundaki yönlendirmelerini dikkate alarak çalışmalarını
belirlemiştir. Buna göre; tarih öğretimi hakkındaki dilekler, tarih öğretimi sırasında gereken bilgiler ve
araçlar, okullarda kullanılacak olan Tarih Kitapları, Öğretmen ve öğretime dair sorunlar üzerinde
durulmuştur (Maarif Vekilliği, 1943: 199).
Sait Dinç’in makalesindeki; “Tarih Öğretimi komisyonu raporunda özellikle tarih öğretiminin
içeriklerinin yeterli olmadığına vurgu yapmıştır. Tüm öğretim kademelerindeki tarih kitaplarının içerik
ve amaçlar itibariyle yeterli olmadığını ve yeniden yazılmasını istemiş, Tarih öğretiminin alan bilgisine
sahip öğretmenler tarafından verilmesinin ve ders araç gereçlerinin temin edilmesinin önemi
vurgulanmıştır.” (Dinç, 2011:8) ifadeleri tarih öğretimi konusundaki hassasiyeti ortaya koymaktadır.
Tarih Komisyonunun raporunda; dönem itibarı ile okutulan ortaokullara ait tarih ders kitapları da
amacı gerçekleştirir gözükmemiştir. Kitapların ortaokul 1 ve 2’ler için yarışmanın sonucuna kadar
okutulmasına karar verilmiştir. Ancak Ortaokul 3’üncü sınıfların tarih kitaplarındaki ilk bölümün
hataların olması nedeniyle öğrencide yanlış fikirlere sebebiyet verebilecek yargılar sebebiyle
okutulması kesinlikle uygun kabul edilmemiştir (Maarif Vekilliği, 1943: 200-201). Şûranın Tarih
Komisyonu Raporunda değinilen bir başka konu da meslek ve teknik okullarda liselerdeki tarih
kitaplarının okutulduğu belirtilmiştir (Maarif Vekilliği, 1943: 202). Ders kitaplarına tarihi olaylarla ilgili
parçaların ilave edilmesi doğrultusunda kararlar alınmış, millî tarihle ilgili konulara ağırlık verilmesinin
gerekli olduğu ile ilgili görüşler ileri sürülmüştür. Bunun yanında ders kitaplarına tarih okuma parçası
ilave edilmesi ile öğrencilerin tarih bilgi ve görüşünün artacağı telakkisi hâkimdir (Güzel, Şimşek,
2012: 195). Tarihte yaşanmış olayların basitçe takibini yapabilmek için Synchronik levhaların
kullanılmasına ihtiyaç bulunduğu, öğrenciyi ezberci bir tutumdan uzaklaştırarak “Histomap” üzerine
“synchronik tablolar” Maarif vekilliği tarafından yaptırılması ve tarihteki ehemmiyetli olayların
karşılaştırmalı şekilde ortaya koyabilmek amacıyla “Zaman tabloları” hazırlatılması gerektiği
belirtilmiştir (Maarif Vekilliği, 1943: 203-204). Şûrada tarih ile ilgili olarak alınan kararlar şöyledir:
“1. Millî tarihe ağırlık verilmesi
2. Ortaokul ve lise tarih öğretmenliklerine yalnız bu alanda öğretmen yetiştiren kurumların
mezunlarının atanması
3. Liselere sanat tarihi dersi konulması önerilmiş, bu teklifler Şûra'ca uygun
görülmüştür.“(MEB Milli Eğitim Şûraları, 2006: 19).
7. Üçüncü Türk Tarih Kongresi (15-20 Kasım 1943)
15-20 Kasım 1943 tarihleri arasında Ankara’da yapılan III. Türk Tarih Kongresi’nin açılış nutkunu Türk
Tarih Kurumu Başkanı Ord. Prof. Şemseddin GÜNALTAY yapmıştır. Günaltay, 15 Kasım 1943 Pazartesi
kongrenin ilk günündeki açış nutkundaki;
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“Tarih aynı zamanda bir milletin yaşayış savaşında varlığını korumak, gelişmesini sağlamak,
yükselmesini emniyet altına almak için muhtaç olduğu heyecan ve enerjinin bitip tükenmiyen
kaynağıdır.” (TTK (Türk Tarih Kurumu), III. Türk Tarih Kongresi, 1948:1-2.) sözleri tarihe verilen önemi
ortaya koyması açısından dikkat çekicidir.
Kongre Başkanı Maarif Vekili Hasan Ali YÜCEL’in şu sözleri ise tarih araştırmalarında eleştiriye verilen
önemi göstermesi bakımından önemlidir:
“Tarih teziyle, geleneği kuvvetli bir doğmatizmden kurtulduk; tarih araştırmalarında tenkidi
bir ruh kazanmış olduk. ” (TTK, III. Türk Tarih Kongresi, 1948:9-10).
İstanbul Üniversitesi’nin Edebiyat Fakültesi Dekanı Ord.Prof.Hamit ONGUNSU nutkunda; “…Birinci
Türk Tarih Kongresi tarih olaylarının içinde en çok Türk milletinin rolü üzerinde durmuş, bir bütün olan
beşeriyet tarihinde Türkün yapıcılığını bilhassa göstermişti. Bu suretle Türk genci, kendisinin diğer
milletler fertlerine eşitliğini hissetmiş, kendisini diğer milletlerden hak, vazife ve rol bakımından asla
farklı görmiyen Türk milletini de tarihin seyri içinde kendi yapıcılığını, medeniyet kuruculuğunu açıkça
görmüş ve göstermiştir.” ifadeleri ile Türk milletinin medeniyet kuran, yapıcı özelliği üzerinde durmuş,
yine Ongunsu’nun “İkinci Tarih Kongresinde Türk tarihçilerini, yabancı tarihçilerle yanyana tarihin
metotlu bilim yolunda yürür, araştırmalarının mahsullerini verir gördük.” (TTK, III. Türk Tarih Kongresi,
1948: 11). sözleri ise Türk tarihçilerinin diğer millet tarihçileri seviyesinde araştırma yaptıkları ve
sonuç aldıklarını vurgulamıştır.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz KANSU ise
nutkunda; Türk milletinin dünya görüşünün varlığından söz ederek, II. Türk Tarih Kongresi ile onun
öncesinde toplanan I. Türk Tarih Kongresi’nin bu görüş üzerinde durduğundan bahsetmiştir (TTK, III.
Türk Tarih Kongresi, 1948:12).
SONUÇ
Devletler zaman zaman kendi devlet ideolojilerini milletlerine empoze edebilmek için tarihi bir
argüman olarak kullanmaktan çekinmemişlerdir. Devletler özellikle XX. yüzyılın ilk yarısından itibaren
kendi tarih tezlerini ortaya atmaya başlamışlar ve milletlerinin üstün özelliklerini ileri sürmüşlerdir. Bu
bağlamda Mustafa Kemal Atatürk, o dönemde Fransızca olarak yazılan bir Coğrafya kitabında,
Türklerin ikinci sınıf olarak kabul edilen “Sarı Irk” içerisinde gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini,
Türk’ün birinci sınıf kabul edilen “Beyaz Irk” içerisinde olduğunu söyleyerek bu konuda çalışılmasını
istemiştir. Bu bağlamda Türk tarihini araştırmak ve hak ettiği yere koyabilmek amacıyla Türk Tarih
Tezi ortaya atılmış, Türk Tarih Kurumu da bu konuda çalışmalar yapmıştır.
Atatürk’ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü Dönemi’nde ülke kalkınması bir kültür
sorunu olarak görülmüştür. Atatürk Dönemindeki “millî-millîlik” anlayışından uzaklaşılarak, Batıya
yaklaşma, Batı ile bütün olma faaliyetine girişilmiş, bunun sonucunda Hümanizma anlayışı
benimsenmiştir. Bu bağlamda dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel, İnönü’nün de
desteğiyle eğitim, kültür ve sanat alanlarında birçok çalışmaya imza atmış, yapılan bu çalışmalar Türk
Hümanizması olarak karşılığını bulmuştur. Yücel’in hümanizmayı benimsemesi, eğitimde ve kültürel
alanda hakim kılma politikası eski Yunan ve Roma medeniyet ve yapıtlarının milletimiz tarafından
örnek alınarak Türk milletinin de ilerlemesinin bu şekilde olabileceğine olan inancından
kaynaklanmıştır.
Ancak Ortaokul ve Liselerde Yunan ve Roma medeniyetine ait konular Türk tarihine ait konulara
kıyasla fazla ve ayrıntılı bir şekilde işlenmiş, bazı tarih derslerinde Yunan veya Roma’nın savaşlar
sonrasındaki başarılarını “fetih” olarak değerlendirilmiş, Türk’ün başarısı ise “istila” olarak
nitelendirilmiştir. Ancak bu niteleme ne yazık ki; öğrencide yabancı hayranlığı uyandırabileceği gibi
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kendi milletinden ve tarihinden uzaklaşma, kendi geçmişini ve tarihini küçük görme eğilimine de
sebep olabilecektir.
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Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:23, ss.172-216.
İnan, A. (1939). Atatürk ve Tarih Tezi, Belleten, III (10), ss.243-246.
Kartal, S. (2008). Toplum Kalkınmasında Farklı Bir Eğitim Kurumu, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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