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Abstract
Despite the constant economic development in the world, the gap between rich and poor remains,
therefore, a social nature is becoming more urgent: the number of people with disabilities is increasing,
environmental problems are becoming more and more urgent. The activities of socially oriented
enterprises ensure social security of the population, contribute to the formation of financial literacy of
both the population and business, as well as the development of entrepreneurship in the country. Also,
the development of social entrepreneurship has an optimistic impact on the life of society as ensuring
employment of the population, through special services, simplifies life circumstances, affecting the
country’s economy on the positive side. Since economic growth solves a social problem, the importance
of social entrepreneurship is especially increasing in the modern realities of the development of the
country’s economy, when employment and maintaining social.14stability becomes relevant
entrepreneurship, the specificity of which is that its primary goal is not to make a profit, but to increase
public welfare. Currently, in the developed countries of America, Europe and Asia, social
entrepreneurship is a fairly effective anti-crisis tool, which means entrepreneurial activity aimed at solving
social problems using innovative methods and technologies. It is believed that social entrepreneurship
appeared with the transformation of charitable and volunteer organizations into social business, the
features of which are the production and sale of goods, the provision of commercial services, but the use
of profits should solve social problems. If the concept of “social entrepreneurship” appeared 20-30 years
ago in developed countries like the USA and Europe, it appeared relatively recently in Kazakhstan. Based
on the experience of developing foreign models and emphasizing the aspects, the authors proposed an
individual model for the development of social entrepreneurship, referred to as the “Euro-Asian Model”.
Keywords: economic growth, social entrepreneurship, foreign experience, state support, social effect.

Introductıon
Social entrepreneurship is a special economic category that assumes the existence of a social mission of
the organization, as well as the targeted expenditure of the income received under the declared mission.
The success of the activities of social entrepreneurs is determined not by the amount of profit, as in
commercial organizations, and not by the amount of funds attracted to the budget, as in non-profit
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structures [1]. Social efficiency is a criterion for success. The positive side of social entrepreneurship also
lies in using mechanisms to control economic efficiency.
The key factor of stability and security in any state is the stability of society. Therefore, in our time, it is
necessary to use such social innovative methods as social entrepreneurship [2].
Abroad, social entrepreneurship is gaining the scale of a public activity. Revealing its meaning according to
John McCarthy’s theory of resource mobilization, it can be defined as “a set of moods and attitudes in
society aimed at changing the social structure or social institutions” *3+.
There are several proofs of this. Social enterprises are becoming the principal agents of the ideas of the
formation of the “middle class”, gender and age equality in labor relations. The management model of
social enterprises is based on the development of relationships, the active exchange of employees
between the commercial and social sectors, the formation of new business practices. Social business is
most actively developing in social services for various categories of the population and in ecology [4].
Thus, social entrepreneurship is a rather complex category, where a balance of the social interests of
society and the financial interests of the enterprise must be ensured on a fine line, which ultimately
should lead to economic development and economic growth, as well as the growth of social well-being of
both individual categories of people and society [5].

Research
The emergence and growth of social entrepreneurship in the world has developed in different ways,
based on the economic situation in the countries. Europe and the USA have become pioneers in the
development of this type of activity. Also, today Asian countries show excellent results in the
development of this type of entrepreneurship. Therefore, we made an analysis of international
experience in the development of social entrepreneurship divided into 3 models (Table 1).
The first model is American. In North and South America, the entrepreneurial activity of non-profit
organizations is widespread, which is called social entrepreneurship, the income from it is directed to
implementing the statutory goals of the organization. They envisaged that the mission and regulatory
goals of the NGO are aimed, respectively, at solving social problems, providing services to the target
group for which the organization was created, and improving the quality of life. Mostly non-profit
organizations are subjects of social entrepreneurship. In the USA, a significant part of social problems are
successfully solved by NGOs, which receive funding from the population, the target group, the state and
donors. This is because there are powerful traditions of self-organization of the population here.
It should be briefly noted that in the USA the emergence of social enterprises in the late XIX - early XX
century is associated with the active development of non-profit, non-governmental and other voluntary
organizations of philanthropic orientation, which later formed the core of the third sector of the
economy. In the absence of an active role of the state as an organizing and managing entity, citizens were
forced to solve their problems in the community, which required effective self-organization.
The need to solve urgent social problems sped up the formation of various non-profit organizations,
which were a catalyst for the development of social entrepreneurship, whose activities were aimed at
smoothing out social contradictions. The ground was favorable for the development of the third sector of
the economy – in the USA, the tradition of self-organization of the population as an effective means of
solving social problems is strongly developed [6].
Unlike Europe, in the USA, most of the external financing and other support for the strategic development
of social enterprises comes from private foundations, and not from the government, which has less
impact on the development of social enterprises, which cannot but affect the trend of development of
sources of legal regulation of these relations. A distinctive feature of the American model of social
entrepreneurship development is that the model of private support as charitable foundations is widely
8
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developed in the USA, among which are the Kellogg, Kaufman, Rockefeller Foundation, the Roberts
Enterprise Development Fund, the Competition of Social Enterprises in commercial activity GoldmanSachs, etc. The development of social entrepreneurship, as an activity combining economic and social
values, has grown at the junction of the non-profit and commercial sectors with the help of mainly private
foundations that provide them with educational, consulting, training support (unlike in Europe, where
these functions are performed mainly by the state, or by public organizations themselves).
In the USA, social entrepreneurs can use any legal form, up to individual entrepreneurs. There have been
no legal changes at the federal level on this issue in the last fifty years, their activities are regulated within
the framework of the relevant legislation. The exceptions are several states that have introduced the
status of a low-income company (low-profit limited liability company - L3C), or a social corporation
(benefit corporation–BC). To get this status, it is necessary to work in one or more niches included in the
list of socially useful activities. But since there are more obligations in this status than advantages, we can
say that this law has made none special changes.
Thus, the basis for the occurrence of social entrepreneurship in the United States were the disposal of the
government from solving social issues, the commercial nature of solving social problems, a developed
ecosystem formed thanks to private foundations, as well as scientific developments in this field [7].
The second model dominates in European countries, where social entrepreneurship is understood as a
business with a social purpose, first the social effect of entrepreneurial activity prevails, and then financial
efficiency. For example, in Britain, the collective form of ownership and activity in the interests of
territorial communities is an important criterion for social entrepreneurs. They defined the subject in this
model as a business enterprise with a social mission.
Social entrepreneurship in its primary forms originated in Europe at the beginning of the XIX century,
through the active growth and strengthening of the influence of the non-profit sector, whose principal
agents were cooperatives, mutual aid societies, associations and foundations. The first European country
to legalize the activities of social enterprises was Italy: in 1991, they granted such enterprises the official
status of “social cooperatives” (social cooperatives).
The growth of social entrepreneurship in Western European countries began in the crisis's context of the
social security system in the 70s, expressed in the conditions of rising unemployment. In European
studies, they understood social enterprise as one option for solving socially significant problems with the
help of state institutions.
As noted by J. Kerlin, European social enterprises differ from American ones by a) narrower specialization,
i.e. they are part of the “social economy”, and not “market”, they operate in social security; b) the
possibility of profit distribution; c) prevailing organizational forms (cooperatives, mutual aid organizations,
associations, foundations); d) representative management bodies (formed from members of various
interest groups - employees, beneficiaries, officials, volunteers, donors) [8].
Interestingly, at present, the activities of most social entrepreneurs in Europe are regulated within the
framework of traditional legislation for the “third sector”. International associations, research centers and
foundations play an active role in Europe.
Thanks to constant state support, the state of the “third sector” in the UK has now improved significantly,
and its contribution to the socio-economic development of the country has increased significantly. For
example, at the moment there are about 70,000 social enterprises in the country, the contribution to GDP
of which is 3%, which makes it a leader in the level of business activity of social entrepreneurship [9].
In many developed countries, there is a simplification of the registration procedure for new social
enterprises, as well as some benefits and subsidies. In particular, in most countries of the European
Union, a simplified system of taxation of the activities of social enterprises is provided [10]. In Poland,
social entrepreneurs can receive a subsidy of up to 300 thousand euros for the creation of their own
company, as well as for the purchase of equipment, tools, etc. [11]. In addition, the state provides
9
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exemption from corporate income tax. A simplified reporting system for social enterprises has been
developed in the UK. Belgium provides assistance to social enterprises by issuing cheap micro-loans, free
working capital [12].
One of the weak points in the development of social entrepreneurship is the financial support of
activities, which can be expressed in a lack of own funds, difficulties in obtaining bank loans, lack of
investment resources [13]. The ratio between different sources of income varies from country to country.
In most European countries, budget allocations are the primary source of financial resources of social
enterprises, since the state is the primary customer of their services [14]. In Italy, the state purchases 45%
of the products of social enterprises. In the UK, 23% of social business representatives call the state the
primary customer, and 52% receive a significant part of their funds from it. This mainly concerns such
areas of activity as healthcare, education, recreation, and so on.
It is too early to sum up the results of legislative support for social enterprises in most European
countries, however; it is already clear from the examples given that state support here can develop with
varying degrees of success and use different models and concepts of social enterprises even in conditions
similar in historical development and socio-economic experience.
On the one hand, Asian countries are the countries of origin for many of the world-famous projects
described above, such as Grameen Bank (Bangladesh) or Conserve (India). On the other hand, they are
less provided with resources within national borders than other regions and have a significant proportion
of the poor population, as well as a lot of environmental problems.
Today, social entrepreneurship can be found in almost all sectors of the Asian economy - education,
healthcare, media industry, transport, insurance, etc.
The set of measures in South Korea to support social entrepreneurship is currently regulated by the
following legal documents [15]. The Law on the Advancement of Social Entrepreneurship, adopted in
2007, and the five-year plan for the development of social entrepreneurship being developed by the
Ministry of Labor. According to the Law, social enterprises are engaged in activities related to the
production and sale of goods or services, while striving to achieve only social goals, namely: improving the
level and quality of life of the local population by providing a social product (goods or services), creating
new jobs for socially vulnerable categories of citizens. The primary condition for the work of a social
enterprise is to have a special certificate of conformity. [16]. The certification procedure involves several
requirements. First, an enterprise can have the status of both a commercial and a non-profit organization
and must be registered in one of the presented organizational and legal forms (a voluntary enterprise; a
non-profit private organization; a social support fund; a cooperative). Second, the main purpose of the
company’s activities should be strictly social. And last but not least, the important condition is that at
least 2/3 of the company’s profits should be reinvested in the social mission. An organization that is
undergoing the certification procedure may be a private company, a cooperative, a public foundation, an
association, or have another form of non-profit organization.
Government programs to support and develop social entrepreneurship are also of interest. Thus, in South
Korea, there are several programs aimed at supporting social entrepreneurs, within which subsidies are
provided, part of the salary payment costs are covered, and free counseling is provided on activities
related to the employment of people belonging to the category of unprotected [15]. Such programs
contribute to the growth of the number of enterprises in the country, as well as to the expansion of
several vacancies provided for socially vulnerable segments of the population.
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Table 1 - Models of Social Entrepreneurship
Models
Countries

American model
America

Legal form

Any legal forms, up to
individual
entrepreneurs,
low-income companies
(low-profit limited
liability company - L3C),
or social corporations
(benefit corporation –
BC). (in some states)
They solve tasks that are
not taken into account
by state programs:
The provision of loans on
preferential terms
Creating favorable
conditions
Assistance in the
development of
successful social
initiatives

Forms of state support

Profit sharing
opportunities

Not limited

European model
Great Britain, Italy,
Spain, Poland, etc.
Legal form that is being
created or re-registered
(UK)
Cooperative (Poland)
Association, foundation,
cooperative, private
company (Italy)

Asian model
South Korea, India, China

They work closely
together with
government
organizations, both At
the national and local
levels

Government
procurement, direct
business subsidies, wage
subsidies for Target
groups (South Korea)

Private company,
cooperative, public
foundation, Association
(South Korea)

Does not contain tax
benefits and advantages
(Italy, Belgium)
Advantages in tenders
for the provision of
public services (Great
Britain)
Only for the
reproduction of social
projects (NGOs/social
cooperatives)

No more than 1/3 of the
profits are distributed
and managed
there is a requirement
for a mechanism of
democratization

Compiled by the author
Today in Kazakhstan there are about 300 (according to unofficial statistics–500) social entrepreneurs
whose activities they aimed at solving or mitigating social problems in society, working with the disabled,
youth, women and the unemployed. 57% of them are engaged in the provision of services, the rest are
engaged in the production and sale of goods [17].
Based on the analysis of foreign experience, the following criteria of social entrepreneurship seem
appropriate: - the main activity contributes to solving social problems and achieving socially significant
goals; - the enterprise is self-supporting and can generate profit at the expense of its core business (and
not at the expense of renting out premises, for example); - They spent profit on the main purpose of the
enterprise within its core business.
The legislation provides for some measures of state support for entities engaged in socially useful
activities. These are tax benefits, incentive measures in employment, priority right to take part in public
procurement, the right to receive grants and microcredits. But, as they emphasized it, these measures are
isolated, scattered and rarely contribute to the development of social entrepreneurship. According to the
analysis conducted on the models of foreign countries, it is concluded that Kazakhstan should focus on
the experience of countries in which the concept of “social entrepreneurship” is clearly defined, criteria
for attribution to it are regulated, a list of socially vulnerable segments of the population is defined. In
such countries, the state strictly controls the activities of social business, while the business itself actively
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enjoys benefits and preferences. The authors of the study also propose to define the legal regime of social
entrepreneurship and prescribe a specific list of state support measures. In particular, the exemption of
social enterprises from certain taxes. It is proposed to create a marketplace for the sale of goods and
services of social enterprises, to provide for the possibility of providing state property on preferential
terms, to teach the basics of social entrepreneurship within the framework of state business support
programs. It is proposed to call this model “Euro-Asian”, since it is believed that this name is suitable for
Kazakhstan in terms of specifics (Table 2).
Table 2 - Euro-Asian Model of Social Entrepreneurship for Kazakhstan
Models

Euro-Asian model

Countries

Kazakhstan

Legal form

State and private enterprises (any legal forms), but the condition: narrow
specialization (in the field of social security)

Forms of state support

Close cooperation with government organizations, both at the national and
local levels, tax benefits, incentive measures in the field of employment,
priority right to participate in public procurement, the right to receive
grants and micro-loans,
marketplace for the sale of goods and services of social enterprises

Profit sharing
opportunities

Only for the reproduction of social projects (profit is spent on the main
purpose of the enterprise within its core activity)

Compiled by the author
Conclusion
A social enterprise operates according to the following norms, which are more or less recognized by most
countries and determine its legal personality:
 carries out both economic and social activities;
 operates financially independently of other companies, legal entities, local communities and
government agencies;
 does not share or partially shares surplus income over expenses (profit), in case of bankruptcy
transfers assets to a similar status organization;
 provides a management system based on democratic procedures and joint decision-making;
 provides transparent reporting on its activities under the established form.
Thus, based on the results of the study of the world experience in regulating social entrepreneurship, the
following conclusions can be drawn.
Developed countries consider social entrepreneurship within the framework of a more general concept of
social economy. The social economy sector includes organizations of all forms of ownership that work in
the interests of their members, users or the public, and not only for profit, producing market or nonmarket products/services.
Legislation on social entrepreneurship has developed in two ways: either a specific legal form of
registration as a special type of cooperative or company, or a legal qualification of the state of the
organization (status, certificate).
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The latter option is being adopted by more and more countries and they believe it provides more
opportunities for the development of activities. Common to all countries is the allocation of the status of
a social enterprise for different legal entities: associations, foundations, cooperatives, private companies
and others.
Analyzing and evaluating the regulatory framework for regulating social entrepreneurship in the
developed countries of the world, it is possible to identify differences between countries in the methods
of regulation and applicable norms, tools and characteristics of its legal personality. Thanks to this,
Kazakhstan can use the most effective standards and create favorable conditions for the development of
this type of entrepreneurship.
Summarizing and considering foreign experience, it is necessary to expand approaches to understanding
and the role of social entrepreneurship in Kazakhstan by involving all business entities in socially
responsible business, which will undoubtedly affect the provision of social and financial security of the
state.
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Özet
Sivil toplum kuruluşlarının hükümetlerin alacağı kararlarda baskı unsuru olması ve toplumsal faydaya olan
katkıları çağdaş toplumlarda gözle görülmektedir. Çoğulcu bir toplumsal yapı oluşturulmasını teşvik eden
sendikal faaliyetler, güçlü bir sendikal yapının olduğu ülkelerde genellikle başarılı sonuçlar almaktadırlar.
Ancak demokrasi ve özgürlüklerin kısıtlandığı toplumlarda bu faaliyetler başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.
Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermekte olan beş büyük sendika ele alınarak
toplumsal faydaya ilişkin yürütmekte oldukları çalışmalar değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar, Toplumsal Fayda
Abstract
The fact that non-governmental organizations are an element of pressure in the decisions to be taken by
the governments and their contribution to the social benefit can be seen in modern societies. Union
activities that encourage the creation of a pluralistic social structure often achieve successful results in
countries with a strong union structure. However, these activities fail in societies where democracy and
freedoms are restricted. In this context, the five major trade unions operating in the Turkish Republic of
Northern Cyprus will be taken into consideration and their work on social benefit will be evaluated.
Keywords: Civil Society Organizations, Unions, Social Benefit
1. Literatür Taraması
1.1. Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil sözcüğü, yurttaş anlamına gelmektedir. Sivil toplum ise bireylerin ortak amaçlar için kendi istekleri
doğrultusunda oluşturdukları yaşam alanıdır. Sivil toplum, esas olarak devletin dışında yer alan, sivil
yönetimin hakim olduğu gönüllü yurttaşlardan oluşan bir birlikteliktir. Sivil toplum kuruluşları, gönüllü
üyeliğe dayalı toplumsal fayda için çalışan ve siyaseti etkilemeye yönelik hareket eden resmi olmayan
örgütlenmelerdir. Toplumu yönlendiren özellikleriyle politika oluşturma konusunda küreselleşme çağının
en önemli faktörlerinden biridirler. Sivil toplum örgütleri ABD’de public voluntary organizations (PVO) yani
gönüllü kamu örgütleri, İngiltere’de non governmental organizations (NGOs) yani hükümet dışı örgütler,
Türkiye’de ise sivil toplum örgütleri (STK’lar) olarak adlandırılmaktadırlar. Devlet dışı organizasyonlar,
genel itibariyle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda devletler ve
toplumlar arasındaki anlaşmazlıkları çözebilme adına uluslararası örgütlerin ve onların alt birimlerinin
ortaya çıktığını söylemek mümkündür. (Talas, M., 2011: 391-392)
Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri; kamuoyu oluşturarak bireylerin taleplerinin yerine getirilmesine
yardımcı olma, egemen piyasa değerlerine karşı çoğulcu toplum yapısının oluşumunu sağlama, yönetim
deneyimi edinmiş bireylerin yetişmesini sağlama ve bireyleri aktif katılımda bulunmaya teşvik etme,
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eğitim, istihdam ve refah düzeyi konularında hükümetin politikalarına alternatif olarak sorumluluk
almaktır. Sivil toplum örgütleri yerel, ulusal ve bölgesel olarak üç tipte karşımıza çıkmaktadırlar. Bunu yanı
sıra geri kalmış ve gelişmiş ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları olarak da ayırmak mümkündür. STK’ları esas
olarak var eden faktörler, hiç şüphesiz aktiviteleridir. Aktiviteleri olmadan yaşamaları olanaksızdır. Halk
sağlığı ve eğitimi, çevresel sorunlar, ekonomik sıkıntılar, gelişme ve ilerleme çalışmaları, kadın hakları vb.
konular şeklinde sıralanabilir. Bu aktiviteler ile sivil toplum kuruluşları, birçok sorunun çözümünden birincil
elden müdahaleyi sağlamaktadırlar. Dolayısıyla STK’lar, gelişmiş toplumlarda yaşanan toplumsal ve siyasal
gelişmelerin bir sonucudurlar. Dünyadaki tüm çağdaş toplumlarda sivil toplum kuruluşları mevcuttur ve
toplumsal yaşantıdaki ağırlıklarını giderek artırmaktadırlar. STK’ların aktif olma durumu, demokrasinin
egemenliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu da halk katılımının sağlanmasıyla sivil toplum kuruluşlarının
yönetimler üzerindeki baskı gücünü artırabileceğinin bir göstergesidir. Bilhassa gelişmiş toplumlarda daha
faal olan sivil toplum kuruluşları, genellikle şehirleşmiş yerlerde daha örgütlüdürler. (Talas, M., 2011: 393395)
Batılı toplumlarda eskiden var olan aristokrat sınıfa karşı verilen mücadelenin bir ürünü olarak birey olma
süreci tamamlanmıştır. Devamlı olarak dillendirilen gelişmiş toplum örgütlü toplumdur ifadesi ile güçlü
sivil toplum kuruluşlarına sahip olma vurgusu yapılmaktadır. STK’ların önemini anlamak için uluslararası
alandaki karar alma süreçlerinde ne derecede baskı unsuru olabildiklerine bakabiliriz. Sivil toplum
kuruluşları, oluşturdukları geniş ölçekli kamuoyu ile iktidarları etkileyebileceklerinden ötürü sosyal, siyasal
ve ekonomik konularda yön belirleyicidirler. Toplumun yararına kararlar alınmasında etkili oldukları gibi,
toplumu yanlışa sürükleme eğiliminde de bulunabilirler. Gelişmiş ülkelerde, sivil toplum örgütleri toplum
yapıyı güçlendiren bir kaldıraç olarak görüldükleri için devlet tarafından da fonlanmaktadırlar. (Talas, M.,
2011: 396-398)
1.2. Dünyada Sendikacılığın Tarihsel Gelişimi
18. yüzyılda İngiltere’de başlayan sanayi devrimi, daha sonra Batı Avrupa ve oradan da Amerika’ya
yayılmıştır. 1789 Fransız İhtilali ile birlikte sanayi devrimi, siyasal ve toplumsal bir nitelik kazanmıştır.
Sanayi devrimiyle beraber sınıf ayrımı da ortaya çıkarak çalışan ve çalıştıran, yani işçi ve işveren diye
adlandırılan bir yapı meydana gelmiştir. İşçiler, daha iyi koşullarda çalışmak için zaman içerisinde
örgütlenerek işverenlere ve hükümetlere karşı bir baskı grubu haline gelmişlerdir. Doğal olarak işverenler
de örgütlenme ihtiyacı duymuşlardır. (Haydaroğlu, C. ve Erdoğan, H., 2016: 39)
19. yüzyıl ortalarında İngiltere’de ilk sendikacılık hareketleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Aynı yıllarda
inşaat sektöründe yaşanan büyük çöküşlerden ötürü grevler yaşanmış, ancak İngiliz işverenlerin Fransa,
Almanya ve Belçika’dan getirdikleri işçilerle grevleri kırma yoluna gittiler. 1860’ta Londra Sendikalar
Konseyi kurularak bu duruma engel olunmaya çalışılmıştır. Bunun ardından uluslararası sendikal ilişkiler
geliştirilerek 1864’te Uluslararası Çalışanlar Birliği (Birinci Enternasyonal) kurulmuştur. Birinci
Enternasyonal, Avrupa ülkeleri üzerinde ciddi bir baskı unsuru oldu. 1900’lerin başından itibaren birçok
ülkede ulusal federasyonlar kurulmaya başlanmış olup, uluslararası düzeyde de işbirliği yapılması için
uluslararası federasyonların kurulması sağlanmıştır. Bu amaçla 1913’te Sendikaların Uluslararası
Federasyonu kurulmuştur. Bu dönemde İngiltere’deki sendikaların üye sayısı 4 milyonu geçti. (Haydaroğlu,
C. ve Erdoğan, H., 2016: 40-41)
Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında mecburi hakemlik denen bir sistem getirilerek üretimi ve istihdamı
daraltabilecek grev ve sair uygulamalar yasaklandı. İşçilerin bu fedakarlıklarına karşın, işverenlerin de
karları kısıtlandı ve fazla karların devlete aktarılmasına karar verildi. Sonuç olarak madencilik, imalat ve
ulaştırma bütünüyle devlet kontrolü altına girdi. II. Dünya Savaşından sonraki dönemde Avrupa’da
sendikal hareketin güçlenmesini sağlayan birçok gelişmeye zemin hazırlamıştır. 1970’lere kadar devam
eden bu dönemde dikkati çeken gelişmeler arasında; kitle üretim modelinin yaygınlaşmasıyla örgütlenme
ihtiyacı ve eğilimi giderek artan çalışan nüfusun sürekli büyümesi, ulus devletin bu süreçte sendikal
hareketin meşruluğunun desteklenmesi ve toplu pazarlık hakkının gelişimine bağlı geniş tabanlı sendikal
örgütlerin önem kazanması öncelikle belirtilebilir. İşçi sendikaları açısından altın çağ olarak nitelendirilen
II. Dünya Savaşı sonrası yıllarda, Avrupa toplumsal modelinin yaratılmasında sendikal hareketin büyük
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katkısı olmuştur. 1970’li yıllara kadar birçok Avrupa ülkesinde farklı oranlarda olmakla birlikte, sendika üye
sayılarıyla yoğunluk oranları artmıştır. (Haydaroğlu, C. ve Erdoğan, H., 2016: 42-43)
1.3. Kıbrıs’ta Sendikacılığın Tarihsel Gelişimi
Kıbrıs’ta sendikal hareketin geçmiş ve şimdiki durumunu anlayabilmek için Kıbrıs’taki politik gelişmeleri de
anımsamak gerekmektedir. 1878’e kadar osmanlı idaresinde kalan Kıbrıs bu tarihte İngilizlere kiralanmış
ve nihayet 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. 21 Aralık 1963 olayları ve sonrasında Kıbrıs
Cumhuriyetini kuran Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar kendi idareleri altında yaşamaya başladılar. Ancak
koşullar gereği çalışma yaşamı hem her toplumun kendi idaresi altında hem de kara ışık olarak devam
etme durumunda oldu. 15 Temmuz 1974 darbesi ve bunu izleyen 20 Temmuz Barış Harekatı sonrası ise
tamamen yeni politik bir ortama girildi. Artık her iki halk da kendi yönetimleri altında yaşamaya başladılar.
İngiliz üslerinde ve Birleşmiş Milletlere ait işyerleri dışında pek fazla ortak çalışma alanı kalmamıştı. Son
olarak da 23 Nisan 2003’te iki kesim arasında gidiş gelişlerin nispeten serbest olması yeni bir ortam
yaratmıştır. (Tolgay, A. 2017: 65)
Kıbrıs’ta emekçilerin örgütlenme çalışmaları Limasol’da 1915 yılına kadar uzanır. İşçi dernekleri yerini
yavaş yavaş işçi birliklerine yani sendikalarına bırakmaya başlar. 1930-1940 döneminde sendikaların
kurulması ve bunların Sendikalar Mukayyidliğine kaydedilip tanınmaları için ciddi mücadeleler verilmiştir.
1932-1938 döneminde madencilik sektöründe yabancı sermaye tarafından işletilen madenlerde özellikle
bakır ve demir maden ocaklarında çalışan işçi sayısı giderek artıyordu. İnşaat sektörü, alkollü içecek, tütün
ve dericilik sektörü de giderek ayrı sanayiler olarak gelişmekte idi. (Tolgay, A. 2017: 69)
Kıbrıs’ta ilk sendika 1931 yılında Lefkoşa Ayakkabıcılar Sendikası ismi altında kuruldu ve Sendikalar
Yasası’nın kabul edilmesini takiben 1932 yılında ilk sendika olarak kaydedildi. 1940 yılı sonuna kadar 62
sendikanın daha kurularak toplam 3,389 üyeye ulaşıldığı görülmektedir. İlk toplu sözleşme sendikaların
işverenlere baskısı, eylemleri ve grevleri sonucunda 1939’da Lefkoşa’da imzalanır. 1 Mart 1944’de 23 gün
süren grev Kıbrıs işçi sınıfı sendikal hareketinin uyanışında büyük rol oynar. Yapılan bu mücadelelerde,
sendikaların tam olarak tanınması, günlük ücretlerin zamlanması, hayat pahalılığı zammı, haftada 44
saatlik çalışma süresi, metal ve maden işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sigorta şartları, ölümle
sonuçlanan iş kazalarında ödenen tazminatın her 10 yılda bir arttırılma ve benzeri hakları kazanıldı. İnşaat
sektöründe çalışan işçiler içinde de mücadele sürdürüldü. Bu mücadeleler sonunda günlük ücretin
arttırılması, sosyal yardım fonu, doktor ve tedavi fonu, izin ve bayram tatili ikramiyesi, işyerinde güvenli
çalışma ortamının sağlanması ve benzeri haklar kazanıldı. Kıbrıs’ta bu tarihe kadar yaşanan en sıkı
mücadele grevcilerle grev kırıcıları arasında 1948 yılında yaşandı. Bu mücadelede Kıbrıs Türkleri Kıbrıs
Rumlarıyla ön saflarda oldular. 1948 Ocak ayında Kıbrıslı Türk Sendikalar Birliği ve PEO temsilcileri
aralarında sendikal eylemlerde ve birbirlerini bağlayan konularda bir eylem birliği oluşturmaya karar
verdiler ve uyguladılar. (Tolgay, A. 2017: 72-73)
1943 yılında Kıbrıslı Türkler kendi sendikalarını kurmaya başladılar. İlk önce marangozlar kendi Kıbrıs Türk
İşçi Birliğini kurdular. Bunu takiben Telefon Müstahdemleri Sendikası ve Lefke Maden İşçileri Sendikası
1943 yılında kuruldular. Bazı sendikalar 1946 yılında Türk İşçi Birlikleri Federasyonu’nu kurdular. Yine aynı
dönemde Güneş Türk İşçileri Sendikası kuruldu. 14 Aralık 1954 tarihinde 10 Kıbrıs Türk işçi sendikası bir
araya gelerek Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Federasyonu’nu kurarlar. Daha sonra Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları
Federasyonu (Türk-Sen) adını alır. Türk-Sen’i oluşturan sendikalar şunlardır. Lefkoşa Hükümet Türk İşçileri
Birliği, Lefkoşa Ekmekçi İşçileri Birliği, Mağusa ve Kazası Askeri Türk İşçileri Birliği, Mağusa Liman Türk
İşçileri Birliği, Mağusa Umum Türk Arabacılar Birliği, Mağusa Umum Türk İşçileri Birliği, Kıbrıs Umum
Gemiciler Birliği, Larnaka Türk Mavnacılar Birliği, Larnaka Türk Hammallar Birliği, Limasol Limanı Türk
İşçiler Birliği. (Tolgay, A. 2017: 91-94)
Sömürge yönetiminin sona ermesi ve 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile sendikal mücadele
güçlenmeye ve kitlesel olarak yığınlaşmaya başladı. Beyaz ve mavi yakalı iş gücü giderek daha örgütlü hale
geldi. PEO ve SEK yanında PASYDY, POED, OELMEK, OLTEK, ETYK, POAS ve DEOK ve başka sendika ve
federasyonların oluşum ve güçlendiği sürece girildi. 1962 yılında TÜRK-SEN’in de katılımı ile toplu pazarlık
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ve iş uyuşmazlıklarının halledilmesine ilişkin bir protokol imzalandı. Protokolü Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs Rumu
işçi ve işveren sendikaları ortaklaşa imzalamıştı. 1963 olayları nedeni ile Kıbrıs Türk sendikalarının sendikal
faaliyet anlamında ciddi çalışmaları büyük bir duraklama dönemine girer. Uzun bir dönemden sonar ilk kez
sendikalar 1969 bütçesine ilişkin kendi pozisyonlarını belirleme için bir araya gelirler. 2 Kasım 1968
tarihinde Türk-Sen’de bir araya gelen sendikalar şunlardır. Kıbrıs Hükümeti Türk Memurları Kurumu. Kıbrıs
Türk Orta Eğitim Öğretmenler Birliği, Kıbrıs Türk İlkokul Öğretmenler Sendikası, Türk Kooperatif İnkişaf
Dairesi Personel Sendikası, CYTA Müstahdemleri Sendikası, Evkaf Türk Müstahdemleri Sendikası, Kıbrıs Su
Encümenleri Türk Müstahdemleri Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik İdaresi Türk Müstahdemleri Birliği, Türk
Cemaat Meclisi Memurin Sendikası ve Türk-Sen’dir. (Tolgay, A. 2017: 109-111)
1974 sonrası Kıbrıs için bir kırılma noktasını temsil ederken, Kıbrıs Türk toplumu için de yeni bir başlangıç
oluşturmuştur. 1974’ün hemen ardından adanın kuzeyinde yeni sivil toplum kuruluşlarının kurulması ve
günümüzde hâlen aktif bazı sağ eğilimli sendikaların ulus-devlet inşa girişimine paralel sendikal
yaşamlarına başlamalarıyla birlikte Kıbrıs Türk sivil toplumu ufak da olsa bir gelişme göstermiştir. Bu
konudaki asıl gelişme ve popülerleşme 1990’lı yıllarda gözlemlenebilmektedir. Bu belirgin gelişimin ve
popülerleşmenin ardında, sivil toplum kavramının ve STK’ların söz konusu dönemde küresel düzeyde artan
öneminin yanı sıra, içsel ve dışsal olmak üzere iki önemli dinamik vardır. Dışsal olarak nitelendirilen
dinamik; 1990’lı yıllarla birlikte uluslararası toplumun Kıbrıs sorunu için federal bir çözümü ön plana
çıkartması ve Yeşil Hat’ın her iki tarafındaki sivil toplum ve STK’ları da bu sürecin en önemli aktörlerinden
biri olarak belirlemesidir. Özellikle sosyalist bloğun 1991’de çökmesiyle birlikte Orta ve Doğu Avrupa
ülkeleri başta olmak üzere yaşanan dönüşüm ve AB’yle bütünleşme süreçleri, AB’de liberal demokratik
yapıların güçlü bir şekilde yerleştirilebilmesi amacıyla sivil toplumun desteklenmesi fikrini ön plana
çıkartmıştır. Kuzey Kıbrıs’taki sivil toplumun çeşitlilik kazanması ve STK’ların mali ve teknik açıdan
güçlendirilmesi de büyük oranda bu çerçevede yer almıştır. İçsel dinamiğe gelince, Bankalar Krizi ismiyle
bilinen 2000-2001 ekonomik kriz sürecini takiben Kıbrıs Türk halkının geniş bir kesiminde, Türkiye’ye olan
aşırı bağımlılık ve Ankara hükümetlerinin artan bir şekilde iç siyasete ve ekonomik işleyişe yönelik
müdahalelerine karşı yükselen yoğun bir hoşnutsuzluğun ortaya çıktığı söylenebilir. KKTC hükümetleri ve
Türkiye’ye yönelik memnuniyetsizliğin toplumun farklı kesimlerinde filizlendirdiği siyasal söylem ve
aktivizm, birçok Kıbrıs Türk STK’larını bu dönemde harekete geçirmiş ve özellikle de KTÖS, KTOEÖS ve
KTAMS gibi büyük sendikaların ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu eğilimin 2010’lu yıllarda
Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’la ilgili siyasi, ekonomik ve toplumsal politikalarının değiştiğine yönelik algıyla yeni
bir tepkisel dalga yarattığını ve sendikaların toplumun biçtiği öncü rollerini sürdürdüklerini söylemek
mümkündür. (Ayberk, İ, Akşit, S. ve Dayıoğlu, A. 2019: 132-133)
Diğer de facto devletlere kıyasla Kuzey Kıbrıs’taki STK’ların günümüzde sayıca çok daha fazla ve göreceli
olarak daha aktif, politize ve eleştirel bir tutuma sahip oldukları belirtilebilir. 2000’li yıllarda yaşanan
dönüşüm süreci ve Annan Planı döneminin yarattığı niceliksel ve niteliksel artışın büyük bir çoğunluğunu
derneklerin oluşturmasına rağmen, sayıca az olan sendikaların, özellikle de beyaz yakalıların
örgütlendikleri sendikaların, toplumda lokomotif rolünü üstlendiklerini söylemek mümkündür. Yukarıda
belirtildiği üzere, sendikaların aktif, etkili ve gür sesli olmaları, derneklere göre köklü geçmişlerinin yanı
sıra güçlü finansal ve örgütsel yapılarından kaynaklanmaktadır. Bundan kaynaklı olarak sendikaların büyük
çoğunluğunun kampanya, faaliyet ve söylemlerinin kendi üyeleri ve onların hak ve çıkarlarının
iyileştirilmesi ile sınırlı kalmadığını, tam aksine birçok farklı toplumsal konu ve soruna da odaklandığını
söylemek gerekmektedir. Bu doğrultuda sendikalar, ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmede,
görüşlerini tabana yaymada ve birçok kez kitleleri mevcut statükoyu ve hami devleti eleştiren gösteriler
için mobilize etmede son derece önemli bir rol oynamışlardır. Diğer bir deyişle, özellikle köklü sendikalar,
büyük bir kısmı son derece katı Türk milliyetçiliği ve bunun ayrılmaz parçalarından olan ulusal paranoyalar
ve kırmızı çizgiler ve Anavatan-Yavruvatan kabulüne dayalı kamusal alana hâkim söyleme karşı, farklı
perspektifleri, milliyetçilikleri ve gelecek tahayyülleriyle alternatif siyasi ve hatta kültürel kanallar
yaratmaktadırlar. Diğer de facto devletlere kıyasla Kuzey Kıbrıs’taki sivil toplumun bu farklarını ortaya
koymak amacıyla çalışmada, başlıca iki farklı dönemdeki toplumsal gelişmelere yönelik yükselen toplumsal
tepkiye öncülük eden sol eğilimli sendikaların üstlendikleri roller/sorumluluklar irdelenecektir. Bunlardan
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ilki, 1990’ların sonundaki olaylar silsilesi ve 2000’lerin başındaki ekonomik krizle tetiklenen ve Bu
Memleket Bizim Platformu’nun düzenlediği mitinglerle zirve yapan toplumsal gelişmelerdir. İkincisi, 2008
ekonomik krizinin ardından Toplumsal Varoluş Mitingleri ile vücut bulan toplumsal olaylardır. Bu iki farklı
dönemde ortaya çıkan tepkisel tutum ve faaliyetleri daha iyi anlayabilmek için konjonktürel ortamın bu
noktada detaylandırılması gerekmektedir. (Ayberk, İ, Akşit, S. ve Dayıoğlu, A. 2019: 133-134)
Popüler söylemde Bankalar Krizi şeklinde adlandırılan ve Kuzey Kıbrıs’ın finansal sektöründe büyük yıkıma
neden olan süreç, Kıbrıs Türk halkının 1974 sonrasında deneyimlediği travmalar arasında en ön sıralara
konulabilir. Kuzey Kıbrıs’ı 1999’un son günlerinde Türkiye’de vuku bulan bazı ekonomik ve siyasi
gelişmelere paralel olarak vurmaya başlayan süreç, 2000 yılında da etkisini arttırarak devam etmiş ve yine
Türkiye’deki Şubat 2001 ekonomik krizi ve devalüasyonu ile birlikte doruk noktasına ulaşmıştır. Bu
dönemde, süreçten etkilenen 10’un üzerinde banka ‘batarken’, birikimlerini yüksek faiz oranlarının
cazibesiyle bu bankalara yatıran binlerce Kıbrıs Türkü de mudi olmuştur. 2000 yılının Temmuz ayında
toplanan yaklaşık 2000 mudi, meclis binasını basıp, binaya çeşitli zararlar vererek batık bankalardaki
mevduatlarının ivedilikle ödenmesini talep etmişlerdir. Olaylar kolluk kuvvetlerinin, alışılagelmişin dışında,
sert müdahalesiyle bastırılmıştır. Bankalar krizinin yaratmış olduğu mudilerin kayıpları ilerleyen dönemde
Türkiye’nin arttırdığı yardımlarla önemli ölçüde telafi edilse de, Türkiye tarafından, KKTC’de oluşan bütçe
açığının kapatılmasını hedefleyen bir kemer sıkma programı da uygulanmaya başlanmıştır. (Ayberk, İ,
Akşit, S. ve Dayıoğlu, A. 2019: 134-135)
AK Parti iktidarında KKTC’deki hükümetlerin son sürat hayata geçirmekte olduğu ekonomik uygulamalara
tepki göstermek için, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS gibi sendikaların başını çektiği 11 sendikadan oluşan Sendikal
Platform, ilk olarak 15 Kasım törenleri için ülkeye gelen dönemin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’i, pankartlarla karşılamışlardır. Cemil Çiçek bu eyleme tepkisini dile
getirerek şöyle demiştir: “Ben orada bağıranlara baktım. Yeşil Hat’ın öbür tarafında bağıranlara ne kadar
da çok benziyorlar”. Çiçek’in bu açıklamasına tepkiler sürerken Sendikal Platform, 28 Ocak 2011’de ilk
Toplumsal Varoluş Mitingini düzenlemiştir. Bu mitinge katılanların işbirlikçi diye nitelendirdikleri UBP
hükümeti ve Türkiye’ye karşı tepkilerini içeren bazı söylem, pankart ve sloganlar: “Bu memleket bizim, biz
yöneteceğiz”, “Göç Yasası’nı getireni de geçireni de götüreceğiz”, “Ankara ne paranı, ne paketini, ne de
memurunu istiyoruz”, “Ankara elini yakamızdan çek”, “Kurtarıldık mı? Has…tir!” gibi ifadeler yer almıştır.
Birinci Toplumsal Varoluş Mitinginin Türkiye’de derin yankılar uyandırdığını söylemek mümkündür.
Türkiye ve AKP iktidarını hedef alan söylemlere sert tepki gösteren dönemin Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan şöyle demiştir: “Türkiye çek git diyor. Sen kimsin be adam. Ülkemizden beslenenlerin bu yola
girmesi manidardır”. Daha sonra sürpriz bir kararla, kısa bir süredir görevini sürdüren dönemin Türkiye
Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen görevden alınarak yerine Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Başkanı
Halil İbrahim Akça atanmıştır. (Ayberk, İ, Akşit, S. ve Dayıoğlu, A. 2019: 136-138)
2 Mart 2011 tarihinde düzenlenen ikinci Toplumsal Varoluş Mitingi, daha geniş katılıma sahne olmuştur.
Mitingde yapılan konuşmalar, atılan sloganlar ve taşınan dövizler, son gelişmelerin sert bir dille
eleştirilmesiyle birlikte Türkiye’ye her geçen gün biraz daha artan bağımlılığın diğer bir müsebbibi olarak
da AB hedef alınmıştır. Mitinglerin devamı niteliğindeki bir dizi gelişme de Temmuz ayında yaşanmıştır. 20
Temmuz törenleri için KKTC’ye gelen Erdoğan’ı protesto etmek amacıyla KTAMS, sendika binasına “Bir
verip beş alıyorsun, utanmadan besleme diyorsun” yazılı bir pankart asmıştır. Pankart, polisin
müdahalesiyle indirilmiş, bazı sendikacılar da gözaltına alınmıştır. Polisin müdahalesi Sendikal Platform
tarafından KTHY binası önünde gerçekleştirilen protesto gösterilerinde artarak devam etmiştir. 2010-2012
Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı, 2013-2015 Sürdürülebilir
Ekonomiye Geçiş Programı ve 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’na bakılarak ekonomik paketlerin
temel amaçlarının değişmediği ifade edilebilir. Neo-liberal dönüşümün temel özelliklerini taşıyan
uygulamalar, yapısal reformlar ve özelleştirmelerle kamu sektörünün ekonomideki payını azaltmayı ve
özel sektörün daha etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürebileceği ortamın yaratılmasını hedeflemiştir.
Buna karşılık sendikalar bunları, “Kıbrıs Türklerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarına uymayan ve
tamamen siyasi amaç güden dayatma” programlar olarak nitelendirmişlerdir. Sendikaların tepkileri söz
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konusu dönemde sadece ekonomik kaygılarla sınırlı kalmamış, tansiyonu yükselten farklı toplumsal
gelişmelere yönelik eleştiri, eylem ve protestolarla da sürmüştür. (Ayberk, İ, Akşit, S. ve Dayıoğlu, A. 2019:
139-140)
2016’da kurulan UBP-DP azınlık hükümeti döneminde gündeme getirilen, Türkiye Gençlik ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Yurtdışı Koordinasyon Ofisi kurulmasına dair anlaşma, sendikaların tansiyonunu bir kez
daha yükseltmiştir. “Reddediyoruz” ismiyle kayıtlara geçen süreçte Sendikal Platform bir kez daha ön
plana çıkarken, kitlelerin yoğun katılımına sahne olan iki miting organize edilmiştir. Sendikaların giderek
yükselen tepkisine ilerleyen günlerde hukuki tartışmaların da eklenmesi, hükümeti geri adım atmaya
zorlamıştır. Sendikaları harekete geçiren diğer bir olay ise 2016’nın son çeyreğinde yaşanan UBP-DP
hükümetinin Eylül ayında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısıyla, yaz saati uygulamasının Türkiye’de
alınan karara paralel olarak yıl boyunca devam etmesi kararıdır. Bu karara sendikalar ve diğer sivil toplum
örgütleri tarafından ivedilikle yöneltilen eleştiriler, 29 Kasım’da lise öğrencilerinin ölümüyle sonuçlanan
trafik kazası sonucunda yeni bir boyut kazanmıştır. Toplumda derin üzüntü yaratan kaza sonrasında
sendikalar tarafından birçok grev ve protesto eylemleri gerçekleştirilmiştir. Gerginliğin hızla artması ve
özellikle Başbakanlık önündeki eylemde polisle eylemcilerin karşı karşıya gelmesiyle hükümet, haftalık
çalışma süresi ve eğitim saatleri konusunda değişiklik yapmak durumunda kalmıştır. Son olarak da 2018’in
yaz aylarında etkisini arttıran döviz krizine yönelik ise Sendikal Platform, 6 Eylül’de İthal Krizlere Karşı
Toplumsal Varoluş Yürüyüşünü düzenlemiştir. Tercih edilen isimden de anlaşılabileceği üzere, Türkiye’ye
bağımlılığın yaşanan krizin asıl nedeni olduğu vurgulanan eylemde, federal çözüm ön plana çıkartılmıştır.
(Ayberk, İ, Akşit, S. ve Dayıoğlu, A. 2019: 140-142)
2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, KKTC’de çalışma yaşamında ve eğitim alanında faaliyet göstermekte olan geniş üye
tabanlı köklü sendikaların toplumsal faydaya yönelik icraatlarını ele almak ve hükümetler üzerindeki baskı
unsuru olma potansiyellerini değerlendirmektir.
3. Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve katılımcılara açık uçlu olarak yöneltilen sorular,
araştırmacı tarafından betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmada seçilen mevcut ve eski
sendikacılara toplam yedi soru yöneltilmiştir. Bu soru formu, araştırmanın amacı kapsamında
oluşturulmuştur. Katılımcılar belirlenirken, temsil ettikleri veya eskiden görev aldıkları sendikaların
büyüklüklerine ve toplumsal etki alanlarına bakılarak seçilmişlerdir.
4. Araştırmanın Bulguları
Araştırmanın bulguları bu başlık altında toplanarak sendikacılarla gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde
ortaya konulan görüşler değerlendirilmiştir.
4.1. Mülakat Soruları
1. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
2. Sendikanızın tarihsel gelişimi hakkında bilgi verir misiniz?
3. Sendikanızın kayıtlı üye sayısı ve tüzükte tanımlanmış olan asli görevleri hakkında bilgi verir misiniz?
4. Sendikanızın asli görevleri dışında toplumsal faydaya yönelik yürüttüğü çalışmalar var mı? Varsa neden
bu alanlarda çalışmayı görev bilmektedir?
5. Sendika olarak karar alma süreçlerine yeterli ölçüde katkıda bulunabiliyor musunuz?
6. Ülkedeki siyasal istikrarsızlık sorununun giderilmesi için ne gibi reformlar yapılmalı ve sendikalar nasıl
bir rol üstlenmelidir?
7. Sendikanızın toplum tarafından ne şekilde kabul görüldüğü yönünde bir araştırmanız var mıdır? Varsa
lütfen bilgilendiriniz.
4.1.1. KAMU-İŞ Genel Danışmanı Hasan Değirmencioğlu
1944 Limasol doğumlu olan Hasan Değirmencioğlu, 1963 yılında Limasol’daki Genel İş Sendikası’nda Mali
Sekreter olarak sendikal hayata başlamıştır. 1977’de Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Müstahpenleri
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Sendikası’nın Genel Başkanlığını üstlenmiştir. Aynı zamanda bu sendikanın Türk-Sen Federasyonu’nun
bünyesinde bulunmasından ötürü de Türk-Sen Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. O
dönemin Türk-Sen Genel Başkanı ise efsane sendikacı olarak bilinen Necati Taşkın idi. Türk-Sen
Federasyonu Giy-Sen, Tarım-Sen, Yapı ve Kereste İşçileri Sendikası gibi 16 sendikadan oluşan
örgütlenmeydi. 1980’lerin başlarındaki üye sayısı ise 17 Binleri bulmuştur. 1983’te Necati Taşkın’ın elim bir
trafik kazasında vefat etmesinin ardından ise sendikal hayat oldukça durgunlaşmıştır. 6 Aralık 1988’de yeni
bir işçi sendikasının kurulmasına karar vererek Hüseyin Alasya, Lütfi Erşan, Tayfun Oktar, Kemal Boyacı,
Ahmet Aktu, Derviş Kudret gibi isimlerle Kamu-İş Sendikası’nın kuruluşuna öncülük etmiştir. Günümüzde
3500 civarında kayıtlı üyesi bulunmaktadır.
1992’de gerçekleştirilen referandumda Kamu-İş, işçiler adına devletle toplu iş sözleşmesi gerçekleştirme
adına yetki almıştır. 1993’te Kamu-İş ile devlet arasında ilk toplu iş sözleşmesi yapılmıştır. 2003 yılında
Kamu-İş’in başını çektiği bazı sendikaların bir araya gelerek kurdukları Hür-İş Federasyonu sayesinde işçi
sendikaları yeni bir boyut kazanarak faaliyetlerini artırmıştır. Hür-İş, işçileri temsilen Sosyal Sigortalar
Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, Asgari Ücret Saptama Komitesi gibi kurumların yönetim kurullarında ikişer
sandalyeye sahiptir. Kamu-İş, karar alma sürecinde oldukça söz sahibi olan baskın bir unsurdur. Sendika
üyelerinin Kamu-İş’e karşı ciddi bir güveni vardır. Son bir yıl içerisinde devletle dört tane toplu iş
sözleşmesi imzalanmıştır.
Ülkemizde ciddi bir siyasal istikrarsızlık sorunu var ve bu sorunun giderilmesi için parlamenter sisteme son
verilerek başkanlık sistemine geçilmelidir. Bunu toplumsal uzlaşı içerisinde gerçekleştirerek birçok
kesimden siyasal parti ve sivil toplum örgütlerinin desteği alınmalıdır. Ülkemiz için en yararlısı başkanlık
sistemi olacaktır.
4.1.2. KTAMS Eski Genel Başkanı Ahmet Kaptan
1961 yılında Lefkoşa doğan Ahmet Kaptan, 1992 yılında KTAMS Yönetim Kurulu Üyesi olarak sendikada
aktif göreve başlamıştır. 2004-2006 yılları arasında KTAMS Genel Sekreterliği ve son olarak da 2006-2018
yılları arasında da KTAMS Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
1956 yılında kurulan Kıbrıs Türk Memurin Cemiyeti, İngiliz sömürge yönetiminde memurların tayin, terfi,
ekonomik ve sosyal anlamdaki sıkıntılarını aşmak için mücadele vermiştir. 1974 yılının Şubat ayında
gerçekleştirilen genel kurulda ise KTAMS adını almış ve başkanlık görevine de İbrahim Ramadan
seçilmiştir. Ancak harekat esnasında İbrahim Ramadan şehit düşmüştür. Sonrasında ise sırasıyla Erdal
Süreç, Özal Ziya, Ahmet Uzun, Ali Rıza Kırçay, Mehmet Darbaz, Ali Seylani gibi isimler sendika başkanlığı
görevini üstlenmişlerdir. 2018 yılından itibaren de Güven Bengihan bu görevi sürdürmektedir. Genel
kurulda 30 kişilik yönetim kurulu listesi seçilir ve bu yönetim kurulu kendi içerisinde başkanı ve 8 kişilik
yürütme kurulunu seçer. Bu gün itibariyle sendikanın 3560 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. KTAMS’ın asli
görevlerinden biri genel kurul kararıyla birleşik federal Kıbrıs’ı savunmak, diğeri ise toplumun genelinden
kopmamak kaydıyla çalışanların ekonomik haklarının iyileştirilmesi ve korunmasıdır.
KTAMS, karar alma süreçlerinde oldukça baskın bir sendikadır. Hayat pahalılığının saptanması gibi
konularda söz sahibi olaraktan hükümetler üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Yöneticilerle uzlaşıya
varılamadığında ise süreli veya süresiz grevlere başvurulmaktadır. KTAMS, her siyasi görüşten fikri
içerisinde barındıran toplumla iç içe bir sendikadır. 1974 sonrası üretimden koparılan bir toplum olan
Kıbrıs Türk halkı, memur olmaya özendirilen bir toplumdur. Geçici memur veya geçici işçi istihdamı her
iktidar dönümde devam etmektedir ve tüm siyasi partilerin bu durumda payı vardır. Bir an önce planlı bir
istihdam yönetimi yapılmalıdır.
4.1.3. KAMU-İŞ Eski Genel Başkanı ve MEMUR-SEN Genel Danışmanı Hüseyin Alasya
1951 doğumlu olan Hüseyin Alasya, sendikal hayata 1980 yılında başlamıştır. Türk-Sen’e bağlı Yön-Sen’in
Genel Başkanlığını üstlenmiştir. 1988 yılında Kamu-İş’in kuruluşunda yer alarak 1996 yılına kadar bu görevi
yürütmüştür. 2003 yılında Kamu-İş, DAÜ-Persen ve İlk-Sen sendikalarını bir çatı altında toplayarak Hür-İş
Federasyonu’nun kuruluşuna öncülük etmiştir. Yön-Sen’in içerisine Türkiye aleyhtarı kişilerin girmesiyle
birlikte sendikanın ciddi bir kabuk değişimine ihtiyacı olduğu kanaatine varılarak Kamu-İş’in kurulması
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kararlaştırılmıştır. 2005 yılında yapılan bir referandumda yüksek bir oranla toplu iş sözleşmesi yetkisi
Kamu-İş’e verilmiştir. Kamu-İş, sendikal anlamda ciddi bir mücadele veren ve en önemlisi de devletinin
varlığından ve ilerlemesinden yana olan bir sendikadır.
2002 yılında kurulan ve şu anda 700 civarında kayıtlı üyesi bulunan Memur-Sen, çalışanların çalışma
esasları, iş güvencesi ve özlük haklarının belirlenmesi gibi konularda mücadele eden bir sendikadır. Şu
anda hükümetle mutabakata varılarak geçicilerle ilgili yeni bir yasa tasarısı hazırlanmaktadır. Çalışma
yaşamıyla ilgili örgütlerin muhatap alınarak toplumsal faydaya yönelik yasaların yapılması gerekir. Bu
gerçekleştirildiği takdirde, geçirilen bir yasanın her hükümet döneminde revize edilmesine gerek
kalmayacaktır. Dolayısıyla Çalışma Bakanlığına bağlı Çalışma Danışma Kurulu aktif şekilde toplanmalı ve
sendikalarla istişare halinde olmalıdır.
Sendikalar belirli bir ideoloji veya siyasi düşünceyi savunmayan tamamen sivil toplumu temsil eden
örgütlerdir. Ancak her sendika yöneticisinin bir ideolojik arka planı olduğundan ötürü ilgili sendikanın
halktaki algısı da o yöndedir. Bu gayet doğal bir durumdur ama önemli olan çatıya zarar vermemektir.
Örneğin Başbakanlık ve Meclis önünde eylemler yapılırken, ilgili sendikanın devlet düşmanı ve Türkiye
düşmanı tavırlar içerisine girmemesi ve bu doğrultuda ilerleyenleri bünyesinden uzaklaştırması
gerekmektedir.
4.1.4. KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli
1968 yılında kurulan sendikanın temel amacı, üyelerin sosyal ve ekonomik düzeylerini çağdaş normlara
ulaştırmaktır. Bunun için de yıllardır önemli bir çaba sarf etmektir. KTOEÖS’ün 2917 kayıtlı üyesi
bulunmaktadır. Sendikanın asli görevleri arasında üyelerinin çalışma şartlarını ve maaş durumlarını
geliştirmek, üyelerinin menfaatleri gereğince kanunlar yapılmasını teşvik etmektir. Sendikanın amaçlarının
gelişmesi için maddi kaynak yaratmak ve üyelere fayda sağlayarak hasta ve muhtaç durumda olan üyelere
imkanlar dahilinde yardım edebilmektir.
KTOEÖS, toplumda yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlara ve olaylara karşı oldukça duyarlı bir
örgütlenmedir. Toplum içerisinde yer alan, en büyük sivil toplum örgütü konumundaki sendikanın, ülkede
meydana gelen ve birçok insanı yakından ilgilendiren konulara duyarlı olmak durumundadır. Ülkemizde
özellikle ekonomik alanda alınan yanlış kararların düzeltilmesi konusunda söz sahibi olan sendika, toplum
lehine atılacak adımların her zaman destekçisi olacaklarını vurgulamaktadır. Hükümetlerin değil,
devletlerin politikaları olması gerektiğini savunan sendika, her değişen hükümetle beraber politikaların da
değiştiğini ve eğitim konusunda uzun vadeli plan ve programların hayata geçirilemediği ifade edilmektedir.
5. Sonuç
Küreselleşme ile beraber insanlığın gittikçe daha fazla birbiriyle iç içe yaşaması ve kültürel açıdan
yakınlaşması ile toplumsal olarak daha örgütlü ve organize hale dönüşmüş kolektif yapılı bir toplum yapısı
uluslararası alanda hâkim olmaya başlamıştır. İnsanlar örgütlü ve organize bir şekilde ekonomik,
toplumsal, kültürel ve siyasal nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu durumda dernek, vakıf,
inisiyatif, platform vb. adlarla teşkilatlanmaktadırlar. Yalnız başına üstesinden gelinemeyecek pek çok
sorun karşısında, birlikte hareket etme mecburiyeti söz konusu olmaktadır. Özellikle de son yirmi yılda
dünyanın birçok ülkesinde sivil toplum kuruluşlarına rağbet artmıştır.
1930’lardan itibaren sendikal örgütlenmeyle tanışan Kıbrıs Türk halkı, çalkantılı ve karanlık günlere
rağmen sendikal faaliyetleri sürdürmeyi başarmıştır. 1974 sonrasında yeni oluşumlarla birlikte hız kazanan
sendikal yaşam, devletle imzalanan toplu iş sözleşmeleriyle işçilerin ve çalışanların güvenini kazanmıştır.
Sendikalar, karar alma süreçlerinde hükümetlere baskı unsuru olan çok önemli dinamikler haline
gelmişlerdir. Bu durum elbette ki ülkenin çağdaşlaşması bakımında önemlidir. Ancak 2000’ler sonrası
dönemde AB’nin finanse ettiği bazı sivil toplum kuruluşları ve sendikaların Türkiye karşıtı tavırlar ve
eylemler sergilemeleri sebebiyle sendikal hayat farklı bir boyut kazanmıştır. Toplumsal fayda bağlamında
sendikaların hakkı yenemez ama bahse konu sendikalar, ellerindeki gücü dış kaynaklı görüşleri ve en
önemlisi de federal Kıbrıs tezini savunan birer araç haline dönüşmüşlerdir.
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Özet
Avrupa’da özellikle 2008 finansal krizinden sonra banka şube sayısının hızla azaltılmakta olmasına rağmen,
Türkiye’de Şube bankacılığı en önemli dağıtım kanalı olarak varlığını sürdürmektedir. Türk bankacılık tarihi
boyunca şube bankacılığı her zaman önemini korumuştur. Günümüzde bankacılık hizmetlerinden
yararlanmayı, finansal sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan kurumsal ve bireysel banka müşterileri,
kolay ulaşılabilir, hızlı hizmet alabilecekleri ve gelişmiş teknolojilere sahip dağıtım kanallarını tercih
etmektedirler. Mevcut sistemde en çok kullanılan bankacılık kanalı olan şubeler artan yoğunluk ile birlikte
maliyetlerini düşürebilmek amacıyla şube dışı kanalları (ATM, Internet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı,
mobil bankacılık vb) desteklemektedirler. Bankacılık sistemi geleneksel bankacılık faaliyetlerini alternatif
dağıtım kanallarına yönlendirirken, değişen şube yapıları ile stratejik pazarlama faaliyetlerine önem
vermektedirler. Bu çalışmada, teknolojik faktörlerin, konsolidasyon ve alternatif dağıtım kanallarının
gelişmesinin şube bankacılığına etkisi, sektörde şubelerin performans göstergesi olarak şube kanalından
sağlanan aktifler, krediler, mevduat, bankacılık hizmet gelirleri ve kârlılık verileri kullanılarak
incelenmektedir. Şube performans göstergeleri aynı zamanda bankaların performanslarının ölçülmesinde
kullanılan kritik göstergelerdendir. Türk bankacılık sektöründe şube bankacılığının mevcut durumu ve
performans göstergeleri 2010-2020 yılları arasındaki veriler esas alınarak oran analizi yöntemiyle
incelenmektedir. Ayrıca bu analizde, operasyonel performansın yanı sıra şube bankacılığının gelişimi ve
geleceği değerlendirilmekte, şube bankacılığı bütün ekonomik birimlerin bankacılık faaliyetlerine erişimi
ve finansal entegresyona katkısı yönünden de tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Şube bankacılığı, performans göstergesi.
Branch Banking in Turkey: Current Situation, Performance Indicators and Future of Branch Banking.
Abstract
Although the number of bank branches has been rapidly decreasing in Europe, especially after the 2008
financial crisis, branch banking continues to be the most important distribution channel in Turkish Banking
sector. Throughout the history of Turkish banking, branch banking has always maintained its importance.
Today, corporate and individual bank customers, who aim to benefit from banking services and find
solutions to their financial problems, prefer distribution channels that are easily accessible, provide fast
service and have advanced technologies. Branches, which are the most used banking channels in the
current system, support non-branch channels (ATM, Internet Banking, Telephone Banking, mobile
banking, etc.) in order to reduce their costs with increasing density. While the banking system directs
traditional banking activities to alternative distribution channels, they attach importance to strategic
marketing activities with their changing branch structures.
In this study, the effects of technological factors, consolidation and the development of alternative
distribution channels on branch banking are examined by using the assets, loans, deposits, banking
service incomes and profitability data obtained from the branch channel as the performance indicator of
the branches in the sector. Branch performance indicators are also critical indicators used to measure the
performance of banks. In this study, the current situation and performance indicators of branch banking
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in the Turkish banking sector are examined by using the ratio analysis method based on the data between
2010-2020. In addition to its operational performance, this analysis also evaluates the development and
future of branch banking, and discusses branch banking in terms of access to banking activities of all
economic units and its contribution to financial integration
Key Words: Banking, Branch Banking, performance indicators.
1. Giriş
Türkiye’de bankacılık sektörü oldukça gelişmiş ve Türk ekonomisinin büyümesine en fazla katkı yapan
sektörlerdendir. Özellikle 1980 yılında başlatılan finansal serbestleşme ve dışa açık büyüme stratejisi
sonrasında gerek şube sayısı ve gerekse aktif, mevduat, krediler, bankacılık hizmetleri vb gibi tüm
bankacılık alanlarında önemli ölçüde gelişmiş ve büyümüştür. Türk Bankacılık sektörü 2002 yıl sonunda
124 bin personel ve 6.203 şube sayısı ile yaklaşık 213 milyar TL aktif büyüklüğüne sahip iken Şubat 2022
tarihi itibariyle 54 banka bünyesinde 201.552 personel, 11.039 şube ve 9,5 trilyon TL aktif büyüklüğü ile
faaliyet göstermektedir. Ancak, toplam aktiflerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı Türkiye’de % 121 olmasına
rağmen Avrupa Birliği ortalaması olan % 313’ün hala çok gerisinde olması ve düşük penetrasyonu
nedeniyle gelişme ve büyüme potansiyeli yüksektir. Türkiye’de kişi başına aktif büyüklüğü 8.000 EUR iken
Avrupa Birliği ortalaması 100.000 EUR’u aşmıştır. Türk bankacılığı 1980 yılında liberal ekonomik sistemin
benimsenmesi ile birlikte hızla büyümüş olmasına rağmen büyüme potansiyelini sürdürmektedir.
Türk bankacılık sektörü bu büyümesini ve gelişimini büyük oranda şube bankacılığı ile sağlamış olmasına
rağmen son yıllarda alternatif dağıtım kanallarından yararlanma oranı oldukça artmıştır. Bu bağlamda;
Türk bankacılığının bundan sonra büyüme politikalarında odaklanacağı dağıtım kanalları, şubeleşme
politikası ve şube bankacılığının gelişimi, geleceği ile şube performans göstergelerine yönelik tartışma bu
çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Türkiye’nin son 40 yılı değerlendirildiğinde 1980-2000 yılı dönemini kapsayan ilk 20 yılda şube
bankacılığının yanı sıra ihtisas bankacılığı da gelişirken, 2000 yılından sonra yurt içinde çok şubeli
perakende bankacılık daha hızlı bir gelişme göstermiş ve banka şube sayılarında hızlı bir artış
gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle banka şubelerinin yanı sıra mobil
bankacılık, telefon bankacılığı, internet bankacılığı, ATM vb dağıtım kanallarından da farklı zaman ve
mekan zorunluluğu olmaksızın, daha düşük maliyetle, daha kolay ve daha hızlı bankacılık yapılabilmesi son
yıllarda şubeleşme eğiliminde bir yavaşlamaya işaret etmektedir.
2. Şube Bankacılığı Kavramı ve Fonksiyonları
Şube Bankacılığı, bir bankanın kurulduğu ve merkezinin bulunduğu yerin dışında geniş bir coğrafyaya
yayılmış şube ağı aracılığıyla bankacılık hizmetlerinin sunulduğu bir sistemi ifade etmektedir. Banka
Şubeleri, bankaların en önemli ve genellikle müşterilerin de en çok tercih ettiği dağıtım kanalıdır.
Bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen iktisadi birimler bankanın aynı ülke veya varsa farklı
ülkelerdeki herhangi bir şubesine başvurarak bankacılık hizmetlerinden yararlanabilir. Şube bankacılığının
temel fonksiyonu hesap açılması, mevduat kabul edilmesi, kredi kullandırılması, fon trasferlerinin
gerçekleştirilmesi, yatırım, nakit ve saklama işlemlerinin yapılmasıdır. Banka şubelerinde genellikle
tahsilat, ödeme vb gibi standart bankacılık işlemlerinin yürütülmesi veya ilk müşteri işlemlerinin
yapılabilmesi amacıyla ön büro veya gişe işlemlerinin yapıldığı kısım yer almakta, kurumsal, ticari veya
bireysel bankacılık faaliyetleri ile müşteri etkileşiminin önemli olduğu işlemler özel ayrılmış alanlarda
gerçekleştirilmektedir. Kayıtların tutulması, muhasebe, takas, saklama, hesap işlemleri vb operasyonel
işlemler ise şube çalışanlarının daha fazla pazarlama odaklı çalışmalarını sağlamak, verimliliği artırmak ve
maliyetleri kontrol edebilmek amacıyla şubeden uzakta farklı bir yerde merkezi olarak yürütülmektedir.
Banka Şubesi, bankanın en önemli kanallarından biri olarak kabul edilir ve genellikle müşteri açısından en
çok tercih edilen dağıtım kanalı ve hizmet merkezidir. Şubeler müşterileri ile ilk teması sağlamakta, banka
ürün ve hizmetlerinin ekonomik birimlere ulaştırılması, satışının gerçekleştirilmesi için görev almaktadır.
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Teknolojik gelişmeler, artan dijitalleşme şubelere olan ihtiyacı bir ölçüde azaltmış olsa bile toplumda
değişen ihtiyaçları karşılamak için şubelerin ve şube personelinin rolü çok önemlidir ve değişmektedir.
Banka şubeleri bankanın diğer şubeleri ve genel merkezi ile işbirliği içinde çalışmakla birlikte, önemli ve
stratejik kararlar banka merkezi tarafından verilmekte, şubelerde banka merkezinin belirlediği
fiyatlamalara göre işlem yapılmaktadır.
Türkiye’de özellikle son 20 yılda bireysel ve perakende bankacılığa ağırlık verilmesi ile birlikte, bireysel
kredi ürünleri ile bankacılık işlemlerine erişimde en önemli birim banka şubeleri olmuştur. Ölçek farkı
gözetmeksizin özellikle mevduat bankalarının hızla şubeleştiği, ancak dijitalleşmenin etkisi ile günümüzde
şuba açma eğiliminin azalmaya başladığı görülmektedir. Bununla birlikte, Türk bankacılık sisteminde
alternatif dağıtım kanallarının, internet ve mobil bankacılığın hızla gelişmesine ragmen, müşterlerin
bankacılık işlemlerini şubelerden yürütme istekleri nedeniyle şubeleşme ve şube bankacılığı hala önemini
sürdürmektedir (Depren ve Kartal 2017; Ceylan 2013; Bayrakdaroğlu 2012).
2.1. Banka Şubelerinin Temel Fonksiyonları
Banka şubesi bir bankanın en temel ve vazgeçilmez ürün satış, dağıtım ve hizmet kanalıdır. Banka
şubelerinde bankacılık ürünlerinin satışı yapılmakta, bankacılık hizmetleri, kredilendirme, yatırım, alım
satım, saklama ve hesap açılması gibi temel bankacılık işlemleri yapılmaktadır.
Banka Şubelerinin Temel Fonksiyonları aşağıda kısaca özetlenmiştir.
a) Müşterinin tanınması, hesap açılması ve hesapların takibi: Banka şubesinde, müşteri ihtiyaçlarına en
uygun hesap türü seçilerek açılır, müşteri bankacılık işlemlerinde karşılaşabileceği riskler konusunda
bilgilendirilir, gerekli belgeler düzenlenir ve saklanır.
b) Kaynak (mevduat) toplanması: Bankalar özkaynaklardan daha fazla yabancı kaynaklarla faaliyetlerinin
finanse ettiğinden şubelerin fon toplanması konusunda önemli bir işlevi bulunmaktadır. Tasarruf sahipleri
vadesiz veya belirli vadeler ile mevduat hesabı açabilmekte, tasarruflarını faiz veya bir getiri karşılığında
bankaların kullanımına vermektedir.
c) Kredi kullandırılması: Bankalar kamu veya özel fon fazlası olan tasarruf sahiplerinden topladıkları
fonları devlete, gerçek veya tüzel kişilere bireysel, ticari, kurumsal veya yatırım kredileri şeklinde ödünç
vermekte, kredi tutarı üzerinden dönemsel faiz geliri elde etmektedir. Kredilendirme banka şubelerinin en
önemli faaliyetleri, kredilerden elde edilen faiz gelirleri de en büyük gelir alanını oluşturmaktadır.
d) Bankacılık hizmetlerinin verilmesi: Temel bankacılık hizmetleri tahsilat ve ödeme işlemlerine aracılık,
para transferleri, çek ve senetli ödeme ve tahsilat işlemlerinin yapılması, yatırım aracılık hizmetleri,
menkul kıymetler alım satım emirlerinin alınması ve borsalara iletilmesi, banka kartları ve kredi kartı
sunumu, nakit yönetimi, emanet ve saklama faaliyetleri vb hizmetlerinden oluşmaktadır.
2.2. Şube Bankacılığının Önemi
Şube Bankacılığı, tüm bankacılık faaliyetlerinin birden fazla bölge, birim veya organizasyonda aynı şekilde
ve bir bütünlük içinde yürütülmesini ifade etmektedir. Bu nedenle şube bankacılığının birçok olumlu
yönleri bulunmaktadır.
-Birden çok bölgede fon toplanması, toplanan büyük tutarlı finansal kaynakların fon ihtiyacı olan kişilere
ulaştırılabilmesi, tüm şubelerde eğitimli ve uzman personel ile aynı tür finansal hizmetlerin etkin ve verimli
bir şekilde sunulması ölçek verimliliği sağlamaktadır.
-Şube bankacılığı ile banka kaynaklarının ve kredilerin, müşteri sayısı, tutar, coğrafi bölge, sektör, kredi
türü, teminat niteliği, para birimi vb olarak planlanabilmeasi, mevduat kaynaklarının çeşitlendirilerek
tabana yayılması riskin dağıtımı ve yönetimini kolaylaştırmaktadır.
-Fon fazlası olan şube ve bölgelerden toplanan kaynaklar, fon ihtiyacı olan şube ve bölgelere
aktarılabilmekte, kaynaklar şubeler arasında kolaylıkla transfer edilebilmekte, bu nedenle banka şubeleri
ülke ekonomisi açısından kaynak verimliliği ve ekonomik büyümeye katkı yapamaktadır.
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-Bankaların farklı bölgelerde, çok sayıda şubeye sahip olması fon transferlerinin, tahsilat, ödeme, yatırım
işlemleri ve bankacılık hizmetlerinin geniş kitlelere daha düşük maliyetle ulaşmasını sağlamaktadır.
-Bankacılıkta fiyatlamanın tek merkezden yapılması, kaynakların, gelir, gider, sermaye ve kârlılığın merkezi
kontrolü ve yönetimi finansal kriz dönemlerinde bankaların iflas riskini azaltmaktadır.
3. Türk Bankacılık Sisteminin Genel Görünümü
Türkiye’de Şubat 2022 itibariyle 54 banka faaliyet göstermektedir. Fonksiyonel olarak değerlendirildiğinde
bunlardan 34’ünün mevduat bankası, 14’ünün kalkınma ve yatırım bankası ve 6’sının da katılım bankası
olduğu görülmektedir. Sahiplik bazında banka türleri değerlendirildiğinde ise sektörde 16 yerli özel, 10
kamusal sermayeli banka olmasına rağmen 28 adet yabancı banka faaliyet göstermektedir. Bankacılık
sektörünün % 93’ü mevduat veya katılım fonu toplayabilen bankalardan oluşmaktadır. Yabancı bankaların
sayısı fazla olmakla birlikte yerli özel ve kamu bankaları sırasıyla toplam aktiflerin % 64’üne, kullandırılan
kredilerin % 65’ine, mevduatın % 67’sine sahip olup, toplam kârın % 58’ini sağlamaktadır.
Tablo : 1. Türk Bankacılık Sektörü Temel Bilanço Büyüklükleri (Şubat 2022) (Milyon TL)
Banka
Sayısı

Aktifler

54

9.482.668

100 5.171.470

100 5.538.974

100

38.999

100

Mevduat Bankaları

32

8.103.889

85 4.383.751

85 4.936.052

89

32.861

84

- Mevduat-Yerli Özel

8

2.795.912 29

1.435.272 28

1.686.606 30

14.746 38

- Mevduat-Kamu

3

3.325.986 35

1.893.016 37

2.057.800 37

8.670 22

- Mevduat-Yabancı

21

1.981.991 21

Katılım Bankaları

6

757.825

8

368.241

7

602.922

11

3.700

9

Kalkınma ve Yatırım

16

620.954

7

419.478

8

0

0

2.439

6

Yerli Özel Sermayeli

16

2.928.973

31 1.514.232

29 1.686.606

30

15.369

39

Kamu Sermayeli

10

4.066.168

43 2.373.689

46 2.252.006

41

12.040

31

Yabancı Sermayeli

28

2.487.528

26 1.283.548

25 1.600.363

29

11.590

30

Türk Bankacılık Sektörü

Pay
(%)

Krediler

Pay
(%)

Mevduat

Pay
(%)

Net Dönem
Kârı

Pay
(%)

Fonksiyonlarına Göre

1.055.463 20

1.191.646 22

9.445 24

Sahiplik Yapısına Göre

Kaynak: BDDK (2022), TBB (2022).
Mevduat bankalarının toplam aktiflerinin sektör içindeki payı yüzde 85, kalkınma ve yatırım bankalarının
payı yüzde 7, katılım bankalarının payı ise yüzde 8 olmuştur. Kamusal sermayeli mevduat bankalarının payı
yüzde 35, özel sermayeli mevduat bankalarının payı yüzde 29, yabancı sermayeli mevduat bankalarının
payı ise yüzde 21’dir. Mevduat bankaları, aktif, kredi, mevduat ve kârlılık yönünden sektörün % 85’inden
fazlasına sahip olduğundan, sektörde mevduat bankaları hakim konumdadır. Diğer yandan sektörün
yaklaşık % 40’ından fazlasının da yine üç kamu bankasının kontrolünde olduğu görülmektedir.
Bankaların bilançoları içerisinde kredilerin toplam varlıklara oranı % 55, mevduat kaynaklarının toplam
aktiflere oranı % 58, kredi/mevduat oranı ise % 93 olarak hesaplanmaktadır. Türk Bankacılık sisteminde 54
banka faaliyet göstermesine rağmen, bankacılık faaliyetlerinin önemli bir kısmının ilk beş banka tarafından
sürdürüldüğü görülmektedir. Sektörde 2021 yılı sonu itibariyle faaliyet gösteren bankalardan, aktif
büyüklüğüne göre ilk 5 bankanın pazar payı % 59, ilk 10 bankanın pazar payı ise % 86,15 olarak
gerçekleşmiştir.
Türk Bankacılık Sisteminde faaliyet gösteren bankaların aktif büyüklüğü ve diğer önemli bankacılık
verilerine göre sıralaması ve yoğunlaşma durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
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Tablo : 2. Türk Bankacılık Sektörü Sıralama ve Yoğunlaşma (Aralık 2021) (Milyon TL)

Banka

Toplam
Aktifler

Pay
(%)

Toplam
Krediler

Toplam
Mevduat

Toplam
Özkaynaklar

Net
Dönem
Kar/Zararı

Şube
Sayısı
(Adet)

Çalışan
Sayısı
(Adet)

6.291

1.752

24.607

1

Ziraat Bankası

1.370.890

16,21

778.404

948.687

97.100

2

Vakıflar Bankası

1.007.214

11,91

592.010

590.943

51.953

4.175

940

16.928

3

İş Bankası

926.569

10,96

514.209

595.628

86.839

13.468

1.195

22.802

4

901.217

10,66

539.588

625.904

43.500

1.508

1.023

20.339

5

Halk Bankası
Türkiye Garanti
Bankası

757.802

8,96

424.855

513.240

78.903

13.073

871

18.354

6

Yapı ve Kredi

736.770

8,71

406.267

401.095

63.484

10.490

804

15.452

7

Akbank

708.911

8,38

353.372

413.261

75.955

12.126

711

12.184

8

QNB Finansbank

371.369

4,39

212.744

226.923

22.144

3.928

444

10.944

9

Denizbank

308.719

3,65

189.321

186.841

28.857

3.547

687

12.072

194.057

2,30

107.823

131.839

13.618

1.913

455

8.572

1.171.088
8.454.606

13,85
100,00

752.150
4.870.742

351.702
4.986.064

109.643
671.996

15.588
86.107

910
9.792

22.994
185.248

10 TEB
…

Diğer
Toplam(*)

(*) Katılım bankaları hariç.
Kaynak: TBB (2022), BDDK (2022)
4. Literatür İncelemesi
Bankacılıkta şube bankacılığının incelenmesine yönelik yurtiçinde yapılan çalışmaların önemli bir kısmı
banka şubelerinin veya personelinin bankaların kârlılık performansına etkisinin çeşitli ekonometrik
modellerle test edilmesine yönelik yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.
Ün (2010) tarafından yapılan çalışmada, incelemenin yapıldığı dönemde artmakta olan şubeleşme
eğiliminin, şube ve personel sayılarının temel makro ekonomik göstergelerle bir ilişkisinin olup olmadığı on
özel mevduat bankası verileri esas alınarak panel veri modeli ile incelenmiş, makro ekonomik
göstergelerden enflasyon oranlarındaki yükselmenin banka şube ve personel sayısı ile negatif, bankaların
aktif büyüklüğünün GSYİH’ya oranının ise pozitif bir ilişki içinde olduğu belirlenmiş ve ekonomik
büyümenin gerçekleştiği, enflasyonun düşük olduğu dönemlerde bankaların şubeleşme eğilimini
artırdıkları belirtilmiştir.
Cihangir (2016) tarafından, bankaların optimum büyüklüğünün ne olması gerektiğine yönelik yapılan
çalışmada; Türk bankacılık sektöründe şubeleşme yönünden pozitif ölçek ekonomisinin olmadığı,
bankaların büyümesi ve şube sayısını artırmasının bankalara maliyet avantajı sağlamadığı saptanmıştır.
Depren ve Kartal (2017), Bankacılık sektöründe şubeleşme eğilimini, bankaların şube açma ve kapatma
kararlarını etkileyen faktörleri, 15 mevduat bankasının 2010-2016 dönemi pazar payı ile ekonomik
büyüme, enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı gibi makro ekonomik değişkenlere ilişkin verileri kullanarak analiz
etmişler, etkinlik, sektör payı, işsizlik verilerinin bankaların şubeleşme eğilimlerini pozitif etkilediğini
belirlemişlerdir.
Yümlü ve Hazar (2018) banka şubelerinin performansının ölçümü, banka şubelerinin bankanın toplam
kârına katkısını belirlemek amacıyla peformans ölçüm yöntemlerini, kamu ve özel sektörde faaliyet
gösteren altı bankanın verilerini karşılaştırmalı olarak analiz etmişler, şube performans kriterlerinin her
banka için farklılık gösterebildiğini belirlemiş ve şube performansının yalnızca kâr, mevduat, kredi gibi
somut rakamların yanı sıra mali olmayan performans kriterlerinin de dikkate alınması gerektiğini
vurgulamışlardır.
Atukalp (2018), Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren mevduat bankalarının mülkiyet yapılarına
göre şube ve personel performanslarını 2003-2015 dönemi verilerini dikkate alarak incelemiş, kullanılan
Kruskal-Wallis Testi ile bankaların mülkiyet yapıları ile şube ve personel başına aktif, kredi, mevduat, net
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kâr verileri arasında farklılık olduğu belirlemiştir. İlgili analizde mülkiyet grupları arasındaki bu farklılığı
belirlemek için de Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre mülkiyet yapısına ile
bankalar arasında şube ve personel başına aktif, kredi, mevduat ve net kâr açısından anlamlı farklılıklar
olduğu tespit edilmiştir.
Bankaların şubeleşme faaliyetleri, bankaların şube bankacılığı tercihleri farklı yönleri ile yurtdışında yapılan
az sayıda çalışmada da incelenmiştir:
Cohen ve Mazzeo (2010), mevduat bankalarının şube sayılarının büyüklüğü ile rekabet ortamı arasındaki
ilişkiyi, rekabetin ve ürün farklılaştırmasının mevduat kurumlarının şube yapılarını etkileyip etkilemediğini
incelemişler, piyasa yapısı ve ürün farklılaştırması ve bankaların şube yatırımlarının ilişkili olduğunu
belirlemişlerdir.
Liang vd (2013) tarafından yapılan analizde, coğrafi entegrasyonun, yurtdışında şube veya temsilcilik
açılmasının yani çok ulusluluk yoluyla büyüme ve genişlemenin banka performansı üzerine etkisi 2000–
2007 dönemine ilişkin 45 Avrupa bankasının verileri esas alınarak regresyon analizi ile incelenmiş,
yurtdışında şube açılarak genişleme faaliyetinin bankanın aktif ve özkaynak kârlılığı üzerinde pozitif yönde
etkili olduğu tespit edilmiştir.
Harimaya ve Kondo (2016), Japonya'daki bölgesel bankalara odaklanarak genişleyen şube ağlarının banka
performansı üzerindeki etkisini incelemişler, yeterli düzeyde şube genişlemesinin bölgesel bankaların
etkinliğini artırdığı sonucuna ulaşmışlardır.
Hirtle (2005) çalışmasında, bireysel bankacılık hizmetlerinin sunumundaki önemli teknolojik yeniliklere
rağmen, ABD’de banka şubelerinin sayısının zaman içinde istikrarlı bir şekilde arttığını, bu şubelerin
çoğunluğunun büyük ölçekli ve çok şubeli bankalar tarafından açıldığını vurgulayarak, şube
performanslarının farklı şube sayısına sahip bankalar arasında nasıl değişiklik gösterdiğini incelemiş, orta
ölçekli şube ağına sahip bankaların şubeleşme faaliyetlerinde rekabet açısından dezavantajlı olabileceğini,
şube ağı büyüklüğü ile genel kurumsal kârlılık arasında sistematik bir ilişki bulunmadığını, bunun
nedeninin bankaların şube ağı operasyonlarının büyüklüğünü hem şube bazlı hem de şube bazlı olmayan
faaliyetlerini içerecek şekilde genel bir stratejinin bir parçası olarak optimize etmeye çalıştığını belirtmiştir.
Berger vd (2005); Hannan (2004); Hannan ve Prager (2004a), (2004b); Park ve Pennacchi (2004);
bankacılıkta kurumsal ölçeğin temel belirleyicisinin şube ağı büyüklüğü yerine mevduat büyüklüğü
olduğunu, şubeleşme eğilimlerinin banka müşterileri ve bankacılık kurumları üzerindeki etkilerinin
nispeten sınırlı olduğunu, Orlow, Radecki ve Wenninger (1996); perakende finansal hizmetlerin şubeler
aracılığı ile sunulmasınının ve yaygın şube ağlarının bankacılık organizasyonları üzerinde önemli bir maliyet
yapısı oluşturduğunu vurgulamışlardır.
5. Türkiye’de Şube Bankacılığı’nın Gelişimi
Bankacılık sektöründe şube dışı alternatif dağıtım kanallarının özellikle mobil bankacılık gibi açık bankacılık
uygulamalarının gelişimi şube bankacılığı konseptinin değişimine neden olmaktadır. Şube dışı alternatif
dağıtım kanallarının gelişimi bireylerin ve firmaların bankaları ile etkileşim kurma şeklini değiştirmiş,
bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı düşünen birimlerin şube yerine telefon, internet veya diğer dijital
teknolojileri kullanarak bankacılık hizmetlerine erişim sağlaması banka şubelerinin fonksyonunu önemli
ölçüde değiştirmektedir.
Şube faaliyetleri rutin (para yatırırma, çekme, havale, çek ve senet tahsili, hesap açma, işlem limiti
tanımlama vb) bankacılık hizmetleri yerine ipoteğe dayalı kredi kullanımı, dış ticaret işlemleri, proje
finansmanı gibi büyük ve karmaşık bankacılık işlemleri için yatırımcı veya karar birimlerinin başvurduğu bir
alan olmuştur. Bu durum küçük ölçekli bankacılık işlemlerinin şube çalışanları üzerindeki yükünü
azalttığından şubelerin daha fazla pazarlama odaklı çalışmasını desteklemiş, şubelerin ve şube
personelinin az sayıda büyük ölçekli bankacılık işlemlerine yönelmesi şube performansını olumlu
etkilemiştir. Türk Bankacılık Sektöründe Şubat 2022 itibarıyle; 32 Mevduat, 16 Kalkınma ve Yatırım, 6
Katılım Bankası olmak üzere toplam 54 banka faaliyet göstermektedir.
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Tablo : 3. Türk Bankacılık Sektörü Banka ve Şube Sayıları (2002-2022)

Sektör Toplam
Mevduat
Mevduat-Yerli Özel
Mevduat-Kamu
Mevduat-Yabancı
Katılım
Kalkınma ve Yatırım
Yerli Özel Toplam
Kamu Toplam
Yabancı Toplam

Banka
Sayısı
2002
54
40
20
5
15
0
14
27
9
18

Banka
Sayısı
2022
54
32
8
3
21
6
16
16
10
28

Yurt İçi Şube
Sayısı 2002

Yurt İçi Şube
Sayısı 2022

Yurt Dışı Şube
Sayısı 2002

Yurt Dışı Şube
Sayısı 2022

6.170
6.135
3.655
2.278
202
0
35
3.665
2.300
205

11.039
9.659
3.547
3.682
2.430
1.314
66
3.566
4.053
3.420

33
33
18
13
2
0
0
18
13
2

75
71
27
34
10
4
0
27
35
13

Kaynak: TBB (2022), BDDK (2022)
Türkiye’de bankacılık hizmetlerinin sunumunda başlıca kanallardan birini teşkil eden banka şubeleri, 20022021 döneminde hızlı büyüme göstermiştir. Bunu sonucunda, toplam banka şubesi sayısı, 2002 yılında
6.170 adetten, 2021 yılı sonunda 11.023 adede yükselmiştir.
Şekil: 1. Türk Bankacılık Sistemi Şube Sayıları (2002-2021)

2002

2004

2006

2008

2009

2010

2012

2014

6.170

6.177 7.256 9.250 9.526 10.000 10.981 12.125

2015

2016

2017

2018

12.185

11.664

11.507 11.500

2019

2020

2021

11.298

11.114 11.023

Kaynak: TBB (2022), BDDK (2022)
Banka şubesi sayısında, 2021 yılı sonunda ulaşılan sayı, 2002 yılıyla karşılaştırıldığında, 19 yılda % 79, 2010
yılından sonra ise yalnızca % 10 oranında artmıştır. Özellikle 2001 finansal krizinden sonra hızlı bir büyüme
sürecine girilmesi, uygulanan makro ekonomik politikalar sonucu enflasyonnun tek haneye indirilmiş olması
nedeniyle 2010 yılına kadar hızlı bir büyüme görülmüş, 2009 yılından itibaren Amerika ve Avrupa’da başlayan
ve giderek bütün dünyayı etkilemiş olan küresel finansal olumsuzlukların etkisiyle son 10 yılda şubeleşme
oranı %10’a gerilemiştir.
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6. Şube Performans Göstergeleri ve Şube Pefrormansının Analizi
Türk bankacılık sisteminde şube performans göstergeleri 2010-2020 dönemini kapsayacak şekilde aşağıdaki
tablolarda verilmektedir. Buna göre yaklaşık yedi farklı şube performans göstergesi ön olana çıkmaktadır.
a) Şube Başına Aktif: Türk bankacılık sektöründe şube başına aktif tutarları, 2010-2020 döneminde, 102
milyon TL’den 570 milyon TL’ye, mevduat bankalarında 99 milyon TL’den 534 milyon TL’ye; kalkınma ve
yatırım bankalarında 736 milyon TL’den 6.048 milyon TL’ye; yabancı sermayeli bankalarda ise 65 milyon
TL’den 482 milyon TL’ye çıkmıştır. Son 10 yıllık dönemde şube başına en hızlı büyüme yabancı bankalarda
görülmektedir. Bu dönemde mevduat bankaları aktifini yaklaşık 4.4 kat artırırken, özel sermayeli bankalarda
bu artış 3.4 kat düzeyinde kalmıştır. Büyük bankalar içerisinde en fazla aktif büyümesi gerçekleştiren ticari
bankalar ise Vakıfbank ve Halkbank olmuştur. Bu durumda, bankaların sermaye ve özkaynak artışları etkili
olmuştur. Türkiye’de şube açan yabancı bankalar ile kalkınma ve yatırım bankalarındaki şube başına yüksek
aktif artışının temel nedeni bu bankaların şubeleşme yerine az şube ile çalışmayı tercih etmelerinden
kaynaklanmaktadır.
Tablo : 4. Şube Başına Toplam Aktifler (Milyon TL)
2018

2019

2020

2010-20
Değişim
(%)

2017

102
118
127
148
168
200
99
114
122
143
161
191
109
117
122
142
160
183
108
125
136
156
174
198
791
823
806
815 2.059 3.069
65
82
87
111
130
190
63
78
86
110
128
188
225
349
112
219
725
823
736
990 1.255 1.753 2.062 2.538
798 1.084 1.408 2.051 2.452 2.941
755
925 1.122 1.523 1.888 2.436
409
735
948
891
563
603

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010
Türkiye'de Bankacılık Sistemi
Mevduat Bankaları
Kamu Sermayeli Mevd.Bankaları
Özel Sermayeli Mevd.Bankaları
Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. B.
Yabancı Sermayeli Bankalar
Türkiye´de Kurulmuş Bankalar
Türkiye´de Şube Açan Bankalar
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Kamusal Sermayeli Bankalar
Özel Sermayeli Bankalar
Yabancı Bankalar
İlk 10 Ticari Banka
T.C. Ziraat Bankası (Kamu)
Türkiye Vakıflar Bankası (Kamu)
Türkiye İş Bankası (Özel)
Türkiye Halk Bankası (Kamu)
Türkiye Garanti Bankası
(Yabancı)
Yapı ve Kredi Bankası (Özel)
Akbank (Özel)
QNB Finansbank (Yabancı)
Denizbank (Yabancı)
Türk Ekonomi Bankası (Özel)

241
228
217
234
2.937
234
232
990
3.481
4.224
3.081
608

293
278
275
282
2.628
277
273
1.825
3.498
3.850
3.516
706

350
327
335
317
3.218
328
324
2.076
4.760
5.855
3.709
722

412
385
412
369
3.498
369
364
2.332
4.872
5.459
4.466
839

570
534
627
475
1.718
482
475
3.237
6.048
6.979
5.170
1.125

461
441
477
339
117
646
657
1.341
721
774
585
175

108
116
115
103

110
131
135
118

108
141
140
132

125
158
161
160

145
177
175
173

167
199
200
198

197
230
227
240

244
292
266
315

303
348
307
381

370
445
368
454

538
747
484
671

398
542
319
553

144
98
124
76
55
57

160
119
144
89
61
75

172
132
162
93
72
86

197
157
186
98
86
98

218
181
207
114
97
114

260
220
260
134
122
135

294
270
322
161
149
155

344
344
395
217
174
170

385
408
420
290
194
193

429
458
468
346
221
228

552
551
623
478
286
308

283
464
403
532
418
442

Kaynak: TBB (2022), BDDK (2022)
b) Şube Başına Mevduat: Şube başına mevduat göstergesini toplam mevduat tutarı, Türk Lirası ve yabancı para
bazında ayrı ayrı incelenmiştir.
Şube başına mevduat tutarları incelendiğinde, şube başına mevduat tutarları sektörde 4.13 kat artmasına
rağmen, büyük ölçekli bankalardaki artış oranının sektör ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Yabancı
bankalarda şube başına mevduat tutarı devamlı bir artış göstererek Türkiye’de kurulmuş yabancı bankalarda
2020 yılına göre 2010 yılında 37 milyon TL’den 295 milyon TL’ye; Türkiye’de şube açan yabancı bankalarda ise
daha hızlı bir büyüme sözkonusudur.
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Kalkınma ve Yatırım Bankalarının mevduat ve katılım fonu toplama yetkisi bulunmadığından bu bankalar için
şube başına Türk Lirası veya yabancı para mevduat göstergeleri hesaplanmamaktadır.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010-20
Değ.(%)

Tablo : 5. Şube Başına Toplam Mevduat (Milyon TL)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi

65

71

75

86

94

112

136

162

195

243

333

413

Mevduat Bankaları

65

71

76

86

95

112

136

163

196

244

335

414

Kamu Sermayeli Mevd.Bankaları

83

83

86

95

100

114

134

167

204

269

406

388

Özel Sermayeli Mevd.Bankaları

67

74

78

90

99

115

139

164

188

229

289

329

Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. B.

25

21

11

13

24

852

444

92

93

159

120

372

Yabancı Sermayeli Bankalar

37

48

52

63

76

106

134

157

195

231

299

699

Türkiye´de Kurulmuş Bankalar

37

46

52

63

76

106

133

155

193

229

295

696

Türkiye´de Şube Açan Bankalar

64

218

40

45

93

261

270

933 1.160

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T.C. Ziraat Bankası (Kamu)

90

78

79

85

90

103

123

150

187

254

360

300

Türkiye Vakıflar Bankası (Kamu)

75

90

90

95

103

119

134

168

189

267

442

490

Türkiye İş Bankası (Özel)

77

82

84

92

98

112

129

149

181

233

301

289

Türkiye Halk Bankası (Kamu)

77

86

97

115

115

129

156

199

250

296

451

484

Türkiye Garanti Bankası (Yabancı)

85

92

94

107

120

144

167

192

233

273

360

326

Yapı ve Kredi Bankası (Özel)

61

70

73

91

105

127

165

196

237

263

305

401

Akbank (Özel)

74

83

90

107

114

154

189

231

241

291

375

410

QNB Finansbank (Yabancı)

49

56

57

57

64

76

86

117

161

201

275

466

Denizbank (Yabancı)

32

34

44

52

60

67

91

108

118

142

177

461

Türk Ekonomi Bankası (Özel)

36

45

56

63

72

83

97

110

128

153

206

475

994 1.637

2.465

İlk 10 Ticari Banka

Kaynak: TBB (2022), BDDK (2022)
Türkiye’de şube açan bankaların şube sayıları yıllar itibariyle fazla değişmediğinden mevduat artış oranı yüksek
görünmektedir.
c) Şube Başına Türk Lirası Mevduat: Sektörde şube başına TL mevduat 45 Milyon TL’den 153 Milyon TL’ye
ulaşmış ve yaklaşık 2.4 kat bir artış gerçekleşmiştir.
Tablo : 6. Şube Başına Toplam Türk Lirası Mevduat (Milyon TL)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018

2010
2020
2019 2020 Değ.(%)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi

45 46

50

52

58

63

77

88

99

120

153

239

Mevduat Bankaları

45 46

50

53

58

63

77

88

99

120

154

240

Kamu Sermayeli Mevd.Bankaları

65 61

64

66

70

75

88

105

115

149

212

226

Özel Sermayeli Mevd.Bankaları

43 43

48

50

57

59

75

81

89

104

119

178

Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. B.

10 8

3

3

4

539

420

66

63

62

56

437
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Yabancı Sermayeli Bankalar

25 31

35

38

44

53

67

77

93

104

121

380

Türkiye´de Kurulmuş Bankalar

25 31

35

39

44

53

67

77

94

104

121

379

Türkiye´de Şube Açan Bankalar

17 21

18

12

40

43

30

50

42

41

52

209

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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T.C. Ziraat Bankası (Kamu)

74 61

61

61

63

67

83

91

101

137

175

137

Türkiye Vakıflar Bankası (Kamu)

55 64

67

69

74

83

93

112

115

152

230

315

Türkiye İş Bankası (Özel)

52 50

52

51

54

53

65

71

83

103

110

110

Türkiye Halk Bankası (Kamu)

56 57

66

74

78

84

92

123

141

165

259

362

Türkiye Garanti Bankası (Yabancı)

51 52

54

60

62

68

79

94

112

126

161

214

Yapı ve Kredi Bankası (Özel)

37 39

45

47

64

67

90

88

109

122

130

248

Akbank (Özel)

46 47

53

57

66

76

100

116

104

125

152

229

QNB Finansbank (Yabancı)

36 41

39

39

41

45

50

60

83

89

102

180

Denizbank (Yabancı)

21 24

29

31

35

38

51

60

67

73

72

238

Türk Ekonomi Bankası (Özel)

25 29

41

44

50

54

57

66

74

73

109

334

Kaynak: TBB (2022), BDDK (2022)
Son on yıllık dönemde kamu bankalarının sektör ortalamasının üzerinde bir TL mevduat ortalamasına ulaştığı
görülmektedir. Bankacılık sistemi içerisinde son yirmi yılda özellikle üç büyük kamu bankası olan Ziraat
Bankası, Vakıfbank ve Halkbank şube sayısını en fazla artıran bankalar olmuştur. Diğer özel bankaların da ilk
dönemlerde şube sayılarını artırmakla birlikte, dijitallaşmenin artmasıyla birlikte beklenen verimliliğe
ulaşmayan şubelerini kapatarak şube sayısını azalttıkları gözlenmektedir.
ç) Şube Başına Yabancı Para Mevduat: Sektörde şube başına YP mevduat 20 Milyon TL’den 180 Milyon TL’ye
ulaşmış ve yaklaşık 8 kat bir artış gerçekleşmiştir. Bu durum 2010 yılından bu yana tasarruf sahiplerinin TL
mevduat yerine yabancı para mevduata yönelmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle son iki yıl içinde
TL’nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi sonucu yatırımcıların TL’ye karşı güven kaybı
yabancı para mevduatlarını artırmıştır.
Yabancı sermayeli bankaların şube sayısının yıllar itibariyle fazla artmaması nedeniyle yabancı para mevduat
artışı yüksek görünmekle birlikte, asıl önemli artışın kamu mevduat bankalarının mevduat yapısında
gerçekleştiği görülmektedir. Belirtilen dönemde kamusal sermayeli bankaların Türk Lirası cinsinden şube
başına mevduatı % 226 oranında artarken aynı dönemde yabancı para mevduatı % 964 gibi oldukça yüksek
oranda gerçekleşmiştir.
Tablo : 7. Şube Başına Toplam Yabancı Para Mevduat (Milyon TL)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2010-20
Değ.(%)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi

20

25

25

33

36

49

59

74

96

123

180

808

Mevduat Bankaları

20

25

26

33

36

49

59

75

97

124

181

810

Kamu Sermayeli Mevd.Bankaları

18

22

23

29

30

39

47

63

89

120

194

964

Özel Sermayeli Mevd.Bankaları

24

31

30

40

42

56

65

83

100

125

169

596

Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. B.

15

13

8

10

20

314

25

26

30

97

64

327

Yabancı Sermayeli Bankalar

12

17

17

24

31

53

67

79

102

127

178

1.353

Türkiye´de Kurulmuş Bankalar

12

14

17

24

31

53

67

77

99

125

174

1.371
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Türkiye´de Şube Açan Bankalar

47

197

22

32

53

218

240

884 1.118

953 1.585

3.267

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T.C. Ziraat Bankası (Kamu)

16

16

18

25

27

36

40

59

86

117

184

1.051

Türkiye Vakıflar Bankası (Kamu)

20

26

24

26

29

36

41

56

73

114

212

987

Türkiye İş Bankası (Özel)

25

32

32

42

45

59

64

78

98

130

191

661

Türkiye Halk Bankası (Kamu)

21

29

31

41

37

45

64

76

109

130

193

804

Türkiye Garanti Bankası (Yabancı)

33

40

40

47

58

76

88

97

121

147

199

498

Yapı ve Kredi Bankası (Özel)

23

31

29

44

41

60

74

108

129

141

175

645

Akbank (Özel)

28

36

36

49

48

78

89

115

137

166

224

712

QNB Finansbank (Yabancı)

12

15

18

18

23

31

36

57

78

112

173

1.316

Denizbank (Yabancı)

10

10

14

21

25

30

40

48

51

68

105

923

Türk Ekonomi Bankası (Özel)

11

16

15

19

22

30

40

44

54

80

97

805
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Kaynak: TBB (2022), BDDK (2022)
d) Şube Başına Krediler ve Alacaklar: Şube başına kredi tutarında da, 2010-2022 döneminde hızlı bir artış
gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde, sektörde şube başına kredi tutarı 5.8 kat artarak 54 milyon
TL’den 363 milyon TL’na yükselmiştir. Yabancı sermayeli bankalar ile yerli özel sermayeli bankaların sektör
ortalamasının üzerinde bir kredi kullandırımını tercih ettikleri görülmektedir. Şube başına kredi tutarı
özellikle kamu bankaları ile yabancı sermayeli bankalarda daha hızlı genişlemiştir. İki yıl öncesine kadar
enflasyon oranlarının düşük seyretmesi ve düşük faiz politikası bireysel ve konut kredilerinde büyük bir
büyümeye neden olmuştur.
Bu dönemde hem büyük hem de küçük ölçekli tüm banka gruplarında perakende bankacılık alanında
büyük bir rekabet ortamı oluşmuş, küçük ölçekli bankaların pazar paylarını artırma çabalarının yanı sıra
büyük bankalar da sahip oldukları geniş şube ağı ve yaygın mevduat tabanı ile perakende bankacılıktaki
paylarını artırmışlardır.
Tablo : 8. Şube Başına Kredi ve Alacaklar (Milyon TL)
2010 2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010-20
Değ.(%)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi

54

68

75

92

108

130

159

196

226

270

363

575

Mevduat Bankaları

52

65

72

88

103

124

150

184

207

249

337

547

Kamu Sermayeli Mevd.Bank.

53

64

67

83

100

119

146

186

227

283

403

653

Özel Sermayeli Mevd.Bankaları

57

73

82

98

113

129

153

183

194

225

290

407

Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. B.

3

2

2

2

3 1.369 1.208 1.036 1.565 1.902

883

30.661

Yabancı Sermayeli Bankalar

39

48

55

69

83

121

149

180

200

234

307

690

Türkiye´de Kurulmuş Bankalar

38

48

55

69

82

120

148

178

197

230

301

683

Türkiye´de Şube Açan Bank

72

54

28

26

164

443

591 1.244 1.457 1.608 2.424

3.282

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

451

656

843 1.305 1.548 1.924 2.665 2.839 3.876 3.723 4.449

886

Kamusal Sermayeli Bankalar

546

805 1.116 1.769 2.114 2.607 3.620 3.536 5.352 4.673 5.726

949

Özel Sermayeli Bankalar

387

530

606

846 1.048 1.290 1.738 2.050 2.026 2.342 2.679

591

Yabancı Bankalar

225

344

291

497

139

314
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377

420

404

384

442
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T.C. Ziraat Bankası (Kamu)

41

49

47

67

83

103

128

167

210

255

343

735

Türkiye Vakıflar Bankası (Kamu)

71

84

92

101

117

135

160

198

233

310

470

566

Türkiye İş Bankası (Özel)

56

76

86

103

115

129

149

176

192

228

298

430

Türkiye Halk Bankası (Kamu)

62

73

80

97

113

134

164

210

252

307

444

611

Türkiye Garanti Bankası
(Yabancı)

75

92

98

119

134

162

192

222

239

275

353

368

Yapı ve Kredi Bankası (Özel)

61

75

82

101

122

149

184

225

249

284

351

479

Akbank (Özel)

58

76

91

112

127

157

192

238

237

264

354

511

QNB Finansbank (Yabancı)

49

58

63

63

76

89

100

143

176

227

314

536

Denizbank (Yabancı)

37

38

46

56

60

74

89

109

123

149

194

425

Türk Ekonomi Bankası (Özel)

35

51

58

70

82

100

109

126

127

147

182

420

Kaynak: TBB (2022), BDDK (2022)
e) Şube Başına Net Kâr: Performans veya verimlilik açısından en önemli göstergelerden biri de şube
başına kâr tutarıdır. Bu çerçevede sözkonusu oranın sektör ortalaması 2010 yılında 2 milyon TL iken, 2020
yılında 6 milyon TL’ye yükselmiştir. Ayrıca bu dönemde toplam şube sayısının 6.170 düzeylerinden,
11.039’a yükselmesine rağmen bu oranların gerçekleşmesi sektörde şube verimliliğinin önemli bir
göstergesi olmuştur.
Bu dönemde şube başına kârlılığını artıran en önemli grup yine yabancı bankalar olmuştur. Bu dönemde
yabancı bankaların şube sayılarını yerli özel ve kamu bankalarına oranla daha fazla artırdıkları
görülmektedir. Ancak, yabancı bankaların tüm banka gruplarından daha fazla ortalama şube kârlılığına
ulaşmış olması, yabancı bankaların yerli özel ve kamu bankalarına kıyasla çok daha kârlı ve verimli bir
bankacılılık faaliyeti yürütmekte olduğu anlaşılmaktadır. Son 10 yıl içinde sektörde kârlılık ortalama % 144
oranında artarken en düşük kârlılık kamusal sermayeli bankalarda gerçekleşmiştir.
Tablo: 9. Şube Başına Net Kâr (Milyon TL)

2019

2020

201020 Değ.
(%)

5

5

6

144

4

5

4

5

126

3

4

4

3

4

66

2

3

4

5

4

5

116

24

21

88

67

90

139

16

684

1

1

2

3

4

5

5

5

460

1

1

1

2

3

4

5

5

5

469

6

5

4

22

16

19

29

58

67

45

1.079

20

21

25

29

38

42

54

59

74

91

95

375

Kamusal Sermayeli Bankalar

24

23

25

29

45

49

57

54

73

92

102

334

Özel Sermayeli Bankalar

19

22

29

31

40

46

62

76

86

100

95

402

Yabancı Bankalar

8

2

13

9

-14

-17

6

25

27

39

29

250

3

1

2

2

2

3

4

4

4

4

4

68

2010

2011

2012 2013

2014

2015 2016 2017 2018

Türkiye'de Bankacılık Sistemi

2

2

2

2

2

2

3

4

Mevduat Bankaları

2

2

2

2

2

2

3

Kamu Sermayeli
Mevd.Bankaları

3

2

2

2

2

3

Özel Sermayeli Mevd.Bankaları

3

2

2

2

2

Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. B.

2

37

37

36

Yabancı Sermayeli Bankalar

1

1

1

Türkiye´de Kurulmuş Bankalar

1

1

Türkiye´de Şube Açan Bankalar

4

Kalkınma ve Yatırım Bankaları
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Türkiye Vakıflar Bankası
(Kamu)

2

2

2

2

2

2

3

4

4

3

5

194

Türkiye İş Bankası (Özel)

3

2

3

2

2

2

3

4

5

5

6

113

Türkiye Halk Bankası (Kamu)

3

3

3

3

2

2

3

4

3

2

3

-9

Türkiye Garanti Bankası
(Yabancı)

4

3

3

3

3

3

5

7

7

7

7

91

Yapı ve Kredi Bankası (Özel)

2

2

2

3

2

2

3

4

5

4

6

156

Akbank (Özel)

3

3

3

3

3

3

5

8

7

7

9

180

QNB Finansbank (Yabancı)

2

2

2

1

1

1

2

3

4

5

5

188

Denizbank (Yabancı)

1

1

1

1

1

1

2

3

3

2

3

182

Türk Ekonomi Bankası (Özel)

1

0

1

1

1

2

2

2

2

2

3

189

Kaynak: TBB (2022), BDDK (2022)
f) Şube Başına Personel: Şube başına varlıklar son on yılda yaklaşık beş kat artmasına rağmen, şube başına
personel sayısında bir artış olmamıştır. Bankaların teknoloji yatırımlarının yüksek olması ve telefon, mobil
ve ATM gibi alternatif dağıtım kanallarının bankaların perakende iş yükünü azaltması nedeniyle yıllar
itibariyle şube başına personel sayısında artış gerçekleşmemiştir.

Tablo : 10. Şube Başına Personel Sayısı (Kişi)
2020

2010-20
Değ. (%)

19

19

0

18

18

18

0

16

16

16

17

-3

18

18

18

18

19

2

225

231

225

248

250

122

-52

20

20

21

20

20

20

21

3

20

19

20

21

20

20

20

21

3

22

23

44

39

32

29

29

27

27

22

115

117

131

135

128

130

105

100

84

80

-37

184

165

164

179

174

164

164

117

118

87

84

-54

Özel Sermayeli Bankalar

65

64

68

80

97

89

98

94

80

84

79

23

Yabancı Bankalar

72

51

50

68

57

61

49

50

48

45

44

-39

T.C. Ziraat Bankası (Kamu)

16

17

15

15

14

14

14

14

14

14

14

-13

Türkiye Vakıflar Bankası (Kamu)

17

18

18

17

17

17

17

17

18

18

18

3

Türkiye İş Bankası (Özel)

21

21

20

18

18

18

18

18

18

19

19

-9

Türkiye Halk Bankası (Kamu)

19

18

18

17

19

18

18

18

19

19

20

5

Türkiye Garanti Bankası
(Yabancı)

19

18

19

19

19

20

20

20

20

21

21

8

2010

2011

2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018 2019

Türkiye'de Bankacılık Sistemi

19

18

18

18

18

18

18

18

18

Mevduat Bankaları

18

18

18

18

17

18

18

18

Kamu Sermayeli
Mevd.Bankaları

17

17

17

16

16

16

16

Özel Sermayeli Mevd.Bankaları

18

18

18

17

18

17

Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. B.

252

243

226

229

227

Yabancı Sermayeli Bankalar

20

19

19

20

Türkiye´de Kurulmuş Bankalar

20

19

19

Türkiye´de Şube Açan Bankalar

22

23

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

128

Kamusal Sermayeli Bankalar
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Yapı ve Kredi Bankası (Özel)

17

16

16

17

17

18

20

21

21

20

19

16

Akbank (Özel)

17

17

17

16

16

16

16

17

17

17

17

4

QNB Finansbank (Yabancı)

23

21

21

21

19

20

20

21

23

23

23

0

Denizbank (Yabancı)

17

17

17

19

18

19

19

18

17

17

17

0

Türk Ekonomi Bankası (Özel)

17

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

15

Kaynak: TBB (2022), BDDK (2022)
g) Mali olmayan veya diğer performans göstergeleri
Bankacılıkta Şube performans ölçümünde yukarıda belirtilen temel finansal ölçütlerin yanı sıra; “yeni
açılan hesap sayısındaki artış(%), kredi kartı sayısındaki artış (%), bankacılık hizmet gelirleri, net faiz marjı,
kredi/mevduat oranı, kaybedilen müşteri sayısı, müşteri şikayetleri sayısındaki artış/azalış (%), ürün ve
müşteri kazanımı için şubelere verilen hedeflere ulaşma oranı (%), müşteri tutma başarısı, ortalama
müşteri işlem süresi, çapraz satış başarısı vb gibi finansal olmayan performans göstergelerinden de
yararlanılmaktadır.
7. Şube Bankacılığının Geleceği
Şube bankacılığının alternatifi ihtisas bankacılığına yönelmek veya alternatif dağıtım kanallarının
kullanımını teşvik etmektir. Dünya’da ve Türkiye’de şube bankacılığı yerine ihtisas bankacılığına yönelen
bazı bankalar bireysel bankacılık ağırlıklı çalışan şubelerini kapatarak, kurumsal ve ticari şubeleri ile az
sayıda büyük ticari, kurumsal veya proje finansmanına yönelik bankacılık faaliyetlerini tercih etmektedir.
Şube ve personel sayısının azalması, şube ve personel giderlerinin düşmesi nedeniyle faiz dışı giderleri
azaltmakta ve genel yönetim giderleri kaynaklı maliyetleri düşürebilmektedir. Bunun yanı sıra az sayıda
şubesi olan bankalar için bireysel bankacılık yüksek gelir getirici bir faaliyet olarak düşünülmediğnden
ihtisas bankacılığı yapan bankalar şube sayılarını azaltabilmektedirler. Yine yalnızca bireysel bankacılık
alanında uzmanlaşmak isteyen bankalar şube bankacılığına yönelirken, dış ticaret alanında faaliyet
göstermek üzere organize olan bankalar ise dış ticarette uzmanlaşmış birimlerinin sayısını artırmaktadır.
Özellikle son 10 yılda teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişme ve dijitalleşme ile birlikte bankalar evrensel
veya ihtisas bankacılığı tercihi yerine alternatif dağıtım kanallarını geliştirerek, şubelerin az sayıda önemli
müşterilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik özel birimler haline dönüştürülmesi, mobil
bankacılık, internet ve yapay zeka bankacılık işlemleri için en fazla kullanılan kitlesel finansal ürünlere
erişim platformları olacaktır.
Özellikle son beş yıl içinde gerek uluslararası ve gerekse Türkiye’de banka şube sayısında önemli bir artış
olmamakta, hatta bazı banka şubelerinin sayısında azalma görülmektedir. Müşteriler, bankalarla mobil
bankacılık gibi diğer alternatif kanallar üzerinden bağlantı kurmakta ve mevcut teknolojiye uyum
sağlayarak bankacılık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Müşteri sadakatinin korunması açısından şube
bankacılığı önemini koruyacaktır. Ancak, bunun için optimum şube sayısının ve şube yapılanmasının iyi
planlanması ve belirlemesi gerekecektir. Dünyada ve Türkiye’de şube bankacılığının geleceğine ilişkin
aşağıda belirtilen konular belirginleşmektedir:
a) Müşteri odaklı şubecilik anlayışı gelişecektir.
Bugün olduğu gibi, gelecekte de banka müşterileri karar alma süreçlerinde, karmaşık finansal sorunlarının
çözümünde insan etkileşimine ihtiyaç duyacaklarından şubeler önemli bir rol üstlenmeyi sürdüreceklerdir
(EY, 2022). Alternatif dağıtım kanalları standart bankacılık hizmetlerinin yürütülmesinde, gelir ve gider
tahsilatlarında şube çalışanlarının idari yükünü azalatacağından, şubelerin kâr marjı yüksek bankacılık
alanlarına yönelmelerine ve müşteri etkileşimine daha fazla zaman ayırabilmelerine olanak sağlayacaktır.
Bu durum şubelerin konseptini ve şube personelinin niteliklerini de önemli ölçüde değiştirecektir.
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b) Bankacılık ürün ve hizmetlerinin tasarlanması süreci değişmektedir.
Bankacılık ürün ve hizmetleri alternatif dağıtım kanalları ve şubelerin kullanımına göre ayrı ayrı
tasarlanması, her dağıtım kanalında ürüne kolaylıkla ulaşılması veya bankacılık hizmetinden kolaylıkla
yararlanılması amaçlanmalıdır.
c) Banka şubelerindeki iş modeli değişmektedir.
Çok personel ile görev yapan, bireysel ve perakende bankacılık konseptinden; kurumsal ve toptancı
bankacılığa yönelik uzmanlaşmış, düşük maliyetle çalışabilen şubeş iş modeline geçiş yapılmaktadır.
Şubelerdeki operasyon yükü azaltılmakta, operasyon işlemleri ve bilgi işlem altyapısı
merkezileştirilmektedir. Birçok banka, şube organizasyonunun nasıl olması gerektiği konusunda model
geliştirmektedir. Farklılaşan eğilimler olmakla birlikte geleceğin banka şube konsepti henüz net olarak
belirlenmemiştir. Almanya’da bir banka okuma salonu, oyun alanı olan bir şube açarken, ABD’de müşteri
temsilcisinin video konferans yoluyla müşteri işlemlerini gerçekleştirdiği, geniş saatlere yaygın işlem
yapıldığı şubeler açılmıştır. Bankalar gelecektki şube konseptine çeşitli ürün ve kanalları entegre etme ve
işletme modellerini müşteri ilişkileri ve sadakatini olumsuz etkilemeyecek şekilde geliştirmek suretiyle
oluşturacaklardır.

8. Genel Değerlendirme ve Sonuç
Ekonomik birimler veya yatırımcıların banka şubelerinde işlem yapma oranı zaman kısıtı nedeniyle
azalmaktadır. Diğer yandan bankalar da işletme ve personel giderlerini azaltarak ve alternatif dağıtım
kanallarını geliştirerek işletme maliyetini düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda gelecekte şube
bankacılığının yalnızca büyük ölçekli ve karmaşık bankacılık işlemlerinin yapıldığı yerler haline geleceği, bu
nedenle şube sayısının daha fazla artmayacağı değerlendirilmektedir.
Şube dışında alternatif dağıtım kanallarının kullanımının artmasına rağmen, şube bankacılığı önemini
korumaktadır. Alternatif dağıtım kanalların sınırlı ve standart bankacılık işlemlerini yapabilmesi, şubeyi son
derece kullanışlı bir hizmet ve dağıtım noktası haline getirmektedir. Bir şube, şube yetkilileri ile kişisel
ilişkilerden doğan insani duyguyu yansıtmanın yanı sıra, müşterinin standart olmayan, özel veya karmaşık
finansal sorunlarının çözümünde yardımcı olabilecektir.
Şube bankacılığının işlevleri, önemi ve şube performansının belirleyicilerine yönelik gerek yurtiçi ve
gerekse yurtdışında az sayıda amprik çalışma yapılmasına rağmen, günümüzde bankalar şube açma
kararlarında daha çok oran analizi veya saha analizlerinden yararlanmaktadırlar. Bu bağlamda bu
çalışmanın, şube açma süreçlerinde karar birimlerinin uygulamasına yakın ve pratik ölçütler içermesi
nedeniyle literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Dijitalleşme kuşkusuz bankacılık sistemini önemli ölçüde etkileyecektir. Ancak, Bankacılık sisteminde
şubeler, gelecekte de güçlü bir dağıtım kanalı olma işlevini sürdürecektir. Geleneksel bankacılık ürünleri
mobil bankacılık, yapay zekanın kullanıldığı dijital platformlar, internet veya işlevleri genişletilmiş yeni
nesil ATM’ler aracılığı ile yürütülürken, banka şubeleri farklılaştırılmış finansal ürünlerin sunulduğu,
karmaşık finansal sorunların çözümlendiği, pazarlama odaklı birimler olarak yeniden tasarlanmalı, likidite
yönetimi ve temel bankacılık işlemlerinin yapıldığı özel birimler olarak rolleri yeniden tanımlanmalıdır.
Bugün olduğu gibi gelecekte de banka şubelerinin önemini koruyacak olması nedeniyle şube performans
ve maliyetlerinin ölçülmesi ve izlenmesi gereklidir. Bu çalışmada, şube performansını belirleyen bir dizi
oran birlikte değerlendirilmekte, büyük ve orta ölçekli bankaların şube bankacılığına daha fazla önem
verdikleri, mevduat ve kredilendirme gibi temel bankacılık faaliyetlerinin bu bankalarda etkin olarak
sürdürüldüğü, Türkiye’de şube açan yabancı bankaların şube sayılarını fazla artırmadıkları belirlenmiştir.
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Symbolism of Colors in Azerbaijan National Carpets
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Abstract
Azerbaijani carpets reflect all the beauty of the colorful nature of our country - the blue of the sea and
sky, the greenery of the forests, the white peaks of the mountains and the colorful slopes. When we look
at the carpet, first of all, the colors stand out. When you pay attention to the idea of carpets, it becomes
clear that each color used here has an idea. For example, red, blue, and sugar are symbols of fire, water,
and earth. If we travel to carpet schools one by one, we can see that along with patterns, color shades
also change. Guba group carpets covering the north-eastern zones of Azerbaijan are distinguished by a
pleasant color harmony. Shirvan carpets reflect red grains of pomegranate and sumac, golden-yellow
spikes, green velvet meadows. The blue width of the sea, the red color of the fire, the golden colors of the
sands are wonderfully combined on the Baku carpets. In the color matching of any carpet, one color
occupies a large area above the others. Red is the most widely used color in Azerbaijani carpets. This color
embodies happiness, love. Black was mostly used in Karabakh carpets. Black is considered a "bad" color in
the Turkic peoples, it would mean death or darkness. Black is the opposite of white in both color and
meaning. The white color used in carpets was mainly derived from the natural color of wool. One of the
most widely used colors in Azerbaijani carpets is blue and its shades. The sanctity of the color blue in
Turkish culture is associated with the belief and worship of the Turkic peoples to the "God of Heaven" and
celestial bodies. The colors used in carpets are not only colorful and eye-catching, but also affect people's
health and mood.
Key words: carpet, color, red, black, white
Azərbaycanin Milli Xalçalarinda Rəngin Simvolikasi
Özet
Azərbaycan xalçalarında ölkəmizin rəngarəng təbiətinin bütün gözəlliyi - dənizlə səmanın maviliyi,
meşələrin yaşıllığı, dağların bəyaz zirvələri və əlvan yamacları əks olunub. Xalçaya nəzər saldığımızda ilk
diqqəti çəkən rənglər olur. Xalçaların ideyasına diqqət yetirəndə aydın olur ki, burada işlədilən hər rəngin
ifadə etdiyi fikir var. Məsələn, qırmızı, göy və şəkəri rənglər alovun, suyun və torpağın rəmzidir. Xalça
məktəblərinə bir-bir səyahət etsək görərik ki, naxışlarla yanaşı rəng çalarları da dəyişir. Azərbaycanın
şimal-şərq zonalarını əhatə edən Quba qrupu xalçaları xoş rəng ahəngilə seçilir. Şirvan xalçalarında nar və
sumağın qırmızı dənələri, sünbüllərin qızılı-sarısı, yaşıl məxmər çəmənlər əksini tapıb. Bakı xalçalarında
dənizin mavi ənginliyi, atəşin qırmızı rəngi, qumsallıqların qızılı rəngləri ecazkar bir şəkildə
qovuşub. İstənilən xalçanın rəng uyğunluğunda bir rəng digərlərindən üstün olaraq böyük sahəni
tutur. Qırmızı Azərbaycan xalçalarında ən çox istifadə olunan rəngdir. Bu rəng xoşbəxtliyi, sevgini
təcəssüm etdirir. Qara rəng ən çox Qarabağ xalçalarında istifadə olunardı. Qara rəng türk xalqlarında
“bəd” rəng hesab olunar, ölümü, qaranlığı ifadə edərdi. Qaranın həm rəng, həm məna baxımından əksi
ağdır. Xalçalarda istifadə edilən ağ rəng əsasən yunun təbii rəngindən alınırdı. Azərbaycan xalçalarında ən
çox istifadə edilən rənglərdən biri də mavi və onun çalarlarıdır. Türk mədəniyyətində mavi rəngin
müqəddəsliyi türk xalqlarının “Göy Tanrısına” və səma cisimlərinə olan inancı və sitayişi ilə bağlıdır.
Xalçalarda istifadə edilən rənglər təkcə rəngarənglik, göz oxşamaq üçün deyil, eyni zamanda insanların
sağlamlığına, əhval-ruhiyyəsinə də təsir edir.
Açar sözlər: xalça, rəng, qırmızı, qara, ağ
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Giriş
Dekorativ-tətbiqi incəsənət növlərindən biri olan xalçaçılıq böyük mədəniyyətə və qədim tarixi ənənələrə
malik xalqlara məxsus sənətdir. Xalça bir sıramsbət xüsusiyyətlərə malikdir. O, bədii təsviri sənətlə böyük
ustalıq tələb edən xalq yaradıcılığının məcmusudur. Xalça gözəl əl işi olmaqla yanaşı, həm də məişətdə
istifadə oluna biləcək qiymətli əşyadır.
Xalq sənətlərinin ən geniş yayılmış növü Azərbaycan xalqının məişətində özünə möhkəm yer tutmuş və az
qala xalqın rəmzinə çevrilmiş xalça sənətidir. Xalçaçılıq sənəti Azərbaycanın ən qədim və məşhur xalq
sənətləri növlərindən biridir. Arxeoloqlar Mingəçevirdə III-VIII əsrlərə aid katakomba qəbirlərdən palas,
xalça qalıqları və xalça toxunması alətləri aşkar etmişdilər. Azərbaycanda xalçaçılığın inkişafı haqqında
Herodot, Klavdi Elian, Ksenofont və başqa qədim dünya tarixçiləri məlumat vermişlər. Sasanilər dövründə
(III-VII əsrlər) Azərbaycanda xalça sənəti daha da inkişaf etdi, ipəkdən, qızıl-gümüş saplardan nəfis xalçalar
toxundu. Alban tarixçisi Musa Kalankatlı (VII əsr) Azərbaycanda toxunulan ipək parçalar və rəngarəng
xalçalar haqqında məlumat verir. Qızıl-gümüş saplarla toxunan və qaş-daşla bəzədilən xalça istehsalı XVIXVII əsrlərdə ənənəvi xarakter almışdır. Orta əsrlərdə qızıl-gümüş saplardan toxunan xovsuz xalçaların
əsas istehsal mərkəzləri Təbriz, Şamaxı və Bərdə şəhərləri idi. Baha başa gəldiyindən əsasən feodallar üçün
toxunulan bu cür xalçalar "zərbaf" adlanırdı.XVI əsrdə Azərbaycanda olmuş ingilis səyyahı Antoni
Cenkinson Şamaxıda Abdulla xanın yay iqamətgahındakı qızıl-gümüş saplarla toxunulmuş xalça haqqında
məlumat verir. XVII əsr Holland səyahətçisi Yan Streyts Şamaxı hakiminin atının üstnə salınan çulun
saplarla toxunub mirvari və qiymətli qaş-daşlarla bəzədildiyini xəbər verir.
Azərbaycan xalçaları həm coğrafi mövqeyinə, həm də naxış, kompozisiya, rəng həlli və texniki
xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif qruplara bölünür. Xalçaların adları istehsal olunduqları yerlərin adı ilə
bağlıdır. Azərbaycan xalçaçılıq sənəti şərti olaraq 7 xalçaçılıq məktəbinə bölünür: Quba, Bakı, Gəncə,
Qarabağ, Təbriz, Şirvan və Qazax xalçaçılıq məktəbləri. * 1, 123+
Azərbaycan xalçaları Azərbaycanın rəngarəng təbiətinin bütün gözəlliyini - səmanın maviliyini və meşələrin
yaşıllığını, dağ yamaclarının əlvanlığını, qarlı zirvələrin bəyazlığını əks etdirir. Bu xalçalarda qırmızı nar
dənələrinin və qızılı heyvanın, sarı zəfəranın və kəhrəba üzümün rəngləri ecazkar bir şəkildə qovuşmuşdur.
Azərbaycan xalçası boyalarının tükənməz zənginliyi, naxışlarının təkraredilməz qovuşuğu, yaradıcılıq
təxəyyülünün gücü və yüksək sənətkarlıqı ilə fərqlənir.
Azərbaycanda xalça sənəti növlərinin yaranması, inkişafı çox qədim tarixə malikdir. Quba-Şirvan, GəncəQazax, Qarabağ, Təbriz xalçaçılıq məktəbləri bütün dünyada məşhurdur.[3, 76]. Bu zonalarda toxunan
xalçalar ilmələrinin sıxlığına, rəng çalarlarına, üz ipliyinin xovuna, toxunuşuna və ornamentlərinə görə
seçilir.Müxtəlif rəng çalarlarına malik Gəncə xalçaları isə hər zaman özünəməxsus üslüb ilə fərqlənib.
Həmin xalçalar ki, adı Qarabağ atları ilə qoşa çəkilib, xaricə göndərilib, sərgilərdə həmişə yüksək yerlər
tutub, gələn qonaqlara qiymətli hədiyyə kimi təqdim edilib. Qərb regionunun təbiətinin də zəngin və
rəngarəng olması bölgədə xalçaçılığın inkişafında əvəzsiz rol oynayıb. Belə ki, Gəncə xalçalarını
digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də onların toxunmasında əsasən təbii xammal və boyaq
məhsullarından istifadə olunmasıdır.* 1, 124+
Xalçanı heç də əbəs yerə milli sərvət hesab etmirlər. Onun rənglərinin səmadan gəlməsi
təbiətin bir parçası olması inancına söykənir. Deyirlər ki, xalçadakı yeddi rəng göyqurşağıdan alınmadır.
Axı bütün rənglərin anasıdır göyqurşağı...
Xalça yalnız qiymətli əşya deyil, həm də sənət əsəri, gözəllik, hətta malicə vasitəsi də sayılır. Xalçaların
toxunmasında müxtəlif təbii və sünii iplik materiallarından, eləcə də onların qarışığından istifadə edilir.
İplik materialları seçilərkən onların əsasən davamlılığı, zahiri görünüşü, həmçinin istehsalının sadəliy və
dəyəri nəzərə alınır.
Qədim zamanlardan başlamış XX əvvəllərinə qədər toxucu müxtəlif bitkilərin yarpaq, çiçək, tumurcuq,
meyvə, toxum, qabıq, oduncaq, kök və digər hissələindən sənətkarlıqla boyaq
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Xalça toxunması üçün ipliklərin boyanması əsas işlərdən biri hesab olunur. Qədim zamanlardan başlamış
XX əsrin əvvəllərinə qədər toxucu müxtəlif bitkilərin yarpaq, çiçək, tumurcuq, meyvə, toxum, qabıq,
oduncaq, kök və digər hissələrindən sənətkarlıqla boyaq məhsulları hazırlayıb pambıq ipliklərin
boyanmasında istifadə etmişlər. Hələ qədim zamanlardan ipboyama boyaqçılıq üsullarının kustar üsuluna
əsaslanıb. Buna baxmayaraq, boyanmış iplər öz rənglərinin möhkəmliyi, şuxluğu, dolğunluğu ilə seçilib.
İpliklərin boyanma prosesi üç əsas mərhələyə ayrılır: boyanmaya hazırlıq, boyanma, boyanmış ipliklərdə
boyağın möhkəmləndirilməsi.Azərbaycan ərazisində hələ qədim dövrlərdən boyamanın sirlərinə bələd
olunması haqqında Herodot (e.ə. V əsr) məlumat veirirdi: "O yerlərdəki meşələrdə ağaclar elə yarpaqlarla
örtülüb, həmin yerlərin adamları bu yarpaqları yuyub və su ilə qarışdırdıqdan sonra əmələ gələn məhlulla
öz geyimləri üzərində naxışlar çəkirdilər. Bu naxışlar yuyulsa da, silinmirdi və material da, əsasən yun
parçalarda elə bil əvvəlcədən toxunurdu". * 2, 45+
Öyrənirik ki, minerallar, həmçinin ağaclar (çinar, palıd, söyüd və başqaları) boyayıcı xüsusiyyətə
malikdirlər.Adətən, ipliklər xalq üsulu - təbii yolla, əsasən də, bitki mənşəli boyaq tərkibləri ilə boyanır.
Zahirən sadə görünən bu iş üsulu boyaqçıdan böyük məharət tələb edir. Xalçalarda istifadə edilən qırmızı,
yaşıl, sarı, göy, sürməyi, qara, ağ kimi 7 növ əsas rəngin və onların çalarlarının alınması üçün qoz qabığı və
yarpağı, nar qərzəyi, tut, heyva ağaclarının, boyaqotu kolunun köklərindən və müxtəlif vasitələrdən
istifadə edilir. Məsələn, sarı və bu rəngin yarım tonlarını almaq üçün soğanla alma qabığı, sarıçöp və
payızda yığılmış tut yarpaqlarından, qırmızı və çəhrayı rəngləri almaq üçün boyaqotundan, sürməyi, mavi
və yaşıl rənglərindən ötrü isə indiqodan istifadə edilir.
Boyamaya hazırlıq prosesi zamanı daha keyfiyyətli ip almaq əsas şərtdir. Bunun üçün boyaq bitkilərini
vaxtlı-vaxtında toplamaq, məhlulu keyfiyyətli hazırlamaq, iplikləri aşqarlamaq (rəngablamaq) lazımdır.
Aşqarlamaq (rəngablamaq) üçün boyaqçılar, adətən, ip kələflərini zəy və yaxud alça lavaşı qarışdırılmış
məhlula salınırdı. Alça lavaşı olmadıqda onu ərik və zoğal suyundan hazırlanmış turş qatı məhluldan, eləcə
də ayran, duz, zəy və ya sirkə kimi bərkidici maddələrdən istifadə etmək olar. Əsasən də mis qazanda
qaynatmaq lazım idi. Bütün bunların səbəbi var idi: oksidləşmə prosesləri ilə əlaqədar kimyəvi reaksiyalar
və mis qazanların yavaş-yavaş qızma-soyuma xüsusiyyəti. Hər halda, bir çox yüzilliklər ərzində insanlar
tərəfindən yığılan qiymətli təcrübə ipliyin yüksək keyfiyyətli boyanmasını və xalçanın toxunmasını təmin
edirdilər. Yun ipliyinin əyrilməsi heç də asan proses deyildi. Bütün bunlar min illik təcrübəyə, yazılmamış
tədqiqatların və nəşr olunmamış kitabların, müdafiə olunmamış dissertasiyaların, həmçinin bir çox nəsillər
tərəfindən aparılan diqqətli müşahidələrin nəticələrinə əsaslanır.
Azərbaycan xalçalarında ölkəmizin rəngarəng təbiətinin bütün gözəlliyi - dənizlə səmanın maviliyi,
meşələrin yaşıllığı, dağların bəyaz zirvələri və əlvan yamacları əks olunub. Xalçaya nəzər saldığımızda ilk
diqqəti çəkən rənglər olur. Xalçaların ideyasına diqqət yetirəndə aydın olur ki, burada işlədilən hər rəngin
ifadə etdiyi fikir var. Məsələn, qırmızı, göy və şəkəri rənglər alovun, suyun və torpağın rəmzidir. Xalça
məktəblərinə bir-bir səyahət etsək görərik ki, naxışlarla yanaşı rəng çalarları da dəyişir. Azərbaycanın
şimal-şərq zonalarını əhatə edən Quba qrupu xalçaları xoş rəng ahəngilə seçilir. Sanki qar dənələri yerə
düşüb ətrafı ağappaq örtüyə bürüyəndən əriyib ilk cücərtilər üzə çıxana kimi evlərdə xoş ab-hava yaradır,
qəlbimizi isindirir. Bu hərarət qırmızı, göy, qəhvəyi və s. rənglərlə ifadə olunur.
Şirvan xalçalarında nar və sumağın qırmızı dənələri, sünbüllərin qızılı-sarısı, yaşıl məxmər çəmənlər əksini
tapıb. Bakı xalçalarında dənizin mavi ənginliyi, atəşin qırmızı rəngi, qumsallıqların qızılı rəngləri ecazkar bir
şəkildə qovuşub.
İstənilən xalçanın rəng uyğunluğunda bir rəng digərlərindən üstün olaraq böyük sahəni tutur. Bunu ən çox
Gəncə və Qazax xalçalarında görə bilərik. Digər xalçalara nisbətən ilmə sıxlığının və bəzək elementlərinin
azlığı sanki bu xalçaların əlvan rəng ahəngiylə əvəzlənir. Gəncə-Qazax xalçalarında işlənən rənglərin
miqdarının az olmasına baxmayaraq, yaşıl, qırmızı, sarı kimi şux rənglərə daha çox üstünlük verilir.
Böyük bir bağı xatırladan Qarabağ xalçaları həyat eşqi və parlaq rəng ahəngi ilə seçilir. Daha çox qızılı-sarı,
al-qırmızı, palıdı, yaşıl, narıncı və çəhrayı rənglər işlədilir. Rəng müxtəlifliyilə (qırmızı, yaşıl, şəkəri, göy)
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seçilən digər xalçalar Təbriz xalçalarıdır. Xalçanın əsas rəngindən başqa digər köməkçi rənglər xüsusi
ahənglə bir-birinə bağlanır.
Qırmızı Azərbaycan xalçalarında ən çox istifadə olunan rəngdir. Xalçaçılıqda istifadə etmək üçün qırmızı
rəngi gəndalaş, nar, boyaqotu, biyan və s. bitkilərdən və “qırmız” adlı böcəkdən alardılar. Bu rəng
xoşbəxtliyi, sevgini təcəssüm etdirir, hər zaman hörmətlə yanaşdığımız, evimizin baş hissəsində
qoruduğumuz odun-ocağın rəngidir. Hələ qədim zamanlarda Azərbaycanda od kultu geniş yayılmışdı. Bu
inam Zərdüştilik dini ilə əlaqədardır. Bu dində oda pərəstiş mühüm yer tuturdu. Azərbaycanın çox
yerlərində indiyədək yanan şamı üfürüb söndürmək, yanan ocağa su tökmək, oda boş yerə and içmək
böyük günah sayılır. Toylarımızda qırmızı rəngdən istifadə üstünlük təşkil edir. Bu rəngin müşayiəti ilə
gələcək ailə qurulur. Qırmızı yeni həyatın, yeni dünya (evlilik) və başlanğıcın simvoludur. Gəlinlərin geyimi,
cehizi, başdan-başa qırmızı rənglə tamamlanır. * 4 +
Novruz bayramında qırmızı rəngli damalı şəddələr üzərində qız-gəlinlər əyləşib fal açar, arzu diləyər, niyyət
tutardılar. Sonra onu yeddi gün açıq səma altında saxlayardılar ki, səmanı, günəşi, ayı, ulduzu görsün,
niyyətləri çin olsun. Qırmızı rəng tək rəmzi məna daşımırdı. Özü bütövlükdə qoruyucu və şəfaverici
sayılırdı. Qırmızı insanı hər zaman - doğulduğu andan müşayiət edir. Yeni doğulan körpənin göbəyi qırmızı
bağ ilə bərkidilər, bələyi bağlanardı. Toyda gəlinin belinə bağlanan qırmızı “belbağı” dünyaya gələn
körpənin bələyinə bağlanardı. Qırmızı azar-bezarı məhv edən, şəfaverici rəng sayılardı, “qızılca” xəstəliyi
zamanı qırmızı geyər, qola qırmızı parça bağlayar və otağı qırmızı xalça-palazla döşəyərdilər.
Qara rəngi ağcaqayın, turşəng, dazıotu və s. bitkilərdən və yunun təbii rəngindən əldə edərdilər. Qara rəng
ən çox Qarabağ xalçalarında istifadə olunardı. Lakin qara rəng nə qədər təbii üsulla alınsa da, istifadə
edildikdə zamanla solğunlaşardı. Buna görə də Azərbaycan xalçalarında qara rəngdən çox istifadə
olunmazdı, bu rəngin əvəzləyicisi kimi “sürməyi” adlanan göy rəngin ən tünd çalarından istifadə edilərdi.
Bunun xalq inanclarına, qədim adətlərə söykənən bir cəhəti də var ki, qara yas, matəm rəngi sayılır. Hətta
müxtəlif bölgələrimizdə yas mərasimlərində istifadə üçün qara kilim, qara palaz, qara cecim toxuyardılar.
Xalq arasında birini qarğımaq üçün “Qara palaza büküləsən” ifadəsi işlədilərdi.
Qara rəng türk xalqlarında “bəd” rəng hesab olunar, ölümü, qaranlığı ifadə edərdi. “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanında övladı olmayanların məclislərdə qara çadırda əyləşməsi, altına qara keçə döşənib, önünə qara
qoyun ətindən yemək qoyulması kimi epizodlar çoxumuza bəllidir. Dastanda oğuzların düşmənləri “qara
donlu
kafirlər”
adlandırılır.
Qaranın həm rəng, həm məna baxımından əksi ağdır. Xeyir qüvvələr, gündüz, yerüstü dünya və xeyirxah
ruhlar, mələklər ağ rənglə, şər qüvvələr, gecə, yeraltı dünya, cin-şeytanlar, bədxah ruhlar qara rənglə ifadə
olunardı.* 5 +
Xalçalarda istifadə edilən ağ rəng əsasən yunun təbii rəngindən alınırdı. Bəzən daha da ağ çalarını almaq
üçün əlavə maddələr qatılaraq aşkarlanırdı. Ağ rəng ruhun, daha doğrusu, təmiz ruhun nişanəsi, türk
xalqlarının inancında xeyirxah ruhların rəmzi sayılır. Qələbə, sülh nişanəsi kimi də istifadə edilir. Digər
rənglərin ağ rəngə çevrilməsi mürəkkəb proses olduğu halda, ağ rəng asanlıqla bütün rənglərə çevrilə bilir.
Bu baxımdan götürsək, ağ rəngi əsas saya bilərik. Təzadlı rəng keçidlərində ahəng yaratmaq üçün bu
rəngdən istifadə edilir.
Rənglərin həyatımızdakı rolu danılmazdır. Xalçalarda da rənglərin ahəngini, hansı rənglərə üstünlük
verildiyini, hansı rəngin nədən alındığı məqalədə öz əksini tapmışdır. Xalçalarda istifadə edilən rənglər
təkcə rəngarənglik, göz oxşamaq üçün deyil, eyni zamanda insanların sağlamlığına, əhval-ruhiyyəsinə də
təsir edir. İnsana rahatıq verən yaşıl rəng sinir sisteminə və başqa xəstəliklərə də yaxşı təsir etdiyi üçün
indiki zamanda psixoloji seanslarda da geniş istifadə edilir.
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Özet
İnsanlık ilk olarak avcılıkla ve toplayıcılıkla sonrasında yerleşik hayata geçerek tarımla uğraşmışlardır.
Buharlı makinelerin icadıyla Birinci, elektriğin bulunmasıyla İkinci Sanayi Devrimi, beraberinde de seri
üretim başlamıştır. Böylece kaynak tüketimi artmış ve doğal dengenin korunmasında sıkıntılar başlamıştır.
Dijital sistemlerin kullanımıyla beraber Üçüncü Sanayi Devrimi’ne, nesnelerin internetiyle Dördüncü
Sanayi Devrimi’ne geçilerek üretim ve tüketimde muhteşem bir hıza ulaşılmıştır. Artan nüfus talebi, artan
taleplerde üretimi artırmıştır. Bilinçsiz tüketimde çevreye verilen zararı beraberinde getirmiştir. Pandemi
nedeniyle uygulanan karantinada insanlar düşünme ve kendilerini gözden geçirme fırsatı bulmuştur. Doğa
da rahat bir nefes alarak kendini toparlamaya vakit bulmuştur. Ancak günümüzde kaynak bulmada
sıkıntılar yaşanmakta, bilinçsiz tüketim ve atıklarla çevreye zarar verilmekte, artan nüfus ve dünyada
varolan dengesiz dağılım nedeniyle gıdaya, sağlık kaynaklarına, eğitime erişimde eşitlik
sağlanamamaktadır. Devletler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler bu konularda sorumlu olduğu gibi
şirketlerde bu alanda sorumludur. Bu çalışmada sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkışı ve yıllar içinde
yaşanan gelişmeler anlatılmış olup öncelikle özel sektörün yaklaşımına değinilmiştir. Ardından Alüminyum
Sektörü özelinde konu irdelenmiştir. ISO 500’de yer alan Alüminyum şirketlerinin internet siteleri ve
sürdürülebilirlik raporları üzerine içerik analizi yapılarak şirket bazlı en fazla önem verilen kavramlar ortaya
çıkarılmış ve dikkat çekmek istedikleri noktalar belirlenmiştir. Ayrıca sektör genelinde öne çıkan ifadeler ve
şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşımlarının farklılık taşıyıp taşımadığının tespiti yapılmıştır.
Anahar Kelimeler: ISO 500, Alüminyum, Pandemi, İçerik Analizi
Content Analysis on the Websites and Sustainability Reports of the ISO 500 Companies in the Aluminum
Industry
Abstract
People first engaged in hunting and collecting, then settled life and engaged in agriculture. With the
invention of steam engines, the First Industrial Revolution began, the Second Industrial Revolution began
with the discovery of electricity, and mass production began with it. Thus, the consumption of resources
has increased and problems have begun in the preservation of the natural balance. With the use of digital
systems, the Third Industrial Revolution was started, and the Fourth Industrial Revolution was started
with the Internet of Things, achieving a magnificent speed in production and consumption. The increase in
population has led to an increase in demand, the increase in demand has increased production.
Unconscious consumption has brought about the damage to the environment. During the social isolation
period implemented due to the pandemic, people began to question themselves; found the opportunity
to review their habits, production and consumption methods. Nature has also found time to recover
itself. However, there are difficulties in finding resources today. Unconscious consumption and waste are
some of the responsible for the damage to the environment. Due to the increasing population and the
uneven distribution in the world; Equality cannot be achieved in access to food, health resources and
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education. States, non-governmental organizations and individuals are responsible for these issues, as
well as companies have responsibilities in this area. In this study, the emergence of the concept of
sustainability and the developments over the years are explained, and firstly, the approach of the private
sector is mentioned. Then, the subject was examined within the Aluminum Sector. Content analysis was
conducted on the websites and sustainability reports of Aluminum companies in ISO 500. The most
important company-based concepts were revealed and the points they wanted to draw attention to were
determined. In addition, it has been determined whether the concepts that stand out in the sector and
the sustainability approaches of the companies are different.
GİRİŞ
Var olan doğal dengesi gereği dünya kendini toplama, yenileme ve temizleme yeteneğine sahiptir. Ancak
dünyanında bu anlamda belli bir taşıma kapasitesi mevcuttur. Sanayi Devrimine kadar olan süreçte avcı
toplayıcı ve tarım toplumu olduğu dönemlerde doğal denge kendi kendine sağlanırken Endüstri
Devrimlerinin başlaması, nüfusun artması talebi, talebin artması da üretim ve tüketimi artırmış böylelikle
doğal dengede bozulmalar baş göstermiştir.
Sürdürülebilir gelişmenin doğuşu 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da geliştirilen sürdürülebilir orman
yönetimine dayanmaktadır. İngiltere'de bu dönemlerde artan kereste kaynaklarının tükenmesi konusunda
farkındalıkların oluşması ile beraber John Evelyn, 16. Yüzyılın sonlarına doğru "Sylva" adlı bir makale
kaleme aldı. Doğal kaynakların tahribi ve aşırı sömürüsünü engellemek adına, tohum ekmenin ve ağaç
dikmenin toprağa sahip olan her vatandaşın bu konuyu vatani bir görev olarak görmesi gerektiğini ifade
etti. (Ekşioğlu, 2019)
17. ve 18. yy’da doğal kaynakların aşırı sömürüsünü engellemek adına ormancılık alanında kesilen her
ağacın yerine yenisinin ekilmesi konusu gündeme gelmiştir. Hızla artan sanayi ihtiyaçlarını karşılamak
adına ağaç kesimi ve kerestecilik faaliyetleri hızlanırken, kimi toprak sahipleri konuya duyarsız kalırken,
duyarlı olup ağaç dikenlerin çabası ve dikilen ağaçlar dengeyi karşılamada yetersiz kalmıştır.
Yalnızca ormancılık alanında değil; tarım, tekstil, sanayi ve hayvancılık alanlarında bilinçsiz tüketimler
sonucu hammadde ve doğal kaynaklar giderek azalmaya başlamıştır.
Bunun yanı sıra sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle çevrenin tahrip edilmesi ve hava, toprak ve su
kirliliğinde artış meydana gelmiştir. Doğal dengedeki bozulmanın fark edilmesi ve dünyanın taşıma
kapasitesinin zorlanmaya başladığının fark edilmesi üzerine sürdürülebilirlik konusu gündeme gelmiştir.
Sürdürülebilirlik kavramı, doğal dengeleri bozmadan, tüketilen hammaddelerin dengeli olarak veya daha
kıymetli maddelerle değiştirilerek üretkenlik süreçlerini vadesiz şekilde sürdürebilme yeteneğidir.
Sürdürülebilir gelişme kavramı, tabii sistemlerin taşıma kapasitesiyle ilgili endişeyi, insanlığın yaşadığı
toplumsal, ekonomik ve siyasal güçlüklerle birleştirir. Sürdürülebilirlik esasen sürdürülebilir iyileştirme ve
doğa bilimi terimlerinin harmanlanmasıdır. Gelecek kuşaklar tarafından kullanılmak adına doğada var olan
kaynakların yenilenmesi veya yerlerine yenilerinin konulması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi hakkında,
şimdiki nesillerin mesuliyetlerine özellikle değinmektedir.
Orman yönetiminde başlayan farkındalığın diğer alanlara da yayılması ve kitlesel çaptan küresel çapa
taşınabilmesi adına 1970’lerde doğanın taşıma kapasitesinin bu gidişi kaldıramayacağına yönelik Roma
Kulübü’nde global çapta ilk kez gerçekçi tahminler sunulmuştur.
1972 Roma Kulübü
Sürdürülebilirlik konusunun gündeme geldiği ilk kaynak 19. Yüzyılın sonlarında Roma Kulübünün’
yayınladığı ‘Büyümenin Sınırları’ adlı kitaplaştırılan rapor olarak görülmektedir ve kavramın temellerinin
Birleşmiş Milletler’in düzenlediği ‘Stockholm Konferansı’nda atılmıştır. (Nemli, 2004)
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1983 - Ortak Geleceğimiz Raporu
Çevre ve ekonomiyi bir arada düşünmemiz gerektiğini ikisinin birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade eden
rapor, insanların gereksinimlerinin doğal kaynaklara zarar vermeksizin yerine getirilmesi adına
sürdürülebilir kalkınmanın özümsenmesi gerektiğini belirtmiştir. Raporun 27. maddesinde, sürdürülebilir
kalkınmanın kült haline gelen “bugünün gereksinimlerini karşılarken gelecek nesillerin gereksinimlerini
yerine getirme yeteneğine engel olunmamasını sağlayan kalkınmadır” ifadesi yer almaktadır. (SBB, 2019)
1992 - Rio Zirvesi
Bu konferans Birleşmiş Milletlerin çevre alanındaki çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. 108’i Devlet
başkanı olmak üzere 179 ülke konferansa katılım sağlamıştır. Yetkililer bu alandaki geleneksel yaklaşımı
değiştirmeyi hedeflemiştir ve bunu amaçlayan 3 önemli anlaşmaya imza atmıştır.
1- Gündem 21: Sürdürebilir kalkınmanın her aşamasını kapsayan eylem planı
2- Rio Deklerasyonu: Devletlerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir dizi prensip
3- Orman Prensipleri Raporu: Tüm dünyada ormanların sürdürülebilir yönetimini amaçlayan bir dizi
prensibi içermektedir.
Toplantı sonundaki manzara pek umut verici değildir yetkililerin hiç biri BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın
“tek yaşam alanı olan dünyanın durumunu iyileştirmeliyiz” çağrısına aldırış etmedikleri gözlemlenmiştir.
(Demirkan, 2002)
2002 - Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
Johannesburg Zirvesi’nde, sürdürülebilir kalkınmanın boyutlarına değinilmiş olup sürdürülebilirliğin ancak,
sosyal, çevresel ve ekonomik yaklaşımların bir araya getirildiği genel bir yaklaşımın kabul edilmesi ile
amacına ulaşabileceği ifade edilmiştir. Rio Zirvesi’nde aktörlerin verdikleri sözleri etkin şekilde yerine
getiremediğine vurgu yapılarak, Johannesburg Zirvesi’nde verilen sözlerin uygulanmasına ağırlık verilmesi
konusunda mutabık kalınmıştır. Buna rağmen süreç içerisinde ne yazık ki beklenen sonuçlar elde
edilememiştir. (Nemli, 2004)
2012 - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, Rio+20
92 yılında gerçekleştirilen ilk Rio Zirvesi’nin ardından geçen 20 yılı değerlendirmek üzere yapılmıştır.
Devletlerin üst düzey temsilcilerinin yer aldığı zirvede insanların daha yaşanılabilir bir dünyaya
ulaşabilmesine yönelik ortaya koydukları taahhütleri barındıran ‘İstediğimiz Gelecek’ bildirgesi konferansın
çıktını oluşturmuştur. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik önemli konuları içeren bu bildirge; kararların ve
nasıl uygulanacağının sınırlarını çizdiği, sürdürülebilir kalkınma adına rehber niteliğinde global çapta kabul
edilmiş bir belge niteliğindedir. (Kalkınma Bakanlığı, 2012)
2015 - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
Sürdürülebilir kalkınma için ülkelerin bir araya geldiği ve aldığı kararları hayata geçirme konusunda
yaşadıkları sıkıntılar ve zorluklar, bunları aşıp hayata geçirseler dahi meydana gelen eksikler gündem
yapılmış ve bu anlamda çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yönelik acil
eylem planını hayata geçirme konusu tekrar vurgulanmıştır. , 2000 yılında belirlenen ‘Binyıl Zirvesinin
devamı ve noksan kalan noktaların giderilmesi amacıyla “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ metnine
193 ülke taahhüt vermiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’, 17 temel ilke ve bunların alt kırınımlarını
oluşturan 169 alt ilkeden oluşmaktadır, bu 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi;
Amaç 1: Yoksulluğa Son
Amaç 2: Açlığa Son
Amaç 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Amaç 4: Nitelikli Eğitim
Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
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Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon
Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji
Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim
Amaç 13: İklim Eylemi
Amaç 14: Sudaki Yaşam
Amaç 15: Karasal Yaşam
Amaç 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Amaç 17: Amaçlar için Ortaklıklar
(UNDP, 2022)
2016 - Paris Anlaşması
Bu anlaşma ile insanlığın sebep olduğu sıcaklık artışının, sanayi toplumuna geçilmeden önceki döneme
kıyaslandığında 2 derece farkın altında tutulması hedeflemektedir. Paris Anlaşması uyarınca, her ülke
küresel ısınmayı azaltmak için üstlendiği katkıyı belirlemeli, planlamalı ve düzenli olarak raporlamalıdır.
Hiçbir mekanizma, bir ülkeyi belirli bir tarihe kadar belirli bir emisyon hedefi koymaya zorlamaz, ancak her
hedef önceden belirlenmiş hedeflerin ötesine geçmelidir. (ÇŞİDB, 2021)
2019 – Avrupa Yeşil Mutabakat
AB’nin Yeşil Mutabakatı hem AB’ye üye hem de AB ile iş birliği ve ticaret yapan ülkeler için çok ciddi ve
kapsamlı bir dönüşüm içermektedir.
Avrupa 2050’de ilk karbon nötr kıta olmayı hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak Avrupa Yeşil
Mutabakat kapsamı içerisinde uluslararası ticari faaliyetlerden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak
amacıyla karbon vergisi uygulaması düzenlemektedir.
İlk olarak bazı pilot sektörler belirlenmiştir, bu sektörler karbon emisyonu yüksek olan enerji yoğun
sektörlerden oluşmaktadır.
Bu anlamda Ticaret Bakanlığı’nın sayfasında yer alan bilgi şu şekildedir: “Bu kapsamda, mevzuat
taslağında, SKD mekanizmasının AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) paralel bir sistem olacak şekilde
kurgulandığı; SKD mekanizmasına tabi olan seçili sektörlerin ise demirçelik, çimento, alüminyum, elektrik
ve gübre olarak belirlendiği görülmektedir” (Ticaret Bakanlığı, 2021)
Ayrıca, şu an Avrupa’da süregelen karbon vergileri karbon emisyonu birim tonda 30 Euro iken, Sınırda
Karbon Düzenlemesi sonucunda uluslararası bir yaptırımın olması halinde bu tutarın karbon ton
emisyonuna 50 Euro olarak güncellenmesi beklenmektedir. (Semtrio, 2022)
Bu sektörde yer alan firmalarda Pazar ve ihracat kaybı yaşamamak adına bu hesapları yaptırmak ve bu
belgeleri almak için çalışmalara başlamıştır.
1 Ocak 2023’e kadar pilot sektörlerin karbon ayak izi bilgilerini hesaplayıp sunması beklenmekte,
1 Ocak 2026’dan itibaren de bu sektörlerden vergi alınması hedeflenmektedir.
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2020 – Pandemi Etkisi
Pandeminin etkisiyle tüm dünyada uygulanan sosyal izolasyonla birlikte insanların bu hızlı yaşam
temposuna bir mola verilmiş ve bireyler yaşam tarzlarını üretim tüketim alışkanlıklarını gözden geçirme
fırsatı bulmuştur. Bu süreçte doğa da bu insan etkisinin azalmasıyla kendini toparlama fırsatı bulmuş ve o
kendini yenilerken insanlıkta doğaya verdiği zararı daha net görme fırsatı bulmuştur.
Dünyayı geldiği bu durumdan kurtarmak için hükümetler, stk’lar ve fertler sorumlu olduğu kadar
ekonomiye, topluma ve çevreye etkisinden dolayı endüstri, özel sektöründe sorumlu olduğu
unutulmamalıdır.
AMAÇ VE ÖNEM
Bu çalışmanın amacı; Alüminyum Sektöründe ISO 500’de yer alan şirketlerin internet siteleri ve
sürdürülebilirlik raporları üzerine içerik analizi yapılarak şirketler özelinde en fazla önem verdikleri
kavramlar ve dikkat çekmek istedikleri noktalar çıkarılmış, ayrıca sektör genelinde öne çıkan ifadeler ve
şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşımlarının farklılık taşıyıp taşımadığının tespiti yapılmıştır. Firmaların
çevreye yönelik duyarlarının gelişmesi, sürdürülebilirlik konusunun rekabetin bir gerekliliği haline gelmesi,
bazı anlaşma ve kanunlarla firmalara getirilen yükümlülükler ve son olarak Avrupa Yeşil Mutabakat
sonrasında gelecek olan vergi zorunlulukları nedeniyle firmalar bu alana yönelmiştir. Konunun yeni olması,
bu alanda literatür çalışmalarının yeni yeni başlıyor olması ve Alüminyum Sektörünün pilot beş bölgeden
biri olması nedeniyle bu alanda çalışma yapılmıştır ve literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir.
ÇALIŞMANIN KISITLARI
ISO 500’de yer alan Alüminyum Sektöründe faaliyet gösteren firmalar henüz 2021 sürdürülebilirlik
raporlarını web sitelerinde yayınlanmadığı için web sitelerinde yer alan 2020 raporları baz alınmıştır, ISO
500’de yer alan 10 Alüminyum firmasının yalnızca 4’ünün Sürdürülebilirlik raporu yayınladığı
gözlemlenmiştir. Eti Alüminyum firmasının ise raporu yayınlanmış ancak kopyalandıktan sonra
yapıştırıldığında anlamlı yazılar çıkmadığı için dahil edilememiştir. (Eti Alüminyum, 2021)
ÜretimdenFirma
Satışlar
AdıSıra No
41 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
63 ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
155 Eti Alüminyum A.Ş.
202 Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.
210 CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.
262 Arslan Alüminyum A.Ş.
280 Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş.
294 Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
312 Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş.
383 Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

Faaliyet Alanı
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum

Yıl
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Sürdürülebilirlik Raporu
VAR
VAR
VAR
YOK
VAR
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK

(ISO 500, 2021)
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan içerik analizi yöntemidir. Nitel araştırma
yöntemi olan içerik analizi; bir metnin sistematik, tarafsız ve sayısal olarak analiz edilmesini ifade eden,
metinden sonuçlar çıkarmak için gerçekleştirilen bir dizi usulü içeren bir araştırma yöntemidir.
Sürdürülebilirlik raporları hakkında veri toplanmasında tarama modelinden yararlanılmıştır.
Raporlarda yer alan resim yazıları, tarihçe sayfaları, GRI endeksi gibi sayfalar analize dahil edilmemiştir.
Ayrıca raporları oluşturan kelimeler bir havuzda toplandıktan sonra ekler, bağlaç ve edatlar gibi tek başına
anlamlı olmayan kelimeler ayıklanmıştır.
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BULGULAR
Iso 500’de yer alan Alüminyum şirketlerin web sayfalarında paylaştıkları sürdürülebilirlik raporları kelime
bulutu uygulaması ile analiz edilmiş ve kelimeler süzülmüştür. Ardından tüm kelimeler kelime havuzunda
toplanmıştır. Toplam 1885 benzersiz kelimeye 25 bine yakın adette yer verilmiştir. Bu kelimelerin 26 adedi
toplam kullanılan kelimelerin %15’ini oluşturmaktadır.
Sürdürülebilirlikle alakalı olduğu belirlenen 10 kelime öne çıkarılmış olup bu kelimelerin bu raporlardaki
dağılımı incelendiğinde firmalarda “çalışan/lar” kelimesi toplamda 238 kez tekrarlanarak en fazla önem
verilen kelime olduğu göze çarpmaktadır. Ardından “yönetim” 201 kez ve “enerji” 198 kez tekrarlanmıştır.
“alüminyum” 195 kez ile 4. sıra da “sürdürülebilirlik ise 152 kez ile 5. Sırada yer almaktadır. Ardından
sırasıyla; “çevre”, “üretim”, “gelişim” “ürün” ve “etik” konuları gelmektedir.
Sözcükler excel yardımıyla radar grafiğe taşınmış olup grafik ve liste aşağıdaki gibidir.
Kelime
Adet
Çalışan/lar
238
Yönetim
201
Enerji
198
Alüminyum
195
Sürdürülebilirlik
152
Çevre
142
Eğitim
139
Üretim
136
Gelişim
125
Etik
95

Şirketlerin raporları tek tek incelendiğinde Assan Firması raporunda 5942 kelime yer vermiş ve tüm rapor
983 benzersiz kelime ile oluşturulmuştur. (Assan, 2020)
Asaş Alüminyum firmasının raporunda 9252 kelime kullanılmış olup 979 benzersiz kelimeye yer verilmiştir.
(Asaş, 2020)
CMS firmasının raporunda ise toplam 9444 kelime kullanılmış 979 benzersiz kelimeyle rapor
oluşturulmuştur. (CMS, 2020)

Assan
Toplam Kelime 5942
Benzersiz Kelime 983
Ortalama Tekrar 6,0

CMS
9444
979
9,6

Asaş
9252
976
9,5
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Firmaların raporlarını toplam sayfa sayılarına ve sayfa başına düşen kelime sayılarına göre
değerlendirdiğimizde ve rapor yapılarını incelenmiştir. Assan Firmasının daha çok görsel ağırlıklı bir içerik
hazırladığı az kelime çeşidi ve tekrarı yaptığı, Asaş Firmasının hem görsel hem sözel bir rapor hazırladığı,
CMS firmasının ise daha çok sayısal veri tabloları ve kelime ağırlıklı bir rapor hazırladığı görülmektedir.

Firma Adı Sayfa Sayısı
Sayfa Başı
Assan
74
80,3
CMS
68
138,9
Asaş
113
81,9

Belirlenen kriterlerin dışında bir de firmaların diğer firmalardan farklı olarak öne çıkan kelimeleri mevcut,
Alüminyum Sektörünün sürdürülebilirlik kriterlerini belirleyen öncü kuruluşlardan ASI’nin verdiği belgeyi
şu ana kadar tek alan kuruluş Assan’dır. Bunun için diğer raporlarda yer almayan “ASI” kelimesi Assan’ın
raporunda ön plana çıkmaktadır.
Asaş firmasında ise diğer firmalar kullanmazken ön plana çıkan kelimenin “inovasyon” kelimesi olduğu
görülmektedir. Ayrıca diğer firmalarda çok gerilerde yer alırken “pandemi” kelimesinin diğerlerinden daha
ön planda olduğu görülmektedir.
CMS firmasının raporunda ise diğer firmalarda yer almayan ve firmanın çalışma alanı olan “jant”
kelimesinin ön plana çıktığı görülmektedir.
Belirlenen kelimeler ve firmalara özel kelimeler kendi içlerinde sıralandıklarında firma bazında önem
sıralaması aşağıdaki gibi olmaktadır. Ayrıca ortalama değerleri her bir kelime için üstünde değer olarak
belirtilmiştir.

Önem Sıralaması
50

45

45
40
32

35
26

30

28

27
23

25
20
15
10

19

19
15

13
8

9

5
0

Asaş

Assan
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ASSAN ALÜMİNYUM
Firmanın raporunda en fazla kullanılan kelime şirketin grup ismi olurken diğer firmalardan farklı olarak
sektörün ve hammaddenin ismini oluşturan “Alüminyum” kelimesi ilk sıralarda yer almaktadır. Diğer
firmalarda “sürdürülebilirlik” kavramı daha arka sıralarda yer alırken Assan Firmasında bu kavram ilk 5’in
içinde yer almaktadır. Ayrıca firmanın raporunda “yönetim” kelimesinin “çalışan/lar” kelimesinden önce
geldiği dikkat çekmektedir. Diğer firmalardan farklı olarak ASI sözcüğüne yer verilmektedir. Dikkat çeken
bir diğer konu ise belirlenen kelimelerden “eğitim” kelimesinin firmanın raporunda diğer kriterlere göre en
sonda yer alıyor olmasıdır.

ASAŞ ALÜMİNYUM
Firmanın raporunda en fazla kullanılan kelime firmanın adı olmakla beraber ikinci sıra da “eğitim”i
sözcüğünün geliyor olması dikkat çekmektedir. Firmanın raporunda ayrıca “çalışan/lar” kelimesinin üst
sıralarda yer aldığı dikkat çekmektedir, hemen peşinden “enerji” kelimesi gelmektedir. Sürdürülebilirlik
konusu 7.sırada yer alırken “alüminyum” kelimesi 9.sırada yer almaktadır. Dikkat çeken bir diğer konu ise
belirlenen kelimelerden “etik” kelimesinin firmanın raporunda diğer kriterlere göre en sonda yer alıyor
olmasıdır. Diğer firmaların yer vermediği “inovasyon” kelimesine yer verilmesi dikkat çeken bir diğer unsur
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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CMS JANT
CMS firmasında da diğer firmalarda olduğu gibi ilk sırada firmanın adı gelmektedir. Firmanın raporunda
ikinci sırada “çalışan/lar” kelimesinin gelmesi dikkat çekmektedir. Hemen peşinden “yönetim” ve “enerji”
kelimeleri gelmektedir. Bunları “üretim” ve “çevre” kelimeleri izlemektedir. Firmanın kendi özel çalışma
alanı olan “jant” kelimesi diğer firmalardan farklı olarak kendine 14.sırada yer bulmuştur sürdürülebilirlik
kelimesi ise daha gerilerde kalmış 19.sıra da yer almıştır.
“etik” kelimesi raporda yer alan belirlenen kelimelerin içinde ortalarda yer alıyorken “eğitim”, “gelişim” ve
firmaların çalışma alanını oluşturan “alüminyum kelimesi sonlarda yer almaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
•
Alüminyum alanında faaliyet gösteren ISO500’de yer alan ülkemize üretim açısından, ekonomik
açıdan, istihdam açısından ve daha birçok alanda katkı sağlayan bu 10 firmanın gerek Sürdürebilirlik
Raporları ile gerekse web sitelerinde çevre, sürdürülebilirlik gibi sayfalarında yer verdikleri içerikler ve
yaptıkları çalışmalarla sürdürülebilirliğe önem verdikleri görülmüştür. Brundtland Raporu (WCED,
1987)’nda beyan edilen “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden
günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan gelişme”’ler adına firmaların bu çalışmaları yapması gelecek nesiller
adına umut vericidir.
•
Çalışma sonucunda etik değerlerin, kurum kültürlerinin, ekonomik baskıların ve politik unsurların
etkisiyle sektörün ve firmaların sürdürülebilirlik kavramını önemsedikleri ve sektörel anlamda ortak
alanların varlığı şirketlerin aynı konuları farklı önem derecesi ile dikkate aldığı görülmektedir.
•
Şirket bazında ele alındığında şirketin demografik unsurları, çalışan ve yönetim profili, şirketin
bulunduğu coğrafya, şirkete ait vizyon, misyon, hedefler ve şirket kültürünün etkisi ile sürdürülebilirlik
kavramına yaklaşımlarının, önemsedikleri değerlerinde ortak alanlar olduğu gibi raporlarda yer alan sayısal
verilere dayanarak anlamlı farklılıkların olduğu da tespit edilmiştir.
•
İlk raporlamaların Alüminyum Sektöründe CMS öncülüğünde 2013 yılında, Assan ve Asaş’ta ise 2019
yılında Eti Alüminyumda 2020 yılında başladığı, diğer 6 firmanın henüz rapor yayınlamadığı görüldü.
Sektörel anlamda bu çalışmaların yeni yeni yapıldığı saptanmış olup gelecek yıllarda özümsenip kültüre
dönüşmesi ve yaygınlaşması gerektiğini ifade edebiliriz.
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Özet
Bu çalışma; gösteri çağı insanının zihniyet dönüşümünü anlamaya yönelik bir çabadır. İmajın hakikatle
takas edilişinden, var oluşun görünmeye endeksli hale gelişine, niceliğin egemenliğinin niteliğe
tahakkümüne, panoptikon’un mahremiyetimize saldırısının kendimizi teşhir edişimizle yer değiştirmesine,
vasatlığın ve sıradanlığın, derinlik ve düşünce karşısında baş tacı edilişine, kadar birçok noktayı ele alıp
incelemektedir. ‘Büyüsü bozulmuş dünyayı’ ve gösteri çağındaki modern insanın düşünme ve tavır
alışındaki değişim ve dönüşümleri anlamaya çalışmaktadır. Gösteri; mağara duvarlarına resim yapan
insandan sosyal medyaya fotoğraf yükleyen insana kadar bir var olma biçiminde tezahür etmiştir.
Varoluşunu görünmek üzerinden tanımlayan modern insan için ‘teşhir’ bir zihniyet kalıbı haline gelmiştir.
Gözün değmesi muhtemel her alan göstergelerle itina ile işlenmiştir. Gösteriyi anlamak kendimizi
anlamaya ve içinde bulunduğumuz toplumun hangi yönde ilerlediğini görmeye önemli katkılar sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gösteri, İmaj, Mahremiyet, Medya, Teşhir
Mental Transformation of Spectacle Age People
Abstract
This present study is an endeavour to understand the mental transformations of the people inthe era of
the spectacle. It deals with and analyzes diverse subjects varying from the exchange of image by thge
truth, the indexation of existence on appearance, the dominance of quantity over quality, the
replacement of Panoptikon’s attack on privacy by self-exposure and the veneration of mediocrity and
ordinariness against depth and thought. Strives to explore the ‘disenchanted world outside’ and the
changes and transformations in the thinking and attitude of modern people in the era of spectacle. The
spectacle has manifested in a form of existence, changing from persons painting on the cave walls to
people uploading and sharing photos on social media. For a modern man, who defines his existence
through appearance, display has become a ‘mental pattern’. Every spot likely to tougch the eye has been
coutiously embroidered by indicators/display objects or images. Understanding the spectacle will
essentially contribute to better understanding ourselves and realizing which direction the society is
headed.
Keywords: Spectacle, image, privacy, media, display
GİRİŞ
Bu çalışmamız varoluşunu; görüntünün, -modern insanın zihin yapısını ve hayatını şekillendirme
konusunda- hangi sınırlara dayandığı sorusuna borçludur. Sürekli bir şeyleri görme ve çözümleme
yükümlülüğü altındaki günümüz insanının bazen bilinçli ama çoğu zaman gayri ihtiyari yerine getirdiği bu
görevin, kendine nasıl bir bedel ödetmekte olduğu sorusunun izlerini sürmektedir. Günden güne
kaybolduğunu düşündüğümüz kalitenin, ustalığın kısaca niteliğin, nicelik karşısında eriyişinin görüntüye ve
gösteriye düşkünlüğümüzle nasıl bir bağı olduğunu araştırmaktadır.
Çalışmamız; gösterinin, modern dünyada yeni bir iletişim formu olarak kendini gösterdiği, görünür
olmayanın yok farz edildiği, görünürlüğün ise özü itibariyle niceliksel olanın alanına girdiği, yani şekil ve
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sayıdan uzak olan her şeyin - düşünce, sanat, edebiyat ve insan ruhu- giderek insan oluşumuzda daha az
hesaba katılmakta olduğu fikrini ileri sürmektedir. Teşhir iletişiminin; niteliği, sıradanlığın sularında aşağıya
doğru çekerken, ‘göz alıcı’ görselliğin elimizden neyin kayıp düştüğünü sorabilecek bir zihinden bizleri
mahrum bıraktığını, görüntünün ve sanallığın gücünün, hakikatle imaj arasındaki ayrımı ortadan
kaldırdığını, sürekli gözetlenme şüphesi içerisinde narsis ve hedonist bir kişilik yapısına kapı araladığını,
teşhir ve gösteri iletişimiyle, kaybolan insanlığımız arasında kuvvetli bir bağ olduğunu varsaymaktadır. Yani
göz ne kadar çok dışarıda dolaşırsa insan kendi içine eğilme imkânını o kadar kaybetmektedir.
Konunun birçok mecraya açılmaya müsait yapısı, kavramsal yönünün daha ön planda olması gibi
nedenlerden dolayı sanat, edebiyat, düşünce ve bilim dünyasının önemli isimlerinin eserlerinde detaylı bir
tarama yapılmış, birincil kaynaklar incelenmiş, farklı alanlara ait düşünce insanlarının görüşlerine
başvurularak ele alınan konunun olabildiğince farklı açılardan değerlendirilmesine olanak veren bir
yöntem benimsemiştir.
Çalışmamızı önemli kılan şey öncelikle, içinde yaşamakta olduğumuz toplumun görüntü ve görsellik
sebebiyle nasıl bir zihniyet değişimi yaşadığına dair pek çok ipucunu sinesinde barındırmasıdır. İmaj ve
simülasyonun gölgesinde kendine yer bulabilen hakikatin fark edilmesine yönelik çabasıdır. Kameralar
önünde tüm hayatı kayıt altına alınan, cep telefonu, televizyon, bilgisayar gibi cihazlarla sürekli kontrol
altında tutulan gösteri çağı insanının kendiyle baş başa kalamaması önündeki engelleri anlatmasıdır.
GÖSTERİ ÇAĞI İNSANININ VARLIK ZEMİNİ
Korku ve Endişe Çağı
İnsan korkularla dolu bir varlıktır. Müşahhas bir korkuyla yüzleşmek kolaydır ancak İnsanı, bilinmeyenin
dokunuşundan daha çok korkutan hiçbir şey yoktur. İnsan kendisine değen şeyi görmek ve tanımak, hiç
değilse sınıflandırmak ister. Sınıflandırıp bir kategori içerisine yerleştiremediği kişiler ve şeyler konusunda
da tedirgindir. Hesaba tabi tutulabilmek için sınıflandırmaya ihtiyaç duymaktadır. Karşımızda mı yanımızda
mı olduğunun bilgisine bu şekilde ulaşabilmektedir. Ortada olmaya çalışmak sanıldığı kadar kolay değildir.
Nietzsche bu zorluğu “ Yazık, ‘karşı olmakla’ yana olmak arasına mı koymak istiyorsun iskemleni”. Diye
ifade eder.
Yabancıyla temas her zaman içinde bir tedirginlik ve korkuyu barındırmıştır. Yabancı bir şeyden fiziksel
olarak kaçındığı gibi -Örneğin teknoloji-, yabancı kişileri de kabullenmek konusunda pek istekli değildir.
Yıpratıcı ve zorlayıcı da olsa alışkanlıklarının güvenli(!) rahatlığını terk etmek zorlayıcı bir serüvendir.
İnsanların etraflarında yarattıkları bütün mesafelerin nedeni bu korkudur. Kendilerini başka hiç kimsenin
giremeyeceği evlere kapatırlar ve ancak orada bir dereceye kadar güvende hissederler. Hırsız korkusu
yalnızca soyulma korkusu değildir, aynı zamanda karanlığın içinden aniden uzanan beklenmedik bir elden
duyulan korkudur. Bir yanda bilme isteği bir yanda bilinmezin tedirginliği. İnsan bu ikisi arasında yolunu
bulmaya çalışmaktadır. İçinde yaşadığımız modern endişe çağında insan bilmeye ihtiyaç duyduğundan çok
daha fazla cevaba sahiptir. Öyle ki cevapların çokluğu soruyu anlamsız kılmıştır. Oysa ‘Çok sayıda yanıtı
olanın daha kabarık sayıda sorusu bulunmalıdır.’ Bilge hayatın karşısında ömür boyu çocuk saflığını
muhafaza eden kişidir. Toprağımızdaki çoraklaşma sadece cevaplarla tatmin olma rahatlığımızdan ileri
gelmektedir.
“İnsanlar kendileri hakkında hiçbir zaman, yaşadığımız bu "ruhbilim çağı"ındaki kadar az bilgi sahibi
olmadılar. İnsanlar rahat duramıyorlar. Kendi değişimlerinden kaçmaktalar. Bu değişimleri beklemiyor,
önceliyorlar, olabileceklerinden başka her şey olmayı yeğliyorlar. Otomobille kendi ruh manzaraları
boyunca gidiyorlar ve yalnızca benzin istasyonlarında mola verdiklerinden, bu istasyonlardan oluştuklarına
inanıyorlar. Mühendisleri başkaca hiçbir şey tasarımlamıyorlar: Ne yeseler benzin kokuyor. Kapkara benzin
birikintileriyle düşlere dalıyorlar. İnsanlar tarafından terk edilmiş bir dünya imgesinden daha tedirgin
edicisi yoktur.” (Canetti, 2010: 15-19-27) Geleneksel öğretilerce verilen bilgilere göre Kali-Yuga’nın son
safhasına, bu "karanlık çağ"ın en karanlık dönemine gerçekten girmiş durumdayız Guenon’a göre (1999:
22). “Hint öğretisi, "Manvantara" adını verdiği insanlık çevriminin ilk ruhaniyetin derece derece kararması
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şeklinde evreler gösteren dört çağa bölündüğünü öğretmektedir. Bunlar eski Batı geleneklerinin
kendilerince altın, gümüş, tunç ve demir çağları olarak belirledikleri dönemlerin aynısıdır. Biz şu anda
"Kali-Yuga" veya "karanlık çağ" denilen dördüncü çağdayız. Söylentiye göre, altı bin yılı aşkın bir süredir,
yani klasik tarih olarak bilinen çağlardan çok önceki bir dönemden beri bu çağdayız. O zamandan beri,
eskiden herkesçe anlaşılabilir durumda olan gerçekler, gittikçe kapalı ve güç anlaşılır olmuştur.” Basit bir
doğrulmanın bizi feraha çıkaramayacağı, bütünsel bir yenilenmeye ihtiyaç duyulan bir çağı yaşamaktayız.
Her alandaki bunalım ve kargaşa eski dönemlerin sınırını çoktan aşan bir noktaya ulaşmıştır. Hindistan'ın
kutsal kitaplarınca bildirilen "kastların karışacağı, ailenin bile artık olmayacağı" o korkunç döneme
gelmedik mi? Bu durumun gerçekten dünyanın bugünkü durumu olduğunu anlamak, her yerde İncil'in
"umutsuzluk belası" dediği derin düşkünlüğü görüp saptamak için, insanın çevresine şöyle bir bakması
yeterlidir. Durumun ciddiyetini görmezlikten gelmemelidir. (Guenon,1999: 22-31)
Korku ve endişe bireyleri sardıkça yeni korkular gün yüzüne çıkmakta her korku başka bir korkuyu
beslemektedir. Korku zihinlere hâkim hale gelince, dünyadaki sorunlar ve zorluklar abartılmakta ve olası
çözüm yolları göz ardı edilmektedir. Korku ve panik kendi kendini haklı çıkarır hale gelip depresif bir kişilik
yapısına zemin hazırlamaktadır. Hiçbir şey yokken bir şey olabileceği endişesi modern insanın günlük rutini
haline gelmiştir. Korku skalamız hayli gelişmiş durumdadır. Biyolojik savaştan el sıkışmasıyla bulaşabilecek
hastalıklara kadar geniş bir spektrum içermektedir. İçinden hala geçmekte olduğumuz pandemi bu süreci
daha da tetiklemiştir. İnsan ilişkilerinde samimiyet içeren davranışlar bir risk prizmasında
değerlendirilmektedir. Gerek fiziksel gerek zihinsel ve ruhsal korkular insanları birbirine
yabancılaştırmakta ve şüphe atmosferi oluşturmaktadır. (Furedi, 2001:13-19).
Modern kurumlar ve yaşayış tarzı eski alışkanlıklar ve adetler üzerinde değiştirip dönüştürücü bir etkiye
sahiptir. Modern gündelik toplumsal hayatın doğasını kökten değiştirir ve yaşantılarımızın en kişisel
yanlarını bile etkiler. Moderniteyi kurumsal düzeyde anlamamız gerekir; fakat modern kurumların yol
açtığı köklü dönüşümlerin doğrudan bireysel hayatla ve bu yüzden benlikle iç içe geçtiği unutulmamalıdır.
Endişenin elimizden aldığı şey güvendir. Güven yaşam zeminimizi oluşturan en temel duygudur. Zira
insanın en temel içgüdüsünün yaşamda kalmak olduğunu akılda tutarsak, zemin ayaklarımız altından
kaydıkça yaşam nasıl tutunabiliriz? ‘Güven, gündelik hayatın en sıradan etkinliklerinin bile içerebileceği
muhtemel tehditler veya tehlikelere karşı koruyucu perde oluşturan bir tür ‘aşı’ sağlar. Güven, bu
anlamda, benliği gündelik hayatın gerçekleri karşısında gözeten ‘koruyucu koza’ için çok önemlidir’
(Giddens, 2013: 11-14)
Gösteri Çağı, Modernite, Şeyleşme
İnsan, yaşamındaki eksik kalan şeylerin farkında olan tek canlıdır. Bu yüzden olsa gerek yarım kalmışlığını
telafi edebilmek için bir ömür mücadele içerisindedir. Yarını inşa etmeye çalışırken aslında kendini de
yaşamın bir halkasına dâhil etmekle mutmaindir. Bauman’nın da (2013: 19) ifade ettiği gibi “Mutluluğun
anahtarı ve mutsuzluğun ilacı, mutlu olma umudunu canlı tutmaktır. Bu umut da ancak, hızlı bir “yeni
şanslar” ve “yeni başlangıçlar” silsilesinin ve ileriye dönük son derece uzun yeni başlangıçlar zincirinin
mevcut olması şartıyla canlı kalabilir.” İnsan doğadaki akışa uygun olarak bu ilerleyişini kadim
zamanlardan beri sürdürmektedir. ‘Büyü bozumu’ İnsanın her şeyi hesaplayıp kontrol edebileceği
düşüncesiyle başlamaktadır. Kullandığından fazla üretebilme gücü, emeğini ortaya koyanla emeğinin
ürünü arasındaki yabancılaşmanın başlama noktasıdır. Weber’e göre; (2003: 212-214) ilke olarak insanın
her şeyi hesaplayarak denetleyebileceğini bilmek dünyanın "büyüsünün bozulması" demektir. Artık,
esrarengiz güçlerin varlığına inanan vahşiler gibi, ruhları yardıma çağırmak ya da onlara egemen olmak için
büyü araçlarına başvurmak gerekmiyor. Teknik araç ve hesaplarla işler hallediliyor. Entellektüelizasyon,
her şeyden önce bu anlama geliyor. Weber’e göre, “Uygar insanın bireysel yaşamı sonsuz bir "ilerleme"nin
içinde yer alır ve kendi içsel anlamı gereği hiç bitmemesi gerekir; çünkü ilerleme çizgisi üzerinde yürüyen
kişinin önünde her zaman yeni bir adım vardır. Ölen hiç kimse ilerlemenin doruğuna varmış değildir, çünkü
o doruk sonsuza yükselir.” Bitiş çizgisinin koşucuyla birlikte ilerlediği bir koşu olarak tanımlar Bauman (…)
Gösteri çağı insanının içinde bulunduğu durumu. Ona göre “Gerçekten yeni olan şey, kişinin kendi
benliğinden kurtulma ve ısmarlama bir benlik edinme düşüdür ve bu tür bir düşü gerçek kılmaya duyulan
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inanç erişilebilir bir şeydir. Bu, erişilebilir bir tercih olmanın ötesinde aynı zamanda en kolay, sıkıntılı bir
durumda işe yaraması pek muhtemel bir tercihtir.” (Bauman,2013: 18)
Geçmişteki herhangi bir köylü, "yaşlı ve yaşama doymuş" olarak ölmüşse, bu, yaşamın organik çevrimi
içinde yer aldığındandır. Yaşam, ona verebileceği her şeyi vermiştir; çözmek isteyeceği hiçbir bilmece
kalmamıştır; dolayısıyla "yeterince" yaşamıştır. Oysa düşünce, bilgi ve sorunların sürekli zenginleştirdiği bir
kültür ortamında yaşayan uygar insan, "yaşamdan yorulabilir" ama "yaşama doyamaz". Ruhun yaşama her
an getirdiği yeni şeylerin ancak çok küçük bir bölümünü yakalayabilir; bunlar ise hep geçici ve kesinliği
olmayan şeylerdir. Öyleyse olum de onun için anlamsız bir olaydır. Ölüm anlamsız olunca, uygar yaşam da
anlamsızlaşır; tam da bu "ilericiliği" yüzünden, ölüme anlamsızlık damgasını vurur.
Yapıp etmelerimizle aramızdaki mesafeyi ifade edebilmek için Weber bir Kızılderiliyle modern insanın
durumunu ele alır. Tramvaya binen kişi, fizikçi değilse, aracın nasıl harekete geçtiğini bilmez. Bilmesi de
gerekmez. Tramvayın davranışına "güvenmek" ona yeter; kendi davranışını bu beklentiye göre belirler.
Ama bir tramvayın hareket edebilmesi için nasıl yapılması gerektiğine ilişkin hiçbir bilgisi yoktur. Oysa bir
vahşinin, kullandığı aletler hakkındaki bilgisi çok daha fazladır. Oysa vahşi, günlük yiyeceğini elde etmek
için ne yapması gerektiğini ve hangi kurumların bu konuda ona hizmet ettiğini bilir. O halde,
entellektüelizasyon ve rasyonalizasyonun artması, içinde yaşadığımız koşullar hakkındaki bilgimizin
artması ve genelleşmesi demek değildir. Ama başka bir şey demektir: isterse insanın her an öğrenebileceği
bilgisi ya da inancı demektir. (Weber, 2003: 212-214)
Modern olmak, Marx'ın deyişiyle 'katı olan her şeyin buharlaşıp gittiği' bir evrenin parçası olmaktır.’
“Modern olmak, bizlere serüven, güç, coşku, gelişme, kendimizi ve dünyayı dönüştürme olanakları vaat
eden; ama bir yandan da sahip olduğumuz her şeyi, bildiğimiz her şeyi, olduğumuz her şeyi yok etmekle
tehdit eden bir ortamda bulmaktır kendimizi. Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve
ulusal, dinsel ve ideolojik sınırların ötesine geçer; modernliğin, bu anlamda insanlığı birleştirdiği
söylenebilir. Ama paradoksal bir birliktir bu, bölünmüşlüğün birliğidir: Bizleri sürekli parçalanma ve
yenilenmenin, mücadele ve çelişkinin, belirsizlik ve acının girdabına sürükler.” (Berman, 2006: 27)
Gösteri, görünmek, bilinmek, görünür olmak için çaba sarf etmek, semboller, simgeler insanlığın mağara
tecrübesine kadar gitmektedir. Ama bizim burada zihin yapısını anlamaya çalıştığımız gösteri insanın
izlerini moderniteyle birlikte takip etme zorunluluğumuz vardır. Zira insanın makineyle kurduğu temas,
sanayileşme, seri üretim, pazar ihtiyacı, ele aldığımız gösteri çağı insanının şekillenmeye başladığı
zemindir. "modernite" terimini çok genel anlamda, ilk kez feodalizm sonrası Avrupa'da ortaya çıkan, ancak
20. yüzyılda giderek dünya çapında tarihsel etkiye sahip olan kurumlar ve davranış biçimlerini ifade etmek
için kullabiliriz. Sanayileşmenin tek kurumsal boyutu olmadığı kabul edilse de, "modernite" kabaca
"sanayileşmiş dünya"ya karşılık gelen bir dönem olarak anlaşılabilir. Sanayileşme terimini üretim
süreçlerinde maddi gücün ve makinelerin yaygın kullanımını içeren toplumsal ilişkileri anlatmak için
kullanmaktayız. Aslında sanayileşme modernitenin kurumsal bir eksenidir. “İkinci bir boyut, burada hem
rekabetçi ürün piyasalarını hem de işgücünün metalaşmasını içeren bir meta üretimi sistemi olarak
anlaşılan kapitalizmdir. Bu iki boyut modern toplumsal hayatın ortaya çıkışıyla bağlantılı örgütsel güçte
muazzam artışın temelini oluşturan gözetim kurumlarından analitik olarak ayrılabilir. Gözetim tâbi nüfusu
denetleyici kontrolü anlatır; bu kontrol bazen Foucault'nun kullandığı anlamda "görünür" gözetim
biçimini, bazen toplumsal etkinlikleri koordine etmek için bilgilerin kullanılması biçimini alabilir. Bu boyut,
ayrıca, "savaşın sanayileşmesi" bağlamında şiddet araçlarının kontrolünden ayrılabilir. Modernite öncelikle
nükleer silahlanmanın göstergesi olduğu silâhların potansiyel yıkıcı gücünün daha sınırsız hale geldiği bir
"topyekûn savaş" çağının habercisidir. Modernite en belirgini ulus-devlet olan belirli toplumsal formlar
üretmiştir.”(Giddens, 2010: 29) Modernite Harvey’e göre; ( 2012: 7-8) İster nazik ve demokratik, ister
devrimci, travmatik ve otoriter olsun “yaratıcı yıkım”la ilgili olmuştur.(…) “Saint-Simon kaynaklı ve Marx’ın
içtenlikle benimsediği alternatif modernleşme - moderniteden ziyade modernleşme- teorisi hiçbir
toplumsal düzenin zaten var olan durumunda kuluçkada bulunmayan değişimleri gerçekleştiremeyeceğini
söyler. “Yumurta kırmadan omlet yapamazsınız,” der eski bir deyim; bir biçimde eskiyi hükümsüz kılmadan
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ya da hatta yok etmeden yeni toplumsal düzenlemeler yaratmak imkânsızdır. Eğer modernite terimin bir
anlamı varsa, bu anlam yaratıcı yıkımın bazı karar anlarını işaret eder.”
Akıl Tutulması adlı eserinde Horkheimer (2010: 81) aklın öznelleşmesi, biçimselleşmesi olarak gördüğü bu
durumu ‘şeyleşme’ diye kavramsallaştırır. Bu Şeyleşme, başlangıcı örgütlenmiş toplumun ilk kuruluşuna ve
aletlerin ilk kullanılmasına kadar götürülebilecek bir süreçtir. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi insan
faaliyetinin bütün ürünlerinin metaya dönüşmesi ancak sanayi toplumunun doğuşuyla gerçekleşmiştir.
Eskiden aklın, otoritenin, dinin, yerine getirdiği işlevler ekonomi aygıtı tarafından yerine getirilmekte, bir
şeye değer biçen ve alınıp satılabilir olabilmesini sağlayan pazarın imkânlarıdır. Somut fayda hâsıl
edilmeyen her şey gereksiz değersiz ya da lükstür. Üretkenlik paraya tahvil edilebiliyorsa değerlidir. Bir
gelir getiren her işe, her uğraşa üretken denilmektedir.
Peki, bu sadece maddi unsurlara yönelik bir değer ölçümü müdür? Elbette hayır. Zihin ve kalbin ürettiği
tüm değerler de kendini bu mihenge vurmak zorundadır. Değerli olabilmesi müşahhas gelire dönüşebilme
becerisiyle ölçülmektedir. Örneğin Horkheimer’in vermiş olduğu örneği ele alalım. Beethoven'in Eroica
senfonisini düşünelim. Bugün ortalama bir konser izleyicisi bu yapıtın nesnel anlamını kavramaktan
acizdir. Senfoniyi, program broşüründeki yorumların somutlanması olarak dinler. Aslında bir sanat görevi
ifa edilmektedir. Eserle temas etmekten, orada bulunmak, görülmek ve bir görevi yerine getirmiş olmanın
tatminliyi daha önemli hale gelmektedir. Şeyleşme, ‘Sanat yapıtlarını kültürel metalara dönüştürürken,
tüketimlerini de gerçek niyet ve amaçlarımızdan kopuk, rasgele, düzensiz bir duygular dizisine
evirmektedir. Sanat, politika ve dinden olduğu gibi doğruluktan da koparılmıştır. Eskiden bir sanat
yapıtının amacı, dünyaya ne olduğunu söylemek, nihai bir yargıda bulunmak olurdu. Sanat yapıtının bu
özelliği günümüzde ortadan kalkmıştır. Oysa her şey notalarda yazılıdır’ Ruhumuzla teması çekilmiş sanat,
bize dokunamadığı için dönüştürme, canlandırma, önümüze yeni kapılar açma özelliğini de yitirmiş,
toplumsal statümüze hizmet eden bir metaya dönüşmüştür. “Bugün zihinsel konularla uğraşmanın kendisi
de ‘pratikleşmiş’, departmanları ve giriş kısıtlamalarıyla katı bir iş bölümünün geçerli olduğu bir ticari
faaliyet haline gelmiştir.” (Adorno, Horkheimer,1995: 23)
Bu durum tam da Weber’in, “hayat kürelerinin araçlar ve amaçların hesaplanabilirliğinin egemenliği altına
girmesi olarak tanımladığı rasyonelleşmeye karşılık gelmektedir.” (Schroeder, 1996: 166). Habermas’ın
(2007: 33) deyişiyle “Rasyonelleştirme, öncelikle rasyonel karar verme ölçütlerine tabi toplumsal alanların
yaygınlaşması anlamına gelir. Bir süreç olarak rasyonelleşmeye, araçsal eylemin ölçütlerinin yaşamın başka
alanlarına da sızmalarına (yaşam tarzlarının kentlileştirilmesi, ulaşımın ve iletişimin teknikleştirilmesi) yol
açan endüstrileşme eşlik eder”
Amaç olan şeyler araçsallaştırılmış, aklın ölçüleri faydanın haz veren yönlerine ayarlanmıştır. Akıl faydaya
ulaşabilmek için bir hesap makinesi dercesine indirgenmiştir. “Şimdi görünürde hangi grup zafer kazanırsa
kazansın, önümüzde rengârenk çiçekler değil buz gibi bir karanlık ve sert kutup gecesi var.” Diyen Weber
dört farklı türde akılcılık ortaya koymuş ve akılcılığın farklı toplumsal ortamlarda farklı biçimler aldığını ileri
sürmüştür. “Pratik akılcılık, insanların günlük faaliyetlerinde amaçları için en iyi araçları aradığı dünyevi bir
biçimdir. Kuramsal akılcılık, pratik değil bilişseldir ve soyut kavramlar aracılığıyla gerçekliğe egemen olma
çabasını içerir. Tözel akılcılık, daha büyük toplumsal değerler tarafından ve bu değerler bağlamında
yönlendirilen araçların seçimini içerir. Formel akılcılık benzer bir araç seçimi içerir, ama bu kez evrensel
olarak uygulanan kural, hukuk ve düzenlemelerle yönlendirilir. Batı’nın ayırt edici ürünü formel
akılcılıktır.” Weber bu akılcılık türleri arasında fark gözetse de Batıdaki formel akılcılığın bir ‘demir kafes’
gibi insanlığı sardığını ifade etmekten geri durmaz. Yeni tüketim araçları Weber’in akılcılaştırma kuramıyla
düşünüldüğü zaman “kutup gecesi”, “buz gibi karanlık” ve “sert” gibi ifadeler büyüsü bozulmuş, soğuk,
karabasan gibi bir görüntü taşımaktadırlar. (Ritzer, 2000: 89)
Gösteriyi Anlamak
Gösteri imajlardan müteşekkil bir alandan ibaret değildir. İmajlar ve görüntülerin imbiğinden damıtılmış
bir zihniyet ve yaşam formudur. ‘Bu, nesnelleşmiş bir dünya görüntüsüdür’. Gösteri gerçek dünyaya
sonradan eklenmiş bir süs değildir. Mevcut üretim tarzının hem sonucu hem tasarısıdır. Enformasyon,
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propaganda, moda, reklam, tüketim alışkanlıkları ve yaşamın her alanında bir modelleme olarak
karşımızda durmakta, bireyi kendi döngüsünde değiştirip dönüştürmektedir. ‘O üretimde önceden
yapılmış seçimin her alanda onaylanması ve bunun sonucu olan tüketimidir. Gösterinin biçimi ve içeriği,
var olan sistemin koşullarının ve amaçlarının tümüyle doğrulanmasıdır.’ Dünya basit imajlara dönüşmeye
başladığında, basit imajlar dünyayı anlama ve anlamlandırma enstrümanlarına dönüşmektedir.
Gösteri niceliğin egemenliğine kapı aralamaktadır. Gösteri dilinin övüp yücelttiği her şey görünür, bilinir,
elle tutulur olmalıdır. ‘Meta-biçimi tamamen kendisine eşittir, nicelin kategorisidir. Meta- biçiminin
geliştirdiği şey nicel olandır ve meta-biçimi sadece nicel olanda gelişebilir.’ Nitel olanı görmezden gelen
yok sayan bu anlayış niceliğin tahakkümüne boyun eğer. (Debord,2000: 35-49)
"Hayalet" anlamına gelen specter da aynı şekilde "görme" kökünden gelir, spectacle sözcüğü ile aynı
kökten türemiştir. Spectacle'ın iki anlamı vardır, birincisi "gösteri", İkincisi ise gösterilen şeyi daha net
görebilmemizi sağlayan "gözlük". Ekranları, zihinlerimizi, kültürümüzü bir hayalet gibi kuşatan görüntüler
aynı zamanda bir ayna gibi bir ayna gibi yaşamlarımızı yansıtmakta, kendimizi bir sahneden seyredebilme
imkânı sunmaktadır. Böylece kendi görsel yankımızla yüz yüze, göz göze gelebiliriz. Tıpkı bir yankı gibi,
varlıklarımız, anlamı bizim etten ve kemikten yapılma bedenlerimizin ötesine, hatta yaşamın ötesine
yayabilir -her insan kutsal bir hayalet haline gelebilir. Bu hayalet imgesi ortadan kaldırılamaz.
(Sanders,2010: 147)
Bize kendi gerçekliğini sunan bir aynadır ekranlar. Gösteri insanının zihin yapısını şekillendirir ve ona nasıl
davranması konusunda şeffaf gibi duran zorlayıcı öneriler sunar. ‘Aynayı kendi içinde incelemeye
kalkıştığımızda der Nietzsche, sonuçta keşfedeceğimiz onun üzerindeki şeylerden ibarettir. Şeyleri
kavramak istediğimizde de, elimize sonuçta aynadan başka hiçbir şey geçmez.’ (Akt.Megill,1998: 2)
Yansımalardan müteşekkil ama dokunup derununa nüfuz edemediğimiz bir gerçeklik alanı. “Çağımızın,
tasviri nesneye, kopyayı aslına, temsili gerçekliğe, dış görünüşü öze tercih ettiğinden kuşku yoktur.” Diye
ifade eder Feuerbach bu gerçeği ve şöyle devam eder; “Çağımız için kutsal olan tek şey yanılsama, kutsal
olmayan tek şey ise hakikattir. Dahası hakikat azaldıkça ve yanılsama çoğaldıkça çağımızın gözünde kutsal
olanın değeri artar, öyle ki bu çağ açısından yanılsamanın had safhası, kutsal olanın da had safhasıdır.”
(akt.Debord,2012: 34)
Görünmek ve bilinmek duygumuzu tatmin etmek noktasında aynalardan çok daha önemli bir yere sahiptir
ekranlar. Bütün insanlar, doğal olarak bilmek isterler. Bilinmek sanki var oluşumuzu kendimize yeniden
bildirme eylemidir. Duyularımızdan aldığımız zevk, bunun bir kanıtıdır. Çünkü onlar, özellikle de
diğerlerinden fazla olarak görme duyusu, faydaları dışında bizzat kendileri bakımından da bize zevk
verirler. Çünkü sadece eylemle ilgili olarak değil, herhangi bir eylemde bulunmayı düşünmediğimizde de
görmeyi, genel olarak, bütün diğer her şeye tercih ederiz. Bunun nedeni, görmenin, bütün duyularımız
içinde bize en fazla bilgi kazandırması ve şeyler arasındaki birçok farkı göstermesidir. Görme sayesinde
hayata dahil olur ve onu değiştirip dönüştürme çabaları içerisine gireriz. ( Aristotales,1996: 75)
Başkaları tarafından tanınma ve bilinme arzusu insan olmaktan ayrılamaz. Bu tanınma öylesine esastır ki,
Hegel'e göre, herkes hayatı pahasına onu elde etmeye hazırdır. Başka insanlar önemli ve gereklidirler,
bunun başlıca nedeni beni tanıyabilmeleridir. Hay bin Yakzan gibi bir adanın çocuğu olarak gözlerimizi
hayata açmış olsak, başka insanların varlığından mahrum kalışımız kendi varlığımızı tanıma noktasında da
engel teşkil edecektir. Zaten iktidarın da, başarının da, zenginliğin de son tahlilde, sadece bu kişisel
kimliğin tanınması bakımından anlamı vardır. Rivayete göre Halife Harun Reşid'in Bağdat'ta tebdil
gezmekten hoşlanması gibi, şehrin sokaklarında dilenci kılığıyla dolaşmak elbette mümkündür. Ama adın,
başarının, zenginliğin ve iktidarın "benimdir" diye tanındığı bir an hiç olmasaydı, bazı azizlerin tavsiye ettiği
gibi, ömür boyu tanınmamış olarak yaşasaydık, o durumda kişisel kimliğimiz ebediyen yitip gitmiş olurdu.
Aslında söz konusu olan basitçe kendini sevme ve tatmin meselesi değildir: daha çok, yalnızca başkalarının
tanıması aracılığıyla insanın kendini kişi olarak inşa edebilmesidir. Persona'nın (kişi) kökeni "maske"
anlamına gelir ve birey maske aracılığıyla bir rol ve sosyal kimlik edinir. (Agamben, 2017: 61-62)
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Maskedeki tehlike bir zaman sonra örtmüş olduğu yüze galebe çalmasıdır. Doğal seyrinde akıp giden
rollerimiz bu amaca matuf değildir. Yaşamın içerisinde kendiliğinden belirir. Sözgelimi anne, öğretmen, eş
vs. üçlemesinde olduğu gibi. Asıl mesele maskeler arasında her kişi kendi görüntüsünü aramaya
başladığında ortaya çıkmaktadır. Kendi varoluşunu ileri sürmek artık olanaklı olmadığından, ne var olmayı
ne de bakılıyor olmayı dert etmeksizin boy göstermekten başka yapılacak bir şey kalmıyor geriye. “Varım,
buradayım değil; görülüyorum, bir imajım; bak bana, bak! Narsisizm bile değil bu; sığ bir dışadönüklük,
herkesin kendi görünüşünün menajeri haline geldiği bir tür reklamcı saflığı.”(Baudrillard,1995: 27)
“Görünen şey iyidir, iyi olan şey görünür” İlkesine bağlı bir yaşam tarzını benimsemekteyiz. Gösteri
kendisini kusursuz ve tartışılmaz olarak en üstte konumlandırır. Tüm güzellikleri ve iyilikleri uhdesinde
barındırmaktadır. (Debord,2012: 13)
“Yaşamın her bir veçhesinden kopmuş olan imajlar, bu yaşamın birliğini yeniden
kurmanın artık mümkün olmadığı ortak bir akışta kaynaşır. Kısmi olarak göz önüne alınan
gerçeklik, ayrı bir sahte dünya olarak, salt seyrin nesnesi olarak, kendi genel birliğinde
sergilenir. Dünyasal imajlardaki uzmanlaşma, yalancının kendine yalan söylediği
özerkleşmiş imaj âleminde kendini tamamlanmış bulur. Genel anlamda gösteri, yaşamın
somut tersyüz edilişi olarak, canlı olmayanın özerk devinimidir.”(Debord,2012: 35)
Gösteri insanları bir zeminde buluşturmayı birleştirmeyi vaat eder. Lakin bu birleşme ayrı ayrı olanların bir
aradalığıdır. Toplumun bir parçası olarak gösteri, bütün bakış ve düşünceleri bir satıhta toplayan unsurdur.
Bu satıh vasatı yakalayabildiği veya ona dönüştürebildiği bir seviyedir. “Genelleştirilmiş ayrılık” toplumsal
birleşme diye alkışladığı şeyin ayrı ayrı bir araya getirme halidir. Sıradanlık, cehalet ve boş vermişlik
bağlamında bir araya getirdikleri sanal dünya ve medyanın sunduğu gibi sahte bir mutlulukta
birleşmektedir. Gösteri ayrı olanı birleştirir ama ayrı olarak birleştirir. “Eğer işçi ve patronu aynı televizyon
izlencesinden haz duyuyor ve aynı dinlence yerlerine gidiyorlarsa, eğer sekreter kendine işvereninin kızı
denli çekici bir görünüş verebiliyorsa, eğer zenci bir kadillak alabiliyorsa, tümü de aynı gazeteyi
okuyorlarsa, o zaman bu benzeşme sınıfların yitişini değil, ama Kodamanların korunmasına hizmet eden
gereksinim ve doyumların altta yatan nüfus tarafından ne düzeye dek paylaşıldığını belirtmektedir.”
(Marcuse, 1990: 14) Nietzsche Putların Alacakaranlığı isimli eserinde, insanın bir eğitimcisinin olması
gerektiği üç vazifeden bahseder. İnsan bakmayı, düşünmeyi ve okuyup-yazmayı öğrenmelidir.
Nietzsche’ye göre öğrenmenin amacı “yüksek kültür” olmalıydı. Bakmayı öğrenmek demek, “gözü
sükûnete, sabra ve kendine-gelmeye-bırakmaya alıştırmak”, yani, gözü derin ve yoğun bir dikkate, uzun ve
aşamalı bir bakışa ehil kılmak demektir. Bu görmeyi-öğrenmek “maneviyata doğru giden ilkokul öncesi
eğitimdir.” İnsan “bir uyaran karşısında hemen tepki göstermemeli; engelleyici, nihai dürtülere hâkim
olmalıdır.” (Han, 2017: 37) Gösteri çağı insanı bakmak ve düşünmekten ziyade bakılmak ve görülmeyi
daha zahmetsiz bulmaktadır.
Bu görülme telaşı ve coşkusu, utancı ortadan kaldıran ya da utanmak pahasına tanınabilmek için baskın
değer haline gelmesi sebebiyle utanç hissi yitirilen bir duruma evrilmiştir. Görünür olmak öylesine baskın
bir değer olarak alkışlanmaktadır ki ‘mahcubiyet (ya da özel alanımıza karşı duyduğumuz kıskanç his)’ gibi
erdemlerimizden kolaylıkla vazgeçmeye hazırız. Örneğin kişi bir trende yolculuk ederken yüksek sele tüm
mahrem ve özel konuşmalarını kendi eliyle ifşa edebilmekte özel meseleleri kimseleri ilgilendirmese de
bilinçsizcesine işitilmek istemektedir. Ama ne yazık ki herkes Hamlet ya da Anna Karenina gibi kayda değer
sorunlara sahip olamadığından, eskort ya da borç takan biri olarak dahi tanınmak yeterli olmaktadır.
(Eco,2016: 36)
Başka bakışlardan sakınabileceğimiz şey sayısı her geçen gün azalmış, teşhir etmek bile en azından bir
tuhaflık olarak adlandırılmaktan uzaklaşmıştır. Zaten mevcut teknoloji yaşamlarımızı her an bir teşhir
nesnesi gibi kullanmaktadır. Dışarıya adım attığımız andan itibaren gizli kameraların ağına takılmışız
demektir. Issız bir dağ başında bile bir uydu alıcısının insafına terk edilmiş vaziyetteyiz. ‘İnsan başına gelen
şeylerin ve davranışlarının herhangi bir kanaldan naklen yayınlanabilme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Eskiden insanlar bunu bir polis denetimi biçiminde yaşamış olsalar gerek. Günümüzde bu durum bir
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reklam promosyonu olarak yaşanıyor.’ “Ne olursa olsun, sanal kamera kafamızın içindedir. Sorunlarımızı
gerçek zamanda düşünmek için medyuma gerek yok; her varoluş kendisiyle tele-mevcudiyet ilişkisi
içerisindedir. Televizyon ve kitle iletişim araçları uzun bir süreden bu yana aynen bir virüsün normal bir
hücreye yaptığı gibi “gerçek” özel yaşamın içine girip yerleşmek için kitle iletişim uzamının dışına
çıkmışlardır. Ne başlığa ne de dijital giysiye ihtiyaç var, hepimiz alıcılarımızı yuttuk, sonunda istencimiz
dünya içinde sentetize edilmiş bir görüntü içindeymiş gibi dolaşmaya başladı.”( Baudrillard,2012: 42)
Gerçekliği görüntülerin penceresinden yorumlama çabasını çok eski zamanlara kadar götürebiliriz.
Platon’dan bu yana gerçek olanı kavrayabilmek için görüntülerin yardımına olan ihtiyacımız azaltılmaya
çalışılmıştır. Zincirimizden kurtulup mağaraya sırtımızı döndüğümüz oranda hakikatle kurabileceğimiz
temasın artabileceği öğretilmiştir. ‘Ne var ki, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında tam bu standart
yakalanabilecek gibi görünürken hümanistik ve bilimsel düşüncenin ilerleyişi karşısında eski dinsel ve
siyasal yanılsamaların gerileyişi -beklendiği üzere- gerçek olana doğru kitlesel bir kayışa yol açmadı. Tam
tersine, yeni inançsızlık çağı, görüntülere bağlılığımızı iyice kuvvetlendirdi. Görüntü, gerçek bir şeye
benzediği müddetçe, hakiki; benzerlikten öte bir şeyi temsil etmediği müddetçe, uydurmadır.’
Bilindiği üzere, teknolojinin bir salgın gibi kendilerine ulaşmadığı bazı insanlar fotoğraf makinesinin kendi
varlıklarının bir parçasını ellerinden alacağı korkusu duymuşlardır. Ruhlarının fotoğrafta hapsolmasından
duyulan bir endişedir. Fransız fotoğrafçı, karikatürist, roman yazarı, Nadar 1900'de, çok uzun süren bir
ömrün sonunda yayınladığı hatıralarında, Balzac'ın da fotoğrafının çekilmesine karşı benzer şekilde 'belli
belirsiz bir ürküntü' hissettiğinden bahseder. Balzac'ın bu konudaki açıklaması Nadar’a göre şöyleydi:
“Doğal haliyle her beden, sonsuz küçük zarlara sarılmış halde katman katman üst üste bindirilmiş bir dizi
hayaletimsi görüntüden meydana gelir. İnsan asla bir şey yaratamamışı bir hayaletten, ele gelmez bir
şeyden maddi bir şey yapamamış, bir nesneyi yoktan var edememiştir. Bu yüzden her daguerre (fotoğrafik
görüntü elde etme ) işlemi, odaklandığı bedenin katmanlarından birine el koyacak, onu çekip çıkaracak ve
tüketecektir. Özellikle böylesi bir ürküntüye kapılmış olmak Balzac'ın mizacına son derece uygun
görünmektedir." Balzac'ın daguerrotip korkusu gerçek miydi, yoksa uydurma mı?" diye sormuştur Nadar.
"Balzac'ın korkusu gerçekti." Çünkü fotoğraf çekilirken devreye giren prosedür, onun bir romancı olarak
işlettiği prosedürün en özgün yanının -deyiş yerindeyse- maddileşerek somut hale gelmesini temsil
ediyordu (Sontag,2008: 180-187).
Dijital Panaptikon
Bir İngiliz hapishane reformcusu olan Jeremy Bentham Yunanca pan ve optikon kelimelerinden türetilen
ve "her yeri gören yer" anlamına gelen “panoptikon” kavramını ortaya atmıştır. Bentham'ınki bir kurgu
değildir. Bu bir plan, bir şema ve bir mimarın çizimidir. Hatta daha fazlasıdır. Panoptikon "ahlaki bir
mimari': dünyayı yeniden kurmanın bir reçetesi olarak tasarlanmıştır. Gözetim dünya çapında ulus
devletleri de aşarak akışkan yapısı sayesinde her yere ulaşabilmekte ve denetleyebilmektedir. Dijital
teknikler ve istatistik veriler yeni bir güvenlik anlayışını gündemimize getirmiştir. Hareket eden herşeyi
takip. Ürün, bilgi, sermaye vs. her şey izlenerek birer veriye dönüştürülmektedir. Diğer yandan, bu
gözetleme ve gözetlenme hali, asimetrik bir ilişki içerisinde gerçekleşmemektedir. Sadece iktidar sahipleri
değil, her birey bu gözetleme ve gözetlenme imkânını elde etmiş durumdadır. “Burada gözetim etiğine
uymayan iki temel mesele ortaya çıkar. Birincisi, Bauman'ın "kayıtsızlaştırma" olarak adlandırdığı,
sistemlerin ve süreçlerin her türlü ahlaki değerlendirmeden ayrılması yönünde endişe verici gidiştir.
Resmi bir değerlendirme veya yargının doğruluğuyla ilgili sorulara verilecek "bu benim yetki alanımda
değil" yanıtı bürokrasinin ta kendisidir. Diğer mesele ise, gözetimin uzaktan bir şeyler yapmayı mümkün
kılarak, insanı eyleminin sonuçlarından ayırma sürecini kolaylaştırmasıdır. Bu nedenle sınır kontrolleri,
"yanlış" bir etnik kökenden gelen ve ülkesine geri gönderilmesi durumunda yaşamı tehlike altında
olacağından endişe eden bir mültecinin girişini engellerken bile otomatikleşmiş, duygusuzlaşmış bir hal
alabilir. Gözetimdeki kayıtsızlaştırmanın bir başka boyutu da, bedensel (biometri, DNA gibi) veya bedenin
tetiklediği ( çevrimiçi olmak, erişim kartları kullanmak ve kimlik göstermek gibi) verilerin işlenebilecek,
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analiz edilebilecek, diğer verilerle birleştirilebilecek ve daha sonra "veri kopyalar ı" olarak yeniden
bünyeye dâhil edilecek veri tabanlarına dönüştürülmesidir.” (Bauman, Lyon,2016: 14-19)
Byung Chul Han’da (2017: 69) kontrol toplumuna doğru evrilen bu dijital takipten endişe etmektedir. Zira
bu top yekûn gözetleme, şeffaf toplumu insanlık dışı bir kontrol toplumuna dönüştürmektedir. Bu
toplumda, herkes herkesi kontrol etmektedir. Günümüz dijital panaptikonu Bentham’ın panoptikonunda
farklı olarak ahlaki kaygıları bir tarafa bırakarak bireyi bir ekonomoik sömürü nesnesine dönüştürmektedir.
Böylesi bir tolum cemiyet olma ve bir arada yaşama kültürünü de kendi elleriyle yok etmektedir.
Panaptikonu unuturken yeni ve perspektifsiz bir panaptikonun kapısını aralamaktayız. Dijital panoptikon
herhangi bir perspektife dayanan optik olmaksızın iş görür. Verimliliğini de buna borçludur. Perspektiften
yoksun bir şekilde ışığa boğma perspektife dayanan gözetlemeden daha etkilidir, çünkü insan her yandan,
her açıdan, hatta herkes tarafından aydınlatılabilir.” Ayrıca Bentham’ın panoptikonunun içinde yer alan
bireyler, gözcünün sürekli varlığının farkında ilken dijital panoptikonun sakinleri özgür olduklarını
düşünmektedirler. (Bauman, Lyon 2017: 67) Bentham’ın panoptikonundaki yalıtılmış mahkûmların aksine,
günümüz panoptikonunun sakinleri birbirleriyle yoğun bir biçimde iletişim kurmakta ve ağlar
oluşturmaktadır. Gözcü artık her yerde ve hiçbir yerdedir. Dijital panoptikonun kendine has yanı,
kuruluşunda ve sürdürülmesinde sakinlerinin soyunma ve kendilerini teşhir etme yoluyla aktif olarak yer
almalarıdır. Bireyler bu şeffaf toplum içerisindeki panoptik pazarda kendilerini sergilemektedirler. İletişim
ve ticaret, özgürlük ve kontrol aynı şey haline gelir. Enformasyona özgürce ulaştıran arama motorları ve
sosyal ağlar aynı zamanda bizleri de birer enformasyon verisine dönüştürmektedir.(Han,2017: 68-72)
SONUÇ
İnsan var olduğu günden bu yana kendi hakikatini, çevresinde olan bitenleri kavramak ve ulaşmış olduğu
sonuçları karşısındakine ifade edebilmek için bir dil kullanmıştır. Bu durum bazen mağara duvarındaki bir
resme dönüşmüş bazen bir müziğin notalarında kendine yer bulmuş bazen de bir şiirin bir romanın
sayfalarında tezahür etmiştir. Papirüslerden taş tabletlere, antik tiyatrolardan yazının ve kâğıdın
bulunmasına kadar tüm bu çabalar sanat ve edebiyat faaliyetleri aslında bir kitleyle iletişime geçmeye bir
duyguyu bir düşünceyi genişçe bir topluluğa ulaştırmaya yönelik çabalardır. İnsan bilinmek ister zira
ölümlüdür. Yaşanan tecrübeler ve geçirilen yıllar bilinme isteğini bilme çabasının çok önüne taşımıştır.
Gösteri ‘derinlik’ kelimesinden uzaklaştığı ölçüde alkışa layık bir hale gelmektedir. O her türlü niteliği ve
özü öğüterek yani sıradanlaştırıp basitleştirerek geniş kitleler için tüketilebilir bir hale dönüştürmektedir.
Buradaki mesele, sanatı ve güzellikleri halkla buluşturma gayreti değil, sayılamayanları sayılabilir,
bölünemeyenleri bölünebilir ve tüketilebilir hale getirme çabasıdır. Görünürlüğün artmasıyla şiirin tenha
vadilere çekilişi arasında kuvvetli bir bağ olduğu öngörülmüştür. Görünürlük soyutlama yeteneğimizi
elimizden almakta ya da köreltmektedir.
Yaptığımız bu çalışma bizlere, imajın kendi gerçekliğini oluşturduğunu, algıyı etkileyişi bakımından
hakikatin imajlar karşısında günden güne geri çekildiğini, gösterinin bir ideoloji, bir zihniyet yapısı olarak
tezahür ettiğini, gösterinin masum bir seyirlik olmadığını, müdavimlerini cebren zihinsel ve duygusal bir
baskı altında tutuğunu, tarihsel süreç içerisinde birçok aracı ve mekânı kullanan gösterinin televizyonla
Nirvana’ya ulaştığını, televizyonun birçok aptallaştırıcı etkilerinin olduğunu ve kişilerin hayat tarzını gizlice
değiştirme gücüne sahip olduğunu, görselliğin yükselişiyle, niceliğin aynı merdivenleri paylaştığını, fark
edebilme kabiliyetlerini kaybetmemiş düşünen insanların şikâyetçi oldukları sıradanlık ve bayağılaşmanın
aslında niceliğin egemenliği altında her türden niteliği öğütüp erittiğini, sıradanlığın hız ve haz çemberinde
kendisine bir çıkış yolu bulmaya çalıştığını, görüntü teknolojilerinin mahremiyetimizi ve hayatımızın bütün
alanlarını kontrolü altına aldığını ve bütün bu gelişmelerin bir çark gibi sürekli bir birlerini etkilediğini
göstermiştir.
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Özet
1 Nisan 1955 EOKA teröründen başlayarak, Türkiye’nin garantör devlet olarak 20 Temmuz 1974 tarihinde
adaya müdahalede bulunduğu güne kadar geçen 19 yıllık dönem incelendiğinde öne çıkan isimlerin
başında İsmet Kotak gelmektedir. İsmet Kotak, Mağusa özelinden başlayıp Kıbrıs geneline yayılan bu
mücadelenin her alanında kendisine yer bulmuştur. Dönemin kısıtlı imkânlarına rağmen, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in izinden giderek, Kıbrıs Türk halkını çağdaşlaştırmayı ve
geliştirmeyi amaç edinmiştir. Kendisini her zaman gazeteci-yazar olarak tanımlayan Kotak, girdiği her işte
mutlaka bir gazete veya dergi çıkararak, hem faaliyetleri hem de yazılarıyla Kıbrıs Türk halkına ulaşmaya
çalışmıştır. Bu gazetelerden biri de Kooperatif Gazetesi’dir. 1962 yılında Ankara Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden mezun olup adaya döndüğünde, Rum engellemeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’nda
göreve başlayamamış; Mağusa Kooperatif Bankası müdürü olmuştur. İlerleyen süreçte ise Kıbrıslı Türklerin
ilk ve son Kooperatif Bakanı olmuştur. Bu sırada Kooperatif gazetesini de çıkararak, Kıbrıs Türk halkına
Türkiye’den ve dünyadan örneklerle Kooperatifçiliği anlatmaya ve Kıbrıs Türk ekonomisini geliştirmeye
çalışmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Kıbrıslı Türkler, Kooperatifçilik, İsmet Kotak
AN EVALUATION ON THE DEVELOPMENT OF COOPERATIVITY IN TURKISH CYPRIOTS AND ISMET
KOTAK IN THE AXIS OF COOPERATIVE NEWSPAPER
Abstract
Examining the 19 years from the terror of EOKA on April, 1955 to the period of Turkey intervened on the
island on July 20, 1974 as a guarantor state, İsmet Kotak will be at the forefront of the prominent names.
In this struggle starting from specialty of Magusa and spreading across Cyprus, İsmet Kotak found himself
a place almost everywhere in this difficult process. Despite the limited opportunities of this period, he
followed Mustafa Kemal Ataturk and all kinds of his innovations. He aims to modernize and develop
Turkish Cypriots. Kotak always described himself as a journalist-writer and has published a newspaper or
magazine and tried to reach the Turkish Cypriot people. One of these newspapers is Kooperatif. When he
graduated from Ankara University in 1962 he couldn’t start his job at Ministry of Foreign Affairs due to
blockades of Greek Cypriots, but he became the manager of Famagusta Cooperative Bank. In the next
process he became the first and last Cooperative President of the Turkish Cypriots. He started to publish
the newspaper here and tried to explain cooperatives by giving examples from Turkey and the World and
develop the Turkish Cypriot economy.
Key Words: Cyprus, Turkish Cypriots, Cooperatives, İsmet Kotak
Giriş
Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya adalarından sonra Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. Yüz ölçümü 9251 km²
(Kıbrıs Coğrafyası, 1994) olmasına karşın bu küçüklük tarih boyunca büyük mücadelelere yaşanmasına
engel olmamıştır. Kıbrıs adası hem coğrafi konumu hem de stratejik öneminden dolayı büyük güçlerin her
zaman hâkimiyet altında tutmak istedikleri bir yer olmuştur. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’i, Süveyş Kanalını,
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bu bölgeden geçen bütün deniz ve hava yollarını, Kızıl Deniz ile Pers Körfezinin tamamını kontrol
edebilecek bir konuma sahip olan ada, aynı zamanda Asya, Avrupa ve Afrika’ya hemen hemen eşit
uzaklıkta olması açısından merkezi bir konumdadır ve Girit ile birlikte deniz ticaretinin de kesiştiği bir hat
üzerinde bulunmaktadır. (Keser-Uğurtay, 2019: 53-66)
Adada yaşanan soğuk ve sıcak savaş dönemlerinin yanı sıra, özellikle Kıbrıslı Türkler adada var olduklarını;
tam da burada yaşıyor olduklarını; diliyle, diniyle, gelenek göreneği ve tüm yaşanmışlığıyla, kanıtlamak ve
kabul ettirmek için her alanda mücadele vermek zorunda kalmışlardır. Bu gibi sıkıntılı süreçlerde çeşitli
toplum liderleri ortaya çıkmakta ve halkı yönlendirmektedir. Bu süreçte Kıbrıslı Türklerin mücadelesine de
liderlik etmiş birçok isim vardır. İşte bu önemli isimlerden biri gerek yazıları gerekse her alandaki fiilen
mücadelesiyle, kendini her zaman gazeteci-yazar olarak tanımlamış İsmet Kotak’tır. Kotak’ın mücadele
verdiği alanlardan biri de kooperatifçilik olmuştur. Kıbrıs Türk Kooperatiflerini, Kıbrıs Türk halkının tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde düzenlemeye çalışmış ve ekonomik bağımsızlık ilkesi üzerine
şekillendirmek istemiştir. İşte bu çalışmada kooperatifçiliğin tanımı, kooperatifçilik üzerine genel bir
değerlendirme yapıldıktan sonra Kıbrıs’ta kooperatif faaliyetlerinin ne zaman oluştuğu ve hangi koşullar
altında gelişip değiştiği ile adadaki kooperatiflerin kendine has yapısı üzerinde durulmuştur. Özellikle bu
sürece katkısı büyük olan İsmet Kotak ve kooperatif bakanlığı döneminde çıkardığı Kooperatif gazetesi
üzerinden ise ayrıntılı bir inceleme yapılmıştır.
Kooperatifçiliğe Genel Bir Bakış
Uluslararası Kooperatif Birliği (International Cooperative Allience–ICA) tarafından yapılan Kooperatif
tanımı şu şekildedir: “Kooperatifler, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve isteklerini
gerçekleştirmeleri için üyeleri tarafından kontrol edilen ve işletilen insan merkezli işletmelerdir.”
Dünyada kooperatifçiliğin nasıl başladığı üzerine bir değerlendirme yapacak olursak, kooperatifçiliğin
modern anlamda ilk olarak Sanayi Devrimi’nden sonra ortaya çıkan işçi sınıfı ile karşımıza çıktığını
görmekteyiz. Çalışma koşullarının ağırlığı ve geçim sıkıntısı gibi ortak sorunlar, dayanışma ve karşılıklı
yardımlaşmayı zorunlu kılmış ve tüketim alanındaki ilk kooperatif 1844 yılında İngiltere'de 28 dokuma
işçisi tarafından Rochdale Öncüleri olarak anılan kurallarla kurulmuştur. (Ültanır, 2019: 32) Daha sonra bu
kurallar tüm dünyaya yayılmış ve Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) kooperatifçilik ilkeleri olarak
kabul edilmiştir.
İlk kooperatif Fransa’da 1831 yılında marangozlar tarafından kurulmuştur. 1835 yılında ise Lyon'da bir
tüketim kooperatifi kurulmuştur. Almanya’da 1847 yılındaki kötü hasat mevsiminde küçük çiftçilerin zarar
görmeleri ve büyük sıkıntıya düşmeleri üzerine F.W. Raiffeissen ilk kez bir tüketim kooperatifi kurmuştur.
Daha sonra alım, kredi işlevleri de yüklenen bu kooperatifler, bir müddet sonra biriktirme ve borçlanma
sandıklarını oluşturmuşlardır. 1849 yılında Esnaf Hammadde Alım Kooperatifi, 1850 yılında Esnaf Kredi
Kooperatifi kurulmuştur. 1972 yılında ise ilk kooperatif bankaları kurulmuş, böylece Raiffesien İlkeleri diye
bilinen kurallar küçük çiftçiler tarafından hayata geçirilmiş ve başarıyla uygulanmıştır. (Geray, 1992: 427)
İşte bu ülkelerdeki başarılı örnekler kooperatifçiliğin giderek yayılmasını sağlamıştır. Türkiye’de ise
kooperatifçilik Avrupa’ya kıyasla daha değişik seyretmiş ve daha başka bir zamanda ortaya çıkmıştır.
Türkiye tarihinde 1863 yılında memleket sandıklarının kurulması ile kooperatifçiliğin başladığı kabul
edilmektedir. Bu süreçte yapılan ticaret antlaşmaları, verilen kapitülasyonlar ve Osmanlı Devleti’nin
giderek zayıflaması, ekonomiyi ve dolayısıyla kooperatifçiliği de olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte Kooperatifçilik, yeni Türkiye’nin benimsediği politikalar ile gelişmiş
ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurucu kadro tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde
çeşitli yasalar çıkarılmış ve kooperatifçilik bu süreçte bir örgütlenme içerisine girmiştir.
1930’lu yıllara kadar kooperatif hareketleri tarım ve tüketim alanlarında gerçekleştirilmiştir. 1930-1946
arası dönemde Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ve Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu çıkarılmasıyla
birçok tarım kooperatifi kurulmuştur. (Özcan, 2007: 63) Türk Kooperatifçilik Kurumunun göreve başlaması
da kooperatifçiliğin gelişimi için atılan önemli bir adım olmuştur. 1956 yılında çıkarılan Ticaret Kanunu ile
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Kooperatifçilik anayasada yer almıştır. (Ültanır, 2019: 80-85) 1960’lı yıllarda Köy Kalkınma Kooperatifleri,
1971 yılında Köy-Koop Merkez Birliği kurulmuştur.
1970’li yıllara kadar Türkiye ve Dünyada genel olarak durum bu şekilde seyretmiştir. Kıbrıs’ta ise
kooperatifçilik hareketleri tek bir çatı altındayken, yaşanan olaylar sonucunda bölünmeye başlamıştır.
Kıbrıs’ta Kooperatifçiliğin Gelişimi
Kooperatifler oluşurken ve gelişirken içinde bulunduğu ülkenin coğrafik konumundan, koşullarından,
geçirdiği tarihsel süreçlerden ve insanı ilgilendiren daha birçok koşuldan etkilenmektedir. Kıbrıs’ta da
Kooperatifçiliğin gelişiminde kendine has koşulların belirlediği çeşitli safhalar vardır. Bu safhaları
anlayabilmek için öncelikle adanın Osmanlı Devleti tarafından fethine gitmemiz gerekecektir. Kıbrıs adası
1571 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir. (İnalcık, 2009, 46) Ardından Sürgün Hükmü
çıkarılarak, kısa bir süre içerisinde adaya yaklaşık 25 bin kişilik bir Osmanlı-Türk nüfus yerleştirilmiştir.
(Çevikel, 2000: 25-28) Böylece Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneksel toplum yapısını şekillendiren millet
sistemi, Kıbrıs’ta da yerini almış ve Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığı başlamıştır. Böylece Müslüman Türk ile
gayrimüslim Rum halklardan oluşan Osmanlı toplumu yaklaşık 300 yıl sürecek olan Osmanlı yönetiminde
ara sıra çıkan sorunlar dışında uzun süre düzen ve huzur içerisinde yaşamıştır. Fakat 17. yüzyıl ile birlikte
Osmanlı Devleti giderek güç kaybetmeye başlamış, Batılı Devletler ile yapılan ağır ticaret antlaşmaları ile
ortaya çıkan sorunlar Kıbrıs’ta da hissedilmiştir. Özellikle 16 Ağustos 1838 tarihinde Balta Limanı’nda
imzalanan Osmanlı İngiliz Ticaret Antlaşması ile Osmanlı ekonomisi yabancı devletlerin denetimi altına
girmiştir. (Turan, 2017: 19) Çeşitli ayrıcalıklar elde eden İngiltere, Fransa gibi Batılı devletler aynı yıl
Kıbrıs’ta Larnaka’da da Batılı konsolosluklar açmıştır. Hıristiyan tüccarlar kısa bir süre sonra bu
konsolosluklarla bağlantı kurmuşlar ve 1839 Tanzimat Fermanı ile özgürlüğe kavuşan gayrimüslimler
(Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler) adada iç ve dış ticareti eline geçirerek bir burjuva sınıfı oluşturmuşlardır.
Böylece Kıbrıs’ta bürokrat, din adamı, kadı ve ağalardan oluşan Müslüman Türkler ve kilise mensupları,
zengin tüccarlar ve faizcilerden (tefeci) oluşan gayrimüslimler olmak üzere iki sınıf oluşturulmuştur.
(Kızılyürek, 1983: 28-29)
Osmanlı Devleti’nin giderek zayıflaması sonucunda Kıbrıs, 1878 tarihinde dönemin ömenli güçlerinden biri
olan İngiltere’ye kiralamıştır. (Gazioğlu, 1994: 363) İngiltere öncelikle faizcileri engellemeye yönelik yasal
önlemlere başvurmuş ve 1897 yılında Kamu Kredi Fonu kurarak köylülere düşük faizle kredi vermeyi
amaçlamış; fakat fon yetersiz olduğundan başarılı olamamıştır. (Beratlı, 2019: 973) Bunun üzerine 1905
yılında İngiliz Ziraat Dairesi müdürü tarafından tüm çiftçileri bir çatı altında toplamayı ve çiftçiye yararlı
olmayı amaçlayan kooperatifçilikle ilgili ilk çalışma olan Zirai Bankalar isimli bir kitapçık yayınlanmıştır.
1909 yılında ise Kooperatifçilik faaliyetleriyle ilgili ilk olarak Lefkonuk köyünün Türk ve Rum sakinleri
tarafından İngiliz yönetiminden bağımsız bir kooperatif kurulmuş ve çiftçilere kredi sağlamak
amaçlanmıştır. (Hasgüler, 1996: 16) Böylece Kıbrıs’ta ilk kooperatif kurulmuştur.
Bundan 5 yıl sonra, 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs’ın İngiltere tarafından İlhak edilmesinin (Hill, 2016: 227363) hemen ardından ise tüccarlar ve tefecilerin ekonomik engellemelerini kırabilmek için bir
Kooperatifler Yasası yürürlüğe girmiştir. Ardından Tasarruf ve Kredi Kooperatifleri kurulmaya başlamıştır.
Amaç yine çiftçiyi ve köylüyü tefecilerin elinden kurtarmaktır. Model olarak Raiffeissen tipi kredi
kooperatifi seçilmiştir. 1923 yılına gelindiğinde ise yeni bir kooperatif yasası çıkarılmış ve her türlü
kooperatif şirketi kurulmasının önü açılmıştır. (Hasgüler, 1996: 17) Bu şirketleşme döneminde Kıbrıs Ziraat
Bankası da kurulmuştur. Banka 1925 yılında tarımsal kredi ihtiyacının karşılamak için kurulmuş ve
Kooperatif Kredi şirketleri bankanın bölgesel acenteleri olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu
dönemde kurulan ve tamamı Türklerden oluşan ilk Türk kooperatifi de 1927 yılında Mağusa’ya bağlı
Sütlüce köyünde kurulmuştur. Bu ilk örnek, çatışma ve şiddet olaylarının artmasıyla giderek çoğalmış ve
ilerleyen süreçte adada Türk ve Rum olmak üzere etnik kooperatifler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde
kurulan tüm kooperatifler birer acente olarak faaliyet göstermiş, hükümet tarafından sağlanan kredilerin
kullanılmasını ve tahsilini sağlamıştır. Bu düzenleme kooperatifçilik hareketi için önemli bir teşvik
oluşturmuş, 1929 yılına gelindiğinde toplam 175 kooperatif kurulmuştur. Bu arada İngiltere 1925 tarihinde
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Kıbrıs’ın Kraliyet Kolonisi olarak ilanına karar vermiştir. (Gürel, 1984: 122) Bu yıla kadar toplam 27
kooperatif kurulurken, bu sayı 1930 yılında 326 olmuştur.
1931 yılında Rumların adayı Enosis kapsamında Yunanistan’a ilhak etmek maksadıyla başlattıkları isyan
girişiminin ardından (Gürkan, 1996: 119-121) ortaya çıkan olumsuz durumdan, ekonomi ve kooperatifler
de etkilenmiştir. Bu olumsuz durumun yanı sıra kooperatifler Kıbrıs Ziraat Bankası’nın acenteleri olarak
faaliyet gösterdikleri için zamanla başarısızlığa uğramış, bu durumun gerçek kooperatifçilik anlayışına
hizmet etmediği ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine hükümet, kooperatifleri Kıbrıs Ziraat Bankası’ndan
kopararak, ayrı bir Kooperatifler Dairesi kurmaya karar vermiştir. 1935 yılında ise kooperatifleri yeniden
organize etmek amacıyla iki yasa birleştirilerek Genel Kooperatifler Yasası kabul edilmiştir. Böylece
bağımsız kuruluşlar olan kooperatifler kendi kendine yeterli olmanın yanı sıra, çoğu kooperatif ihtiyaç
fazlası kaynaklara da sahip olmaya başlamıştır. Bu gelişmenin üzerine ihtiyaç fazlasını bu kooperatiflerden
alıp, ihtiyacı olan kooperatiflere kredi olarak kullandırmak üzere bir Merkez Bankası kurulması gündeme
gelmiştir. İşte bu ihtiyaca yönelik olarak 1938 yılında Merkezi Kooperatif Bankası kurulmuştur. 1939 yılında
ise Kooperatifler Kanunu kabul edilmiştir. (Hasgüler, 1996: 18-20) Tüm bu yasalar kooperatifçiliği
geliştirmek ve teşviki artırmak için uygulanmış, hatta İngiliz yönetimi döneminde okullarda öğrencilere
verilen dersler arasında bir saat de kooperatifçilik saati olarak belirlenmiştir. Böylece kooperatifçilik
faaliyetleri güçlü tutulmaya çalışılmıştır. Ayrıca İsmet Kotak gibi kooperatifçilik kültürü ile büyüyen bir
nesil, ileriki dönemlere yön verecek olan bilinçli altyapıyı genç yaşta almıştır. 2. Dünya Savaşı dönemindeki
duraklamadan sonra ise 1950 yılında okul kooperatifleri kurulmuştur.
1 Nisan 1955 tarihinde EOKA terörü başlamış ve adanın her tarafında bombalı saldırılar düzenlemiştir.
(Druşotis, 2007: 74-87) Saldırılar önce İngilizlere karşı olurken, kısa sürede Kıbrıslı Türklere de yönelmiştir.
(Keser, 2006: 172) Giderek artan olaylar sonucunda ise 1959 yılına kadar İngiliz Yönetimi altında tek bir
kurum olarak örgütlenen kooperatifler, bu yıldan sonra Zürih ve Londra Antlaşmaları ve 1960 yılında
kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa’sı hükümleri gereğince ikiye ayrılmış ve toplum esasına göre
kurulmaya başlamıştır. (Hasgüler, 1996: 20-21) İşte bu çalışmada İsmet Kotak’ın 1960’lı yıllarda üniversite
öğrencisi olduğu yıllardan başlayarak, Kooperatif Bakanlığı yaptığı döneme kadar geçen sürede,
kooperatifçilik ve Kıbrıs Türk Kooperatifleri üzerine nasıl bir yol izlediği ve kooperatifçiliği ne şekilde
geliştirdiği incelenmiştir.
İsmet Kotak ve Kooperatifçilik
İsmet Kotak, 1939 yılında Mağusa’da doğup, Namık Kemal Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1962 yılında
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarının her döneminde çeşitli
kültür ve gençlik örgütleri kurmuş, Olay Dergisi, Hür Söz, Akın, Halkın Sesi, Bozkurt ve Zafer gazetelerinde
çalışmıştır. Volkan teşkilatının kuruluşu için ada çapında örgütlenme ve gerekli kaynağın bulunmasına
öncülük etmiş, ayrıca arkadaşlarıyla köy köy gezerek hem halkın morali için tiyatro eserleri sergilemiş, hem
de elde edilen geliri örgüt için kullanmıştır. (Şermin Kotak, kişisel iletişim, 28 Kasım 2018) 1 Ağustos 1958
tarihinde Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) kurulmasından sonra, (Keser, 2007: 234) teşkilatın üst düzey
yönetiminde yer almıştır. İsmet Kotak’la ilgili olarak buraya eklenecek bir başka özellik ise tıpkı eşi Şermin
Kotak gibi onun da TMT mücadelesine en başından katılmış olması ve özellikle Mağusa Sancağı
bağlamında TMT’ye unutulmaz hizmetlerde bulunmasıdır.
11 Eylül 2011 tarihinde aramızdan ayrılan İsmet Kotak, çeşitli bakanlık ve milletvekilliği görevlerinde
bulunmasının yanı sıra tarım, ziraat, ekonomi, kooperatifçilik, toplu konut, savaş hazırlığı, doğal afetlere
hazır olma, Kıbrıs’ta üniversite kurulması ve Türkiye’den su getirilmesi gibi dönemin imkânsız projelerini ilk
kez dile getiren kişi olmuştur. Hayatının sonuna kadar yazmaya devam eden Kotak’ın yazılarında hissedilen
coşku, cesaret, hırs, azim, inatçılık, milliyetçilik, başkaldırı, susmama, direnme, moral verme gibi duygular,
halkın gücünü ayakta tutan tüm özellikleri barındırırken; korku ve telaş öğelerine ise asla açık kapı
bırakılmamıştır. Kotak’ın tek bir cümlesinde bile halkı pes etmeye itecek duygulara rastlamak mümkün
değildir.
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Girdiği her işte mutlaka bir gazete veya dergi çıkararak, hem faaliyetleri hem de yazılarıyla Kıbrıs Türk
halkını aydınlatmaya çalışmıştır. Bu gazetelerden biri de Kooperatif Gazetesi’dir. 1962 yılında Ankara
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olup adaya döndüğünde, Rum engellemeleri nedeniyle Dışişleri
Bakanlığı’nda göreve başlayamamış; ancak Mağusa Kooperatif Bankası müdürü olmuştur. 1962-1969
yılları arasında banka müdürü görevini başarıyla sürdürmüştür. (Fevzioğlu, 2001: 161) Bir süre sonra
kooperatif bakanlığı yaparak, bu görevi esnasında Kooperatif Gazetesi’ni de çıkarmaya başlamıştır. Kıbrıs
Türk halkına Türkiye’den ve dünyadan örneklerle Kooperatifçiliği anlatmaya çalışmış ve kooperatif
örgütlenme ile Kıbrıs Türk ekonomisini geliştirmeyi amaçlamıştır.
İsmet Kotak’ın aktif olarak kooperatifçilikle ilgilendiği sürece gelmeden önce 1959 yılında bu alanı da
ilgilendirecek yeni gelişmeler meydana gelmiştir. Üç Garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere
tarafından 11 Şubat 1959 tarihinde Zürih’te imzalanan (Bozkurt, 12 Şubat 1959: 1) antlaşmalar gereğince
Kıbrıs’ta fiilen iki ayrı özerk idarenin bulunduğu kabul edilmiştir. Ayrıca 19 Şubat 1959 tarihinde imzalanan
Londra Antlaşması (Milliyet, 20 Şubat 1959: 1) ile de bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulması
kararlaştırılmıştır. Böylece her alanda olduğu gibi Kooperatiflerde de bölünmeler yaşanmıştır. Anayasa ve
Kuruluş Anlaşması gereğince bu yıla kadar hem Türk hem de Rum kooperatiflerine hizmet veren
Kooperatifler Dairesi ve Merkezi Kooperatif Bankası ikiye ayrılmıştır. Bunun üzerine 9 Eylül 1959 tarihinde
196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla, Türk kooperatiflerine hizmet vermek üzere Kıbrıs Türk Kooperatif
Merkez Bankası kurulmuş ve tescil edilerek faaliyete geçmiştir. (The Cyprus Gazette, 30 Ekim 1959: 368)
Koopbank özellikle 1963-1974 yılları arası çetin mücadelelerin verildiği süreçte Kıbrıs Türkünün tek
organize kuruluşu olmuştur. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet alanlarını bankacılık sektörü
dışında da genişleterek sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerinde de faaliyet göstermeye başlamıştır.
16 Ağustos 1960 tarihinde (Halkın Sesi, 16 Ağustos 1960: 1) kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti sağlam bir zemin
üzerine kurulamamıştır. İki toplumda da bulunan huzursuzluk ve diken üstünde olma durumu, yaklaşık 3
yıl devam eden cumhuriyetin, şiddetlenen olaylar ve ölümler sonucunda 21 Aralık 1963 tarihi itibariyle
fiilen ortadan kalkmasıyla sonuçlanmıştır. Özellikle cumhurbaşkanı Makarios’un adada yaşayan Türkleri
eşit statüden azınlık statüsüne düşüren 13 maddelik anayasa değişikliği önerisinde bölücü hükümler yer
almış ve Zürih-Londra Antlaşmalarını tamamen ortadan kaldırmıştır. (Halkın Sesi, 21 Aralık 1963: 1) Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin dağılmasından sonra Kıbrıslı Türkler adanın kuzeyine göç etmiştir. Kıbrıs’ın kuzeyinde
Kıbrıslı Türkler tarafından yeni bir düzen oluşturulmuştur. Tarım, sanayi ve ticaret alanlarında yeni
gelişmeler yaşanmış, böylece 1974 yılına kadar Kıbrıslı Türkler kendi içlerinde yeni bir ekonomik düzen
oluşturmuşlardır. İşte 1960’lı yıllar Kotak’ın üniversite öğrencisi olduğu, kültür ve gençlik örgütleri kurduğu
yıllar olmuştur. Kotak, Ankara’da öğrenci olarak bulunduğu bu yıllarda birkaç arkadaşıyla Türkiye Kıbrıs
Gençlik Teşkilatı kurmak için girişimlerde bulunmuştur. Kotak’ın asbaşkanı olduğu(Halkın Sesi, 24 Temmuz
1960: 3) bu teşkilatın amacı, Türkiye’deki Kıbrıslıları bir araya toplamak ve Kıbrıs’ta yaşanan olaylardan
Türkiye kamuoyunu ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerden de Kıbrıslı Türkleri haberdar etmek olmuştur.
(Bozkurt, 24 Temmuz 1960: 1)
1962 yılına gelindiğinde ise Kotak, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kıbrıslılar Birliği Başkanı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Birlik, Lefkoşa’da Atatürk İlkokulu’nda bir toplantı düzenlemiş ve Kotak toplantıda bir
konuşma yapmıştır. Konuşmasında, Kıbrıslı Türkler için planlı kalkınmadan bahsedip, Türk toplumu iktisadi
gelişme planından yoksun olduğuna ve iyi planlama yapılmadan gerçekleştirilen yatırımların beklenen
faydayı sağlamayacağına değinmiştir. Ayrıca toplumun kalkınması için başta köylünün kalkınması
gerektiğinden de bahsederek ihtiyacı karşılayacak yeterli toprak, çiftçi ve tarım araçları olmasına rağmen
plansızlık yüzünden bunlardan tam anlamıyla verim alınamadığını belirtmiştir. Kooperatif olmayan Türk
köylerine de birer kooperatif kurulmasına ve bu köylerdeki tüm tarım işlerini bu kooperatiflerin idare
etmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. (Bozkurt, 27 Ocak 1962: 1)
Adanın ilk emlak projesine imza atan Kotak, 1963 yılında Mağusa Kooperatif Bankası müdürüyken bu
projeyi gerçekleştirmiştir. İnşa edilecek olan 20 ikiz evin temel atma töreni 12 Ekim 1963 Cumartesi günü
yapılmıştır. 2560 liraya satılacak olan evler tek katlı ve dört odadan oluşmuş ve kira usulü ile satılmıştır.
(Akın, 13 Ekim 1963: 1) Yine Kooperatif Bankası müdürü iken Nacak gazetesine yazdığı bir yazıda
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Kooperatif faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin Kıbrıs Türk toplumuna olan katkılarını değerlendirmiştir.
Kooperatif teşkilatının oldukça geliştiğinden, 320 bağımsız kooperatif bulunduğundan ve bunların olumlu
yönlerinin yanı sıra eksikliklerinden de bahsederek şu beş maddede kooperatiflerin durumunu ve aslında
dönemin zor koşullarını özetlemiştir: (Nacak, 20 Aralık 1963: 3)
“1. Cemaat Meclisine bağlı olmaları olumludur. Ancak personel eksikliği ve Üniversite derecesinde
yüksek tahsil yapmış kişi yokluğu vardır. Son anda, iktisatçıların teşkilâta dâhil edilişi, başarılı bir
hareket olmasına rağmen bu kişilerin lise mezunları ile bir tutularak alt kademeden başlatılmaları,
dengesizlik doğurmaktadır.
2. Ademî merkeziyetçilik esas alınarak kuruluşlar toplum aleyhine neticeler doğurmaktadır. Fikrimce,
Cemaat Meclisine bağlılık göz önünde tutulmalı ve kademeleşme ciddî kontrolle alta kadar
indirilmelidir. Bunun da çıkar yolu, Kooperatifleri idare etmekte olan komisyonların bazı formüllerle
kalıba sokulmasıdır.
3. Kooperatif çeşitleri ayrı ayrı ele alınırsa:
Kredi Kooperatifleri: Şehirlerde yıllarca küflü formüller ve bankacılık esaslarından uzak idare edilen
bu müesseseler, köylerde, yetersiz kişilerin elindedir. Köy kredi Kooperatiflerinde esas, kendi kendine
yeterlik olması gerekirken, bunların yüzde doksan beşi Kooperatif Merkez Bankasına borçludur.
Kasaba Kooperatifleri: Cemaat Meclisi marifetiyle gerçek bankacılık araçları ile desteklenirse,
toplum, ucuz fiyata krediyi kendi kaynaklarından elde etmiş olacak, kalkınması için kendi
kaynaklarını kullanabilir duruma ulaşmış olacaktır.
4. Bir süre önce muhtelif meslek grupların kabul ettirilen fikirle kurulan Tasarruf Bankaları, gereksiz
ve şehir Kooperatif Bankaları yıpratıcı kooperatiflerdir. Memur, Polis, öğretmen yıllarca
kasabalardaki Kooperatif Bankasının üyesi iken, ortaya kendi meslek ismini taşıyan Kooperatif
Bankası çıkınca ona koşmaktadır. Şehirdeki Bankadan verilen kredi yıllarca defterlerde sırıtmakta,
eski üye dönüp buna bakmak yerine yeni kooperatif teşekkülden gelecek krediyi gözlemektedir.
Bir örnek: Polis Kooperatifi, başka kanallardan elde edilen krediyi şehir Kooperatif Bankalarına olan
borca rağmen, üyelerine dağıtmaktadır. Çift kapı borçlu olunca da, iki müessese de açıkta
kalmaktadır. Bu Kooperatifler, kendi kaynaklarından kredi verme yoluna gitmedikleri müddetçe
zararlıdırlar ve Kooperatiflerin sayısını kabarık göstermekten öte faydaları yoktur.
5. Muhtelif Kooperatifler olarak verilen 28'lik liste başarılı davranışın sonucudur. Esas olan, emekle
karşılığını buluşturmaktır. Ayakkabı Kooperatif Fabrikası, Sütçülük Kooperatifi, Mozaik-BalıkçılıkZeytinyağı- Zivaniya (Kıbrıs’a özgü alkollü içecek) Kooperatifleri bu topluma gerçek faydayı
sağlayabilecek Kooperatiflerdir. Bunlar üzerine eğilmek şarttır.
Örnek: Bugün sebzemizi karşı unsurdan elde etmekteyiz. Aslında, Türk çarşısını doyuracak sebzeci
köylerimiz çoktur. Köylü malını çarşıya getirdiğinde zarar etmeyeceğini bilse, bu sahaya daha çok
alın teri döker ama çarşıya itimadı yoktur. Rum’dan beşe alınan üzüm, Türk müstahsilden ikiye
alınmak istenmektedir ki bu, müstahsil sınıfı dolandırmaktan başka bir şey değildir. Geniş imkânlı bir
Kooperatif, köylünün sebzesine kasabada değerini verebilirse, köylü yönünden, değerli bir gelir
kapısı açılmış olacaktır.”
Görüldüğü üzere 1963 yılının oldukça zor koşullarında Kooperatiflerle ayakta durmaya çalışan Kıbrıs Türk
toplumu için yerinde tespitler yapan Kotak, özellikle Kooperatif Üyeliği ve ardından Bakanlığı süresince
beşinci madde üzerinden Kıbrıs Türk Kooperatiflerini geliştirmiş ve Kıbrıs Türk halkına faydalı kuruluşlar
haline getirmiştir.
Bu süreçte yaşanan çatışmalar sonucunda Kooperatifçilik hareketleri de bir duraklamaya uğramış, 1969
yılında Kotak’ın Kooperatif Üyesi olduğu yıla kadar da durağan şekilde devam etmiştir. 1963 yılında Kıbrıslı
Türkler tarafından Kıbrıs Türk Genel Komitesi, 1967 yılında ise Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi kurulmuş ve
(Oberling, 1990: 13-14; Bozkurt, 29 Aralık 1967: 1) o dönemki adıyla Çalışma, Kooperatif ve Rehabilitasyon
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İşleri Üyesi (Bakanı) olan Kotak bu görevini 1969 yılından 1976 yılına kadar sürdürmüştür. İşte bu
dönemde, ileriki sayfalarda bahsedeceğimiz 7 Türk fabrikasının kuruluşuna da imzasını atmıştır. Bu
dönemin ardından genel başkanı olduğu Demokratik Halk Partisi 3. Koalisyon Hükümetine ortak olunca,
kendisi de 15 Mart 1982 ile 29 Kasım 1983 tarihleri arasında Sanayi ve Kooperatifler Bakanlığı görevinde
bulunmuştur. (Fevzioğlu, 2001: 161-162) Böylece Kıbrıslı Türklerin ilk ve son Kooperatif Bakanı olarak da
tarihe geçmiştir. Aynı dönemde çeşitli kooperatiflerin kurulmasına da öncülük eden Kotak, yine bu
dönemde Kooperatif Gazetesi çıkarıp dünyadan da örneklerle kooperatifçiliğin nasıl olması gerektiğini
anlatmıştır. Köylerdeki kooperatif bakkalları ve levazım şubelerinin yanı sıra bu şubelerde yapılan stoklar
ile bir gün geleceğine emin olduğu Türk askerine hazırlık yapması ise öngörüsünün ve ileri görüşlülüğünün
bir sonucu olmuştur.
Kotak’ın mücadele ve hayat arkadaşı Şermin Hanım, eşinin Kooperatifçilik alanındaki başarılarını ve o
günlere tanıklığını şöyle anlatmaktadır: (Şermin Kotak, kişisel iletişim, 28 Kasım 2018)
“İlk kooperatifin başına geldiğinde 29 yaşındaydı. 1974’ün kooperatifin konusu da oradan çıkardı.
Kooperatifin levazım şubelerinde hep böyle stok yaptırırdı. Bir müddet sonra yenilerini koyar, değiştirirdi.
‘Neden böyle yapıyorsun?’ dediklerinde ‘lazım olur belki bir gün.’ derdi. 1974’de Barış Harekâtından sonra
hakikaten hepsi gerçekten lazım oldu. Göçmen geldi, asker geldi, herkese ve her türlü ihtiyaca cevap
verecek bir hazırlığımız vardı… Gece gündüz çalıştı. Bütün dünyada kooperatifler nasıl kuruldu, neler
yapıyor araştırdı. Bu çok önemli bir olaydır. Önemli olan bir görevi alınca, o görevde neler yapabilirim diye
çalışmalara başlardı. Ve o görevi alınca, ilk olarak Mağusa’da çok güzel işler yapmıştı. Kooperatif
müdürüyken Kıbrıs’ın ilk sosyal konutlarını Mağusa’da yaptı. Kooperatife levazım şubesi kurmuştu,
bakkaliyeler kurmuştu. Herkes kooperatiften alışverişini yapardı. Ve kooperatiflerin bir arada bir şeyler
yapabilmek olduğunu halka alıştırıyordu. Buraya da gelince ısrar etti. Ben kooperatifi de istiyorum dedi. İlk
kendisine sağlık bakanlığı önerilmiş, hayır demiş, o görevi yapacak daha yetkili insanlar var. Ben orada
yararlı olamam. Ben kooperatifte ve sosyal hizmetlerde yararlı olabilirim demiş. Kooperatif bakanlığında
da hakikaten, şimdi itiraf ediyorlar, kooperatiflerimiz altın yılını yaşamıştı. Ayrıca Kooperatif Gazetesi
çıkarmaya başlamıştı.”
Kooperatifçilik alanında babasının bilgisine ve Kıbrıs Türk kooperatiflerinin birleştirici gücüne olan inancına
şahit olan Serhat Kotak, babasının kooperatifçiliğe olan ilgisini çok net hatırladığını belirtmiştir. Ayrıca o
dönemde Türkiye’deki kooperatiflerden daha ileride olduğunun ve örnek alınması gerektiğinin göstergesi
olan bir anısını şu cümlelerle anlatmıştır: (Serhat Kotak, kişisel iletişim, 28 Kasım 2018)
“Babam Kooperatif Bakanlığı yaptı. Kıbrıs’ın ilk ve son Kooperatif Bakanı’ydı sanıyorum. Kooperatifçiliğin
düşüşe geçişi de belki de onun ardından olan bir şeydi. Son günlerine kadar da kooperatifçilikle olan
yazılarını da bulabilirsiniz. Şimdi aramızda olsa bunu daha da güçlendirmek için elinden geleni yapardı.
Ülkemizin kalkınmasının devamı için çok gerekli bir model. Rahmetli Bülent Ecevit buraya gelip
kooperatifçiliğimizi incelemiş, ‘Siz bizden onlarca yıl ileridesiniz. Sakın bizden gelecek bürokratlara
inanmayın. Bizim arkamızdan gitmeyin, siz bozmayın yaptığınızı. Bizim sizi örnek almamız lazım’ demiş.”
Kooperatif Gazetesi
Kooperatif Gazetesi 30 Ocak 1970 tarihinde yayın hayatına girmiştir. Gazetenin sahibi Türk Kooperatif
İnkişaf Dairesi adına Fatih Görgün, Yazı İşleri Sorumlusu ise Ekrem Ural olmuştur. (Hakeri, 1992: 214)
Gazete, Lefkoşa’da Halkın Sesi Basımevinde basılmış ve gazetenin son sayısı 6 Nisan 1973 tarihinde
çıkarılmıştır. Her ay çıkarılan gazete, bu kısa süre içerisinde, özellikle Kotak’ın Kooperatif üyeliği
döneminde Kıbrıslı Türklerin kooperatif alanında ne derece önemli işler başardığının da bir göstergesi
olmuştur. Bu sürece damgasını vuran gelişmeler ve kooperatif örgütlenmeleri Kooperatif Gazetesinden
yararlanarak incelenmiştir. Gazetenin ilk sayısında İsmet Kotak’ın “Başlarken” isimli yazısında gazetenin
amaçlarından, Kooperatif üyesi olarak izleyeceği yol, yöntem ve uygulamalardan ve kooperatiflerin
öneminden bahsedilmiştir. Yazı şu şekildedir: (Kotak, 30 Ocak 1970: 1)
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“Kıbrıs’ta vermiş olduğumuz varoluş mücadelesi, tırnaklarını toprağa geçirenlerin kesin kararını dışa
vurmuştur. Savaş gününün kararlılığı elbette barış gününde de değerlendirildiği takdirde çizgi
tamamlanabilir. Kooperatif alanına umutla bakabilmenin şartı, bu iddianın kökünde yatmaktadır. Biz,
kooperatiflerin halka mal edilmesi savaşını vermek zorunda olduğumuzu teslim etmekteyiz. Köklü
kuruluşun olaylarla temelinden sarsılmış olması bazı çevrelerce önemsenmektedir; bazı çevreler
kooperatiflerin halktan uzaklaşmasına değişik sebepler bulmaktadır. İddiaları bilmekte yarar vardır. Ne var
ki iddiaları ileri sürmekle yetinmek, hataların üzerine yürümemekte ısrar etmek, olumlu sonuç getiremez.
“Kooperatif” gazetesinde zaman zaman görüşlerimizi, bizden istenenleri ve bizim isteklerimizi açıklamak
arzusundayız. Bu gazete kooperatiflere inananların bir gazetesi olursa, bir buluşma noktası ortaya
konulmuş demektir. Siyasi yatırım aracı olarak kabul etmiyoruz bu gazeteyi. Kooperatifçilerin haberleşmesi
ve bu gazetede buluşması bizim için yeterli gerekçedir. Birbirimizi anladığımız sürece, kooperatiflerin
geliştirilmesi alanında başarıya daha kolay ulaşacağız. Zira aracılar, komisyoncular, önce kooperatif
hareketini kötüleyerek işe girişmekte, kooperatiflerin başarı şansını propaganda ile azaltmaktadırlar. Oysa
kooperatifler birbirine itimat edenlerin birleştikleri tek kurtuluş yoludur. Planladıklarımızı sıra ile
“Kooperatif” gazetesinde sunacağız. Ne var ki bir günde tümünü vererek istenmeyen durumlarla
karşılaşmak niyetinde değiliz. Türk toplumunun kurtuluş yolu kooperatiflerdir, diyerek sözü bağlamak
isteriz. Zira var olma mücadelemizin barış günündeki formülü kooperatif kuruluşlarında buluşmaktadır. Tek
cephede omuz omuza emek ve sermayeyi birleştirmenin başka yolu yoktur.”

Şekil 1: Kooperatif Gazetesi ilk sayısı 30 Ocak 1970.
Gazetenin ilk sayısında Kooperatifçiliğin dünyada nasıl başladığı üzerine de bir bölüm ayrılmış ve bu
bölümde ilk kooperatifin 1844 yılında İngiltere'de 28 dokuma işçisi tarafından Rochdale Öncüleri olarak
anılan kurallarla kurulduğundan bahsedilmiştir. (Süleyman, 30 Ocak 1970: 3) Gazete, diğer sayılarında da
dünyadan kooperatif örnekleri vermeye devam etmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun ilk Kooperatif kuruluşu
olan Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan ise örnek kooperatifler başlığı altında bahsedilmiştir.
Bankanın Türk toplumuna yararlı olmak için Limasol kasabasında “Limasol Tasarruf Bankası” adıyla
kurulduğuna, 9 Haziran 1939 tarihinde tescil edilerek 30 Haziran 1939 tarihinde faaliyete geçtiğine, zaman
içerisinde Limasol Türk halkının da desteği ve bağlılığıyla giderek büyüdüğüne ve Türk toplumuna yararlı
bir kooperatif bankası olduğuna dikkat çekilmiştir. (Vehbi, 30 Ocak 1970: 3) Ayrıca “örnek kooperatifler”
bölümü gazetenin her sayısında yer almış ve dönemin başarılı Kıbrıs Türk kooperatifleri yanında Türkiye’de
çeşitli bölgelerde kurulan kooperatifler hakkında bilgiler de verilmiştir.
14 Şubat 1970 tarihinde Kıbrıs Türk Emlak Kredi Kooperatif Bankası kurulmuştur. Ayrıca 1969 yılında
kurulan Çömlekçi Örnek Eğitim ve Üretim Çiftliği’ne, aynı yıl Almanya’dan elli adet süt ineği ve bir adet
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boğanın gönderildiği müjdesi verilmiş ve yolculuk esnasında doğan inek yavrularının ise köylüye verileceği
duyurulmuştur. Böylece köylünün kazançlı süt inekçiliği yapmasına yardımcı olmak amaçlanmıştır.
(Kooperatif, 27 Şubat 1970: 4) Bu yardıma ek olarak Almanya’dan traktör, saban, çayır biçme makinesi,
ekme ve gübre saçma makinesi ile bol miktarda yedek parça getirildiğinden de bahsedilmiştir. Ayrıca
çiftlikte sorumlu olarak Ziraat Mühendisi Mithat Nalbantoğlu görevlendirilmiştir. (Kooperatif, 27 Mart
1970: 1-4)

Şekil 2: Kooperatif Gazetesi 27 Mart 1970 tarihli 3. Sayısı.
Aynı yıl içerisinde Çekoslovakya’daki Yem Fabrikalarını incelemek üzere, Kooperatif Merkez Bankası
müdürü M. Eşref ile birlikte üç kişilik heyet, 9 Nisan 1970 tarihinde Çekoslovakya’ya gitmiş ve 22 Nisan
1970 tarihinde geri dönmüşlerdir. Böylece bir yem fabrikası yerinde görülerek incelenmiş, Kıbrıs Türk
Kooperatiflerine nasıl yararlı olacağı üzerine yeni fikirler geliştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Kıbrıs Kooperatif
Ayakkabı Fabrikası Ltd. ile Modern Kooperatif Ayakkabı Fabrikası Ltd.’nin birleştirilerek modern bir fabrika
kurulacağının (K.A.F.) ve Limasol ile Mağusa’dan sonra Larnaka ve Lefke’de Kooperatif Süt Fabrikalarının
kurulacağının da müjdesi verilmiştir. (Kooperatif, 1 Mayıs 1970: 4) 1970 yılından itibaren ise okullarda
öğrencilere pastörize süt verilmesi kararlaştırılmıştır. (Kooperatif, 7 Ağustos 1970: 1) Aralık ayında yeni bir
sistemin müjdesi verilmiş, Kooperatif Süt Fabrikası tetrapak sistemini uygulamaya başlamıştır. (Kooperatif,
4 Aralık 1970: 1) Kooperatif Süt Fabrikaları her geçen gün geliştirilmiş ve okullara dağıtılan sütlerle
çocukların gelişimine de katkıda bulunmuşlardır. Henüz Türkiye, İngiltere ve Rum kooperatiflerinde
bulunmayan uzun ömürlü paketleme sistemi Kotak’ın çabalarıyla Danimarkalı bir şirket ile anlaşılarak
Kıbrıs Türk kooperatiflerinde uygulanmıştır. Danimarka’dan uzmanlar getirilmiş ve sistem başarıyla bu
ekibe kurdurulmuştur. Süt üretiminin yanı sıra kaşar ve beyaz peynir gibi süt ürünlerinin yapımına da
başlanmış, bu ürünlerin nasıl yapılacağı konusunda ise Türkiye’den Erzurum’dan uzmanlar getirilmiş ve
Kıbrıslı Türk üreticilere eğitim verilmiştir. Tekerlek şeklinde yuvarlak peynirler yapılmış ve başarılı bir
üretim gerçekleştirilmiştir. Süt fabrikası günümüzde hala aynı sistem üzerinde çalışmaktadır. (Celal Bayar,
kişisel iletişim, 30 Ocak 2019)
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Şekil 3: Kooperatif Gazetesi’ne verilen çeşitli reklamlarla halkı teşvik etmek de amaçlanmaktaydı.
Gazeteye Tetrapak sistemi ile ilgili verilen reklam. (Kooperatif, 4 Aralık 1970: 4)
Bu yılın sonlarına doğru topraksız köylüye toprak sağlamak amacıyla Toprak Kooperatifleri kurulmuştur.
Bu amaca yönelik ilk olarak Yeşilova Toprak Kooperatifi ve Yalova Kooperatifi kurulmuştur. Ayrıca evkaf
tarlalarının kiralanmasıyla ilgili çalışmalar da yapılmıştır. (Kooperatif, 6 Kasım 1970: 1) Boş kalan
toprakların da köylü tarafından ekip biçilmesini sağlamak ve üretimi arttırmak amaçlanmıştır. Böylece
köylü çiftçiler de Kıbrıs Türk kooperatiflerinin ve ekonomisinin gelişmesini katkı sağlamışlardır.
5 Şubat 1971 yılında tarihinde Kooperatif Pazarları Ltd. kurulmuştur. Yüzden fazla kurucusu olan pazarların
bir süpermarket gibi çalışacağı, halka ucuz ve kaliteli ürün sağlayacağı müjdelenmiştir. (Kooperatif, 5 Şubat
1971: 1) Ayrıca bu yıl biçki-dikiş Teknik Okulu öğrenimi görmüş kadınlar tarafından Moda-Konfeksiyon
Kooperatifi kurulmuştur. (Kooperatif, 5 Mart 1971, 1) Örnek bir kooperatif kuruluşu olarak gösterilen
Moda Konfeksiyon Kooperatifi Türkiye basınında da örnek alınacak bir kuruluş olarak gösterilmiş,
Türkiye’de yükseköğrenimlerini tamamlayan 14 üniversiteli genç kızların bu cesaretlerinden övgüyle
bahsedilmiştir. (Milliyet, 12 Haziran 1971: 6) Kotak, Moda-Konfeksiyon Kooperatifinin kuruluşu ve kadın
kooperatifçilerin de bu alana koyduğu katkıyı büyük bir coşkuyla ve heyecanla, şu yazıyı kaleme alarak
anlatmıştır: (Kotak, 2 Nisan 1971: 1)
“Moda-Konfeksiyon Kooperatifinin Cesur ÖncüleriÇalışma ve Kooperatif Üyesi İsmet Kotak. Bugün
Lefkoşa’da sessiz sedasız bir kooperatif örgütü tescil ederek faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Tüm üyeleri
genç üniversite mezunu bayan olan bu kooperatif Moda-Konfeksiyon ismini taşımaktadır. Özelliği nedir bu
Kooperatifin? Niçin üzerinde titizlikle durmaktayız? Açık söylemek gerekirse, bu kooperatifin üyelerini bu
alanın öncüleri olarak sunmakta ve gönülden kutlamaktayız. Zira bu yarışta erkekleri geride bırakarak,
emeklerini ve bilgilerini, Kooperatif örgüt içinde birleştirmişlerdir. Kooperatifin geniş imkânlarından
yararlanarak, örgütü kurabilmişlerdir. İstihdam çıkmazının ve kalkınma yarışının ancak Kooperatif
örgütlenme ile çözümlenebileceği şeklindeki iddialarımızı genci bilgili, cesur kızlarımız Moda-Konfeksiyon
Kooperatifi çatısı altında birleşerek saptamışlardır. Ayakkabı ve Mozaik Kooperatifleri türünden olan Moda
Konfeksiyon Kooperatifinde omuz omuza çalışmak için ileri çıkanları, Kıbrıs’ta tutunabilmek şeklindeki
kararımızı Kooperatif örgütle saptayan cesur öncüler olarak selamlarız. Kervan yola çıktığında hayli
kalabalıktı. Herkesin kafasında memuriyet yer etmişti. ‘niye el âlem 70.00 lira alıp öğretmenlik yapıyor da
bizler açıkta bekliyoruz?’ diyenler kendilerine destek de buluyorlardı. Toplantıları toplantılar izlerken,
kervanı terekedenler diğerlerini de geri çekmek için çırpınanlar oluyordu. Özel teşebbüslerin de parmakları
fark ediliyordu aramızda. Ne var ki 14 cesur, genç, bilgili Üniversiteli kızımız kendi alın terleri ile kendilerine
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ait işletmede hem patron hem emekçi olarak çalışarak tek yolun, tek çıkış noktasının Kooperatif olduğunu
saptamakta azimli idiler ve böyle oldu. Bugün Türk deyişinin en tatlı kelimelerinden olan ‘ELİF’ ismini seçen
Moda-Konfeksiyon Kooperatiflerinin kurucuları Lefkoşa’da işletmelerinin kapısını açmışlardır. Bu açış,
elbette en kısa zamanda en modern fabrika tesciline de nasip olacak ve kooperatif örgüt altında, emek ve
sermayeyi birleştirerek, bu defa da başka sınav vereceklerdir. Moda-Konfeksiyon Kooperatifinin cesur
öncülerini gönülden alkışlarız.”

Şekil 4: Elif Moda-Konfeksiyon Kooperatifi Larnaka Deniz Festivali’nde yapılan defileye katılmıştır.
(Kooperatif, 6 Ağustos 1971)

14 Nisan 1971 tarihinde ise Kotak, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü lokalinde “Bizde Kooperatifçilik” konulu
bir konferans vermiştir. Kıbrıs Türk toplumunun süratle kalkınması için tek yolun kooperatifler olduğuna
vurgu yaparak şu maddelerle kooperatiflerin Türk toplumuna yararlarından ve nasıl gelişebileceğinden altı
madde içerisinde bahsetmiştir: (Kooperatif, 2 Nisan 1971: 2) tasarrufların kooperatiflerde toplamasını
teşvik etmek, üretici ve tüketicinin kredi ihtiyacını imkanlar dahilinde karşılamak, üretim ve satış
kooperatifleri kurmak, ithalat ve ihracatı bir düzene koyarak genişletmek, her türlü istismarı önlemek ve
üreticinin malını aracısız pazarlamak, milli üretimin arttırılmasına yardımcı olmak ve istihdam imkanı
yaratmak gibi pek çok yönde Türk toplumuna yarar sağladığını belirtmiştir.
Aynı yıl Lefkoşa’da Kitap, Kırtasiye ve Okul Araçları Kooperatifi kurulmuştur. Bu kooperatifin amacı
okulların açılmasına yakın, çocukların okul ihtiyaçlarını çok ucuz fiyata karşılamaktır. Türkiye’den kitaplar
getirtilmiş ve halk bu kooperatife büyük ilgi göstermiştir. Ayrıca Kooperatif yöneticilerini eğitmek üzere
Lefkoşa, Girne, Mağusa, Baf ve Limasol olmak üzere beş bölgede Eğitim kursları açılmıştır. (Kooperatif, 1
Ekim 1971: 1) Yine bu yılın sonlarında Modern Kooperatif Ayakkabı Fabrikası’nın (K.A.F.) inşaatına
başlanmış ve 8 Kasım 1972 tarihinde İsmet Kotak’ın da bir konuşma yaptığı temel atma töreni
gerçekleştirilmiştir. (Kooperatif, 3 Aralık 1971: 1) 1972 yılında ise fabrikanın ismi AYKO olarak
değiştirilmiştir. 1968 yılından sonra Rumların yanında çalışan Kıbrıslı Türk kunduracılar, oradan ayrılıp
dağınık bir şekilde kendi işletmelerini kurmuşlardı. İşte bu kunduracılar bir araya getirilmiş ve kredi de
bulunarak AYKO ayakkabı fabrikası kurulmuş ve ayakkabı üretmeye başlamıştır. Kıbrıs Türk mücahidin
botları da bu fabrika tarafından yapılmıştır. Ayrıca damga vurulmadan Rum işletmelerine de AYKO
ayakkabıları satılmış buradan da kar elde edilmiştir. (Celal Bayar, kişisel iletişim, 30 Ocak 2019) Bu fabrika
2000’li yıllara kadar üretime devam etmiştir.
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Şekil 5: AYKO reklamı. (Kooperatif, 2 Mart 1973)

1972 yılı Ocak sayısı ile Kooperatif Gazetesi üçüncü yılına girmiştir. Kotak, “Yeni Yıla Girerken” adlı
yazısında hem geçen dönemin Kooperatif faaliyetlerini değerlendirmiş hem de gelecek yılda neler
yapılacağı üzerine nasıl bir planlama içerisinde olduklarından bahsetmiştir. (Kotak, 7 Ocak 1972:1)
“Kıbrıs Türk Kooperatifçileri olarak bir yılı daha geride bırakıp, yepyeni bir yıla büyük ümitlerle
girmekteyiz. 1972’yi selamlarken, yeni yılın tüm Kooperatifçilere hayırlı olmasını dilerim. 1971 yılı
siyasi ağırlığı olan bir yıldı. Kooperatifçiler olarak bu adada tutunmak şeklinde olan temel kararımıza
bakarak gayretimizi arttırmanın zorunluluğunu hissettiğimizi söyleyebiliriz. 1963 kargaşası ile 163
köydeki topraklarımızdan mahrum edilişimizin acısı 1971 yılında da kendini istihdam
faaliyetlerimizde göstermiştir. Binlerce dönüm araziden mahrum oluşumuz 1971’in parlak tarım
faaliyetinin gelirinden de o nispette bizleri mahrum etmiştir. Türk Kooperatifçileri olarak Rum
yönetiminin darbesini her alanda hissetmenin üzüntüsü, fakat bu durumlardan ders alarak, tek
başına ayakta durabilme sınavına verebileceğimiz inancının sevinci içinde 1971’i geride
bırakmaktayız. Kuruşa kuruş Türk üreticisinin biriktirdiği 1,6333,000 lirayı Kıbrıs Türk Kooperatif
Merkez Bankasından gasp edenlerin, bizleri kredisiz bırakma gayreti içinde olduklarına parmak
basmağı gerekli görmekteyiz. Ne var ki Kooperatif hareke her türlü kundaklamaya rağmen güçlü
olarak devam etmektedir. Sür fabrikamız takviye edilmiş, yılda 300 bin çift ayakkabı imale edecek
ayakkabı fabrikası ile Hayvan Yem Fabrikasının inşaatı başlamıştır. 23 Aralık 1971 günü Kooperatif
Harup Fabrikasının Yalova köyünde inşa edilmesi kararı alınmış, üzüm işletmeciliği için Leymosun ve
Baf köylerinde tertiplenerek başarılı bir rakama ulaşıldığını göstermektedir. Kooperatif Merkez
Bankasının kaza şubeleri için gereken yapılmıştır. 1972 yılında Baf ve Larnaka şubelerinin açılışı için
adım atmış oluyoruz. Bu mevduat toplama yarıştaki kararlığımızı belirtmek yönünden önem
taşımaktadır. Değerli Kooperatifçiler, 1972 yılında da azimli ve kararlı olduğumuzu söylemeliyiz.
Kıbrıs Türk Kooperatifçiliğini rayına oturtma ve Kıbrıs’taki istihsal yarışındaki yerimizi alma gayreti
tek hedefimizdir. Bu adada tutunma gayretinde olduğumuzu, tırnaklarımızı toprağa geçirdiğimizi
belirtir, iyi yıllar dilerim.” İsmet Kotak’ın yazısında da belirttiği gibi, Kıbrıs Türk Kooperatifçiliğinin iki
büyük hamlesi 1972 yılı başlarında gerçekleştirilmiştir. 5 Ocak 1972 tarihinde Baf Kooperatif Merkez
Bankası, 22 Ocak 1972 tarihinde ise Larnaka Kooperatif Merkez Bankası’nın büyük bir gurur ve
coşkuyla açılış törenleri yapılmıştır. (Kooperatif, 4 Şubat 1972: 1)
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Şekil 6: Kooperatif Merkez Bankası iki şube daha açıyor.

1972 yılında gazetenin verdiği bir başka önemli haber, her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde
olan Kıbrıslı Türkler için bir başka örnek davranışını gözler önüne sermektedir. Kooperatifler, yıllık
karlarından ayırdıkları paylarla birer Atatürk büstü yaptırmıştır. Gaziköy (Afanya), İnönü (Sinde), Kırıkkale
(Meluşa), Dilekkaya (Ayakebir), Kaleburnu, Cihangir (Abohur), Mehmetçik (Galatya), Sakarya-Mağusa,
Boğaz-Girne ve Yeşilırmak (Limnidi) bölgelerine birer Atatürk büstü dikilmişti. Ayrıca diğer bölgelere birer
büstün dikileceğinin de müjdesi verilmiştir. (Kooperatif, 7 Nisan 1972: 1)
1972 yılında Gutbord marka bağ bahçe traktörleri adaya getirilmiştir. 1973 yılına gelindiğinde ise çiftçilerin
traktör ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni bir adım atılmış ve Federal Almanya’nın tanınmış traktör
fabrikası Fendt’in Kıbrıs Genel Acenteliği alınmıştır. (Kooperatif, 6 Nisan 1973: 1)
Kooperatif Gazetesi’nin son sayısı, İsmet Kotak’ın Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi’ndeki Çalışma ve Kooperatif
Üyeliği görevi sona ermesinden dolayı 6 Nisan 1973 tarihinde çıkmıştır. Kotak, Gazetedeki “Görevi
Devrederken” başlıklı son yazısını, Çalışma, Rehabilitasyon ve Sosyal İşler Üyesi olarak yazmıştır. (Kotak, 6
Nisan 1973: 1)
“Görevi Devrederken, İsmet Kotak, Çalışma, Rehabilitasyon ve Sosyal İşler Üyesi
Dört yıl içinde başladığım görevi, bu topluma bir şeyler yapabilmenin verdiği huzur içinde
devretmekteyim. Zira göreve başlarken ne söylemiş, ne yazmışsam onu yaptım; ne yapmışsam onu
söyledim, onu duyurdum. Toplumumuzun en süratli kalkınma yolu kooperatiflerimizdir demiştim. Bu gün
de aynını söylüyorum. ‘140 bin kişinin barışta ve savaşta kader birliği yapma zorunluluğu, elbette gelir
dağılımında da temel ilkedir ve Kooperatifçilik bu sosyal dengeyi kurabilecek en keskin, en süratli kalkınma
yoludur.’ 1963-1968 devresinde en büyük darbe Kooperatiflere inmiştir. Rum yağması, ekonomik abluka,
kooperatif mevduatlarına Rum encümenlerince el koyma bu döneme rastlamaktadır. 1969’dan bu yana
Uzman raporlarına dayanarak Kooperatif alanında bir silkinme, kendine dönüş ve ilerleme getirmeğe
gayret gösterdik. Rakamlar ortadadır. Bunun için burada yapılanları sayıp dökmek istemiyorum. Kıbrıs’ta
kooperatifin tarihçesi yapılırken herhalde 1969-70-71-72 yılları esnasında atılan adımlara değinilecektir.
Köyden kente isteklere, anında cevap verebilmek, kooperatiflerle kaynaşmak, topluma yarar sağlayan
örgüt ve kişileri desteklemek temel görüşüm olmuştur. Hizmet yolunda her kooperatifçinin karşısına
çıkacak engelleri biliyordum. Buna rağmen Kooperatif atılımından şaşmadım. Bu atılımın emin yolda
olduğuna ve devam edeceğine inanıyordum. Zira toplum olarak kaybedecek tek bir dakikamız yoktur.
Ekonomik kalkınmayı başarmak ve bunu yaparken sosyal gereçleri yerine getirmek zorundayız. Ekonomik
78

9th International Management and Social Research Conference
April 23-24, 2022 Istanbul /Turkey
kalkınma sosyal kalkınmadan ayrı düşünülemez. Birinin başarılması, ötekinin onu izlemesi istenildiği an,
toplumda çatlaklar meydana gelir. Halbuki biz Kıbrıs’ta bin bir tehlikeye göğüs gererek, bu topraklarda
tutunma kavgası vermek zorundayız. Gelir dağılımı yüzünden sosyal patlamalara varış anını bekleyemeyiz.
Bunun da önlenebilmesi için eşit gelir dağılımı getiren kooperatif örgütlenmenin getirilmesi ile
mümkündür. Kooperatif, aşırı sağ ve aşırı sola kapılarını kapamayan, dengeli kalkınma yoludur. Karı hedef
almayan, kişi ve toplum refahına demokratik idareyi getiren kooperatif örgütlenmeyi elbette desteklemek
temel ödevimiz olacaktır. Görevi devrederken Kooperatifçi kardeşlerime, Kooperatif yolunda sınırsız
başarılar dilerim.”
Sonuç
İsmet Kotak, 1973 yılında Kooperatif Gazetesindeki son yazısında görevini devrettiğini yazsa da 12 Mart
1973 tarihinden 1976 yılına kadar Çalışma, Rehabilitasyon ve Sosyal İşler Üyeliği görevine devam etmiştir.
Kooperatifçilikle olan ilişkisine son vermeyen Kotak, 1974 yılında kurulan Kıbrıs Türk Kooperatifçilik
Kurumunun 1 Mayıs 1974 tarihinde yaptığı ilk kurultayında ise genel başkanlığına getirilmiştir. (Bozkurt, 2
Mayıs 1974: 1) Hatta devam eden aylarda 1974 yılında Kooperatif Merkez Bankası İdare Heyeti
başkanlığına seçilmiş; (Bozkurt, 7 Kasım 1974: 1) fakat birkaç hafta sonra iskân işleriyle
görevlendirileceğinden başkanlığı bırakmak zorunda kalmıştır. (Bozkurt, 24 Kasım 1974: 1) Kooperatifler
için hemen hemen her yazısında şu ifadeyi kullanmakta ve şu görüşü savunmaktadır:
“Kooperatifler birbirine itimat edenlerin birleştikleri tek kurtuluş yoludur. Türk toplumunun kurtuluş yolu
kooperatiflerdir.”
Kooperatiflerin Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin temel taşı olduğunu katıldığı toplantılarda
da her zaman vurgulamıştır. 21 Mayıs 2009 tarihinde, Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 70. Yılı
münasebetiyle düzenlenen “Kooperatifçiliğin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu seminerde yaptığı
konuşmasında Kooperatifçiliğin Kıbrıs Türk halkı için önemini şu sözlerle anlatmaktadır:
“Kooperatifçilik Kıbrıs Türk halkının ayakta durmasının en büyük dayanağı ve Kıbrıs’ı bugünlere taşıyan en
büyük etkenlerden biridir. Savaş döneminde çok acılar çeken halkımıza en büyük yardımı kooperatifler ve
bankalar yapmıştır. Barış gücü aracılığıyla bölgelere yiyecek, giyecek gönderen, bize mücadele gücünü
aşılayan, Kızılay gibi çalışan kooperatifler de vardı.”
Son nefesine kadar Kooperatifler hakkında yazmaya devam etmiştir desek yerinde bir cümle olacaktır.
Vefatından birkaç ay önce, 14-15 Temmuz 2011 tarihinde Kıbrıs Postası’nda kaleme aldığı “Kooperatifler
Öldü de Mirasını mı Paylaşıyorsunuz?” başlıklı yazısında Kooperatiflerin ne tür zorluklardan geçerek
başarıya ulaştığından, 1963 yılında başlayıp 1974 yılına kadar geçen 11 yıllık zorlu ve mücadele dolu
süreçte Türk halkının tutunabilmesi için halka hizmet verdiğinden ve gece gündüz demeden
çalıştıklarından bahsetmiştir. “Milli Seferberlik Yılları” olarak değerlendirdiği bu yıllara bakarak örnek
alınması gerektiğini de vurgulamış ve şiddetle kooperatiflerimize sahip çıkmamız gerektiğinin altını
çizmiştir.
1963 yılında yaşanan çatışmalar Kıbrıs Türk toplumunda kooperatifçilik hareketlerini bir duraklama
dönemine sokmuştur. Bu duraklamanın genel olarak 1974 yılına kadar devam ettiği yanılgısı yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır. Oysa bu dönem 1969 yılına kadar devam etmiştir. İşte bu yanılgıdan çıkmamızı
sağlayacak kanıt İsmet Kotak ve Kooperatif Gazetesi’dir. Kooperatifler bu süreçte duraklama dönemini
değil tam aksine altın çağını yaşamış ve Kıbrıs Türk Kooperatifleri uluslararası boyuta taşınmıştır. Kotak,
1969-1976 yılları arasında yalnızca Kıbrıs Tük Kooperatif Merkez Bankası’nın Kıbrıs Türk halkına uyguladığı
hizmetleri altı maddede sıralamıştır: (Kotak, 16 Temmuz 2011)
“1. Tüm adaya hizmet verecek “Ticaret ve Levazım Şubesi” güçlendirildi, tarım araç ve gereci de yurt
dışından temin edip satacak konuma sokuldu.
2. Üreticiye hizmet verecek Sigorta ve Turizm Şubesi tesis edildi. İhracat için uçak teminini bu Şube yaptı.
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3. Etkin girişim ve üretim için ambargoya rağmen “Süt Fabrikası” geçici olarak devralındı ve Danimarka’dan
ithal edilen araç ve gereçle “Süt Fabrikası” geliştirildi. İkinci fabrika Uluslararası kredi sağlanarak Karpaz’a
inşa edildi. İhracat geliştirildi.
4. Ambargoya rağmen Çekoslovakya’dan araç gereç ithal edilerek Binboğa Yem Fabrikası inşa edildi ve
hayvan üreticisine kaliteli yem sunuldu.
5. Limasol yakınlarında Yalova’da İnşa edilen Harup Fabrikası Rumlarda kalınca KKTC’deki Harup
Fabrikaları işletildi.
6. ZEYKO tesisleri yağ sanayi alanında üretime sokuldu.”
Kıbrıs Türk halkının büyük maddi ve manevi sıkıntılar çektiği, zor bir süreçten geçtiği milli mücadele
yıllarında, Kıbrıs Türk Kooperatifleri halka ilaç gibi gelmiştir. Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları
karşılamak üzere kurulan Kıbrıs Türk halkını birleştirici ve güçlendirici bir görev de üstlenmiştir. Bugün
halen faaliyette olan Kıbrıs Türk kooperatiflerinin kurucusu İsmet Kotak olmuştur. Yapılan bu faaliyetlere
bakılınca kooperatiflerin bu süreçte duraklama dönemini değil tam aksine altın çağını yaşadığını söylemek
kesinlikle mümkündür. Son günlerde sadece tüketim ekonomisi üzerine şekillenen adamızda kısıtlamaların
en üst seviyesinin yaşandığı o dönemlerde Kotak ve arkadaşları ellerini taşın altına koyabilmişler,
sınırlamaları kesinlikle kabul etmemişlerdir. Bu dönemin ardından genel başkanı olduğu Demokratik Halk
Partisi, 3. Koalisyon Hükümetine ortak olunca, kendisi de 15 Mart 1982 ile 29 Kasım 1983 tarihleri
arasında Sanayi ve Kooperatifler Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Böylece Kıbrıslı Türklerin ilk ve son
Kooperatif Bakanı olarak da tarihe geçmiştir. Özellikle bu yıllarda Sanayi ve Kooperatif Bakanı olarak
üretime verdiği desteği devam ettiren Kotak, koşullar el vermese bile o koşulları değiştirmiş, olmaz denen
şeyleri oldurmuştur. İşte bu mücadeleci ve inatçı karakterini Kıbrıs Türk halkını geliştireceğine ve
birleştireceğine inandığı kooperatif ve sanayi üzerinde de kullanarak, çok başarılı işlere imza atmıştır.
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Özet
Türkiye’de hemşirelerin sayısal yetersizliği uzun yıllardır dile getirilen bir sorundur. Bu sorun Covid-19
pandemisiyle daha da derinleşmekte ve sağlık sistemi için olası bir personel krizi çok uzak
görünmemektedir. Bu duruma sayısal veriler ile baktığımızda Türkiye OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında
hemşire sayısı olarak son sırada yer almaktadır ve ülkemizdeki hemşire sayısı 198.103’tür. Her 100.000
kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 306’dır. Bu durumda bir hemşireye düşen hasta sayısı 326,797’dir. Bu
verilerin yanında hemşire yetersizliği yapılan araştırmalarda da sıklıkla dile getirilen bir sorundur. Hemşire
yetersizliği halkın sağlığının olumsuz etkilenmesine neden olan, hastalara güvenli ve kaliteli hemşirelik
bakımının sunulmasının önündeki önemli bir engeldir. Hemşire sayısındaki yetersizlik kurumlarda hastane
enfeksiyonları, bası yarası oranları, düşme oranları, tıbbi hata yapma oranlarını artırmaktadır.
Hemşirelerin iş yükünün artması iş doyumunu ve mesleğe bağlılığı azaltmakta, tükenmişlik düzeyi, kaza ve
yaralanmaları artırmaktadır. Ayrıca hasta ve yakınlarının aksayan hizmet ile gerginleşmesine ve sağlık
çalışanlarına karşı sözlü ve fiziksel şiddet uygulamasına neden olmaktadır. Sonuç olarak; hemşire
yetersizliği tıbbi hataların artmasına, hasta güvenliğinin sağlanamamasına ve hemşirelik hizmetleri
personelinin şiddete maruz kalma oranlarının artmasına, iş doyumsuzluğuna neden olmaktadır. Bu
sorunlar önlenebilir sorunlar olmakla birlikte uzun yıllardır çözüme kavuşturulması beklenmektedir. Ülke
sağlık politikalarının mevcut sorunu göz önünde bulundurarak düzenlenmesi ve sağlık sistemindeki yükün
azaltılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Hemşire Yetersizliği, Sağlık Hizmetleri
Inadequate Number of Nurses and Its Consequences
Abstract
The numerical inadequacy of nurses in Turkey is a problem that has been mentioned for many years. This
problem is getting bigger with the Covid-19 Pandemic. Also, a personnel crisis for the healthcare system
seems possible in a close future. Considering this fact using numerical data, Turkey ranks last in a list of
OECD countries in terms of the number of nurses. The number of nurses in our country is 198,103. The
number of nurses and midwives per 100,000 people is 306. In other words, the number of patients per
one nurse is 326,797. In addition to this information, inadequate number of nurses is a frequently
mentioned problem in recent studies. Inadequate number of nurses is an important obstacle to the
delivery of safe and quality nursing care to patients, which negatively affects the health of the public.
Inadequate number of nurses increases the rates of hospital infections, pressure sores, patient falls, and
medical errors in institutions. Increasing the workload of nurses decreases job satisfaction and
professional commitment levels increases the level of burnout and accidents and injuries. Besides, it
makes patients and their relatives, who are stressed and nervous because they come to the hospital, even
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more nervous with the disrupted service and leads to verbal and physical violence against healthcare
workers. While evaluating the frequency of violence in the health sector in recent years, the inadequate
number of nurses is an important problem reflected in health services. All in all, inadequate number of
nurses results in an increase in medical errors, inability to ensure patient safety, and an increase in the
rates of violence against nursing staff. Although these problems are preventable, it has been hoped to
resolve them for many years. It is necessary to regulate the health policies of the country in a way to take
precautions, taking the current problem into account, and to reduce the burden on the health system.
Key Words: Nurse, Inadequate Number of Nurses, Health Services
Giriş
Türkiye’de hemşirelerin sayısal yetersizliği uzun yıllardır dile getirilen bir sorundur. Bu sorun Covid-19
Pandemisiyle daha da derinleşmekte ve sağlık sistemi için olası bir personel krizi çok uzak
görünmemektedir (Aksu, 2021). Bu duruma sayısal veriler ile baktığımızda Türkiye OECD ülkeleriyle
karşılaştırıldığında hemşire sayısı olarak son sırada yer almaktadır ve ülkemizdeki hemşire sayısı
198.103’tür. Her 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 306’dır. Bu durumda bir hemşireye düşen
hasta sayısı 326,797’dir (Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2019). Bu verilerin yanında hemşire yetersizliği yapılan
araştırmalarda da sıklıkla dile getirilen bir sorundur (Blomberg ve Stıer, 2016, İlaslan ve Şişman, 2019,
Ören ve Dağcı, 2020, Özkan, Ş, Uydacı, 2020, Varasteh ve ark., 2021). Çözüme kavuşturulması beklenen bu
sorunun hemşirelik hizmetlerine ve hasta bakımına yansıyan olumsuz sonuçlarının olacağı bilinmektedir
(Ali ve ark., 2021, Ta’an, 2021,). Bu sebeple yazılan bu derlemenin amacı, hemşire yetersizliğinin sağlık
hizmetlerindeki sonuçlarına dikkat çekmektir.
Hemşirelik mesleğine geçmişten günümüze bakıldığında kaliteli düzeyde hemşirelik bakımının verilmesi
hemşireliğin temel konularından biri olmuştur. Bununla birlikte kaliteli hemşirelik bakımın verilmesinin
önünde birtakım engeller bulunmaktadır. Bu engellerden biri hemşire yetersizliğidir. Halkın sağlığının
olumsuz etkilenmesine neden olan, hastalara güvenli ve kaliteli hemşirelik bakımının sunulmasının
önündeki önemli bir engeldir (Blomberg ve Stıer, 2016, İlaslan ve Şişman, 2019). Yetersiz sayıda personel
ile çalışan hemşireler hemşirelik hizmeti sunarken bazı hemşirelik uygulamalarından fedakârlık etmek
zorunda kalmaktadır. Bu durumda hemşirelik bakımı verilmesi ilk vazgeçilen uygulama olmaktadır, çünkü
bakım vermek ciddi emek ve zaman gerektirir. Bunun yanında eksik personel ile çalışıldığında bir hasta ile
uzun zaman geçirmenin güçleştiği bilinmektedir (Karayurt ve Ursavaş, 2018). Ayrıca karşılanamayan
hemşirelik bakımı hastaları fiziksel, eğitimsel, duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına karşı da savunmasız
bırakmaktadır (Jones ve ark., 2015)
Friese ve arkadaşları (2013) kanserli hastalar için önemli düzeyde hemşirelik bakımının kaçırıldığını ve
kaçırılan bakımın hemşirelik personelinin personel sayıları ile ilişkili olduğunu ifade etmiştir (Friese ve ark,
2013). Du ve arkadaşları (2020) da çalışmalarında kaçırılan hemşirelik bakımının personel yetersizliği ile
ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır (Du ve ark., 2020). Andersson ve arkadaşları ise kaçırılan bakımın
organizasyonla ilişkili olduğunu vurgulamış ve hasta güvenliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekmiştir
(Andersson ve ark., 2021). Personel sayısı aynı zamanda verilen bakımın kalitesini de etkilemektedir (Gabr
ve El-Shaer, 2020, Labrague ve ark., 2022). Yapılan çalışmalar kaçırılan hemşirelik bakımının dünya da
yaygın bir sorun olduğu göstermektedir (Blackman ve ark., 2018, Zeleníková ve ark., 2020). Tüm bunların
yanında hemşireler için daha fazla kaçırılan hemşirelik bakımı, memnuniyetsizlik ve işten tatmin olamamak
anlamına gelmektedir (Plevová ve ark., 2021).
Hemşire sayısındaki yetersizlik kurumlarda da birtakım sorunlara neden olmaktadır. Kurumlarda hastane
enfeksiyonları, bası yarası oranları, düşme oranları, tıbbi hata yapma oranlarını arttırmaktadır (Balci,2018,
Ceylan, 2019, Ali ve ark. 2021, Ta’an, 2021). Hemşire yetersizliği tıbbi hata yapma nedenlerinden biri
olarak karşımıza çıkarken, bu durum yapılan çalışmalarla da sıklıkla vurgulanmaktadır (Canatan ve ark.,
2015, Er ve Altuntaş, 2016, Wang ve ark., 2022). Yapılan tıbbi hatalar kesici/delici alet yaralanması,
hastane ortamından kaynaklanan enfeksiyonlar, tedavi uygulamada gecikme/yapmama, yanlış ilaç
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uygulama, kontamine kan alımı, yeterli bakım verilememesi sebebiyle bası yarası oluşması, transfüzyon
hataları ve hastaya yapılan yanlış uygulamalardır (Özata ve Altunkan, 2010, Canatan ve ark., 2015, Özen ve
ark., 2019). Yapılan tıbbi hatalara bakıldığında hemşirelerin sayısal yetersizliği çalışan sağlığı ve halk
sağlığını olumsuz etkilemektedir.
Hemşire sayısının yetersiz olmasının birtakım örgütsel çıktıları da etkileyeceği açıktır. Sağlık hizmetleri
zorlu çalışma koşullarıyla bilinen bir hizmet alanıdır (Han, 2018). Sektörde yetersiz sayıda personel kaynağı
ile çok iş yapılmaya çalışılması, personelin iş yükünün fazla olması önemli bir sorundur (Wang, 2022).
Görev yapılan kurumda, birimde eksik personel ile çalışmak hastalara sunulan hizmetin aksamasına neden
olmaktadır. Hastaneye geldikleri için stresli ve gergin olan hasta ve hasta yakınlarının aksayan hizmet ile
daha da gerginleşmesi, sağlık çalışanlarına karşı sözlü ve fiziksel şiddet uygulamasına neden olabilmektedir
(Demirci ve Uğurluoğlu, 2020, Karabulut ve Gezgin Yazıcı, 2021). Son yıllarda artan sağlıkta şiddet olayları,
hemşire yetersizliğinin olumsuz sonuçlarından biri olarak düşünülebilir (Eyitmiş ve Sezer, 2022).
Bahsi geçen olumsuz koşullardan dolayı stresli olan hemşireler, bu durumun süreklilik arz etmesi
nedeniyle tükenmişlik yaşayabilmektedir (Camci ve Kavuran 2021). Kurumlarda yaşanan stres ve
tükenmişlik hemşirelerin işten ayrılmayı istemelerine neden olmaktadır (Xu ve ark., 2021). Hâlihazırda
önemli bir sorun olarak karşımızda çıkan hemşire yetersizliği ile işten ayrılmalar artış gösterdikçe
hemşirelik bakımının sunulabilmesi daha da güçleşecek ve bası yarası, tıbbi hatalar, sağlık çalışanlarına
şiddet gibi sorunların oluşması kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple halk sağlığının korunması ve sağlıkla
sürdürülebilmesi için hemşire yetersizliği ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken sorunlardan biridir.
Sonuç olarak; hemşire yetersizliği kaliteli hemşirelik bakımının sunulamamasına, tıbbi hataların artmasına,
hasta güvenliğinin sağlanamamasına ve hemşirelerin stres, tükenmişlik gibi psiko-sosyal sorunlar
yaşamalarına ve şiddete maruz kalma oranlarının artmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde
makro ve mikro düzeyde hemşire insan gücü planlamaları yapılması ve hemşire nicelik ve niteliğinin
sağlanması sağlık hizmetlerinde birçok sorunun çözümünde önemli bir adım olacaktır.
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Özet
Uzaktan öğrenme eğitim alanının önemli yapı taşlarından biri olan, öğrenenler için bilgiye erişimi
kolaylaştırıp, zaman ve mekansal sınırlılıkları ortadan kaldıran bir eğitim modelidir. 1700’lü yıllarda ilk
olarak mektupla faaliyete başlasa da, günümüzde tüm dünya için en yaygın eğitim anlayışlarından biri
haline gelmiştir. Değişimin kaçınılmaz olduğu bir dünyada, uzaktan öğrenme sistemi adına gelecek nasıl
olacak sorusu bu çalışma için çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. Araştırmada Türkiye’nin ilk ve en
köklü uzaktan öğretim kurumu olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi uygulama alanı olarak
seçilmiştir. Geleceğin dünyasında kurumun doğru konum alabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada
öncelikle alana ilişkin bir literatür incelemesi ve doküman taraması yapılmıştır. Sonrasında ise, alan
yöneticileriyle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, SWOT tekniğine başvurularak analiz edilmiştir.
Anadolu Üniversitesindeki Açıköğretim sisteminin güçlü ve zayıf yanları ayrıca kurum dışı çevresel fırsat ve
tehditlerin birlikte ele alındığı bu çalışmada gelecek öngörülerine de yer verilmektedir. Metaverse, sanal
gerçeklik, akıllı teknolojilerin konuşulduğu bir dünyada, uzaktan öğrenme faaliyetlerinin kurumsal olarak
nasıl yönetilmesi gerektiği, risk ve stratejiler açısından atılması gereken adımlar bu araştırma ile
değerlendirmeye alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Modeli, Uzaktan Öğrenme, Açıköğretim, SWOT Analizi
The Picture of the Future for Anadolu University Open and Distance Learning System
Abstract
It is an education model that is one of the important building blocks of distance learning education,
facilitates access to information for learners and eliminates time and spatial limitations. Although it first
started its activities by letter in the 1700s, it has become one of the most common education
understandings for the whole world today. In a world where change is inevitable, the question of how the
future will be for the distance learning system is accepted as the starting point for this study. In the
research, Anadolu University, which is the first and most rooted distance education institution in Turkey,
was chosen as the application area of the Open Education system. In the study, which was carried out in
order to take the right position of the institution in the world of the future, first of all, a literature review
and document review was made on the field. Afterwards, the data obtained from the interviews with the
field managers were analyzed using the SWOT technique. In this study, in which the strengths and
weaknesses of the Open Education system at Anadolu University, as well as external environmental
opportunities and threats, are discussed together, future predictions are also included. In a world where
metaverse, virtual reality and smart technologies are spoken, how distance learning activities should be
managed institutionally, the steps to be taken in terms of risks and strategies have been evaluated with
this research.
Keywords: Education Model, Distance Learning, Open Education, SWOT Analysis
1. GİRİŞ
Sadece güçlü olmanın değil, güçlü kalabilmenin de önemli olduğu bir dünyada ister devlet sektöründe,
ister özel sektörde bir kuruluş olsun, geleceğe yön verebilmek bilinçli adımlar atılmasını gerektirir.
Rüzgarın önünde kuru bir yaprak gibi savrulup gitmemek için, öncelikle amaç varlığı sonrasında ise gerekli
uygulama adımlarının atılması önemlidir. Uzaktan öğrenme sürecinin Türkiye’deki öncü kurumu Anadolu
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Üniversitesi Açıköğretim Sistemi içinde bu durum geçerliliğini korumaktadır. Köklü geçmişi ve kapsam
büyüklüğü ile günümüze kadar gelebilen kurumun, geleceği başarıyla inşa edebilmesi için kendi
potansiyelinin farkında olması ve çevresel şartları doğru yönetebilmesi gerekir. SWOT analizi ile kurumu
değerlendiren bu çalışmada durum tespiti yapılırken, gelecek senaryoları üzerine yorum ve
değerlendirmeler de ortaya konulmaktadır.
2. UZAKTAN ÖĞRENME MODELİ
Dünyada 18. yy’da, ülkemizde ise cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte konuşulmaya başlayan uzaktan
öğrenme, kavramsal olarak ilk defa Wisconsin Üniversitesi’nin 1892 yılında çıkardığı yıllık içerisinde
“distance education” olarak yer almıştır (Kaya, 2002: 9). Eğitimi topluma yaymayı amaçlayan ve
eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışan uzaktan öğrenme ile ilgili onlarca farklı tanım mevcuttur. Bu
tanımlar içerisinde kapsayıcı ve derinlikli görülen bir tanım ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştır.
Bakanlık (MEB, 2022) uzaktan eğitimi; geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle
sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda, eğitim hizmetini sağlayanlar ile
öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar
yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemi olarak tanımlamaktadır. Uzaktan eğitim
aracılığıyla farklı ortamlardaki kişi ve eğitmenler teknoloji aracılığıyla bir araya gelmektedir. Bu amaçla
teknik ve fiziki alt yapıyı eğitime uyarlayabilmek için önemli ölçüde yatırımların yapılması gerekmektedir
(Kırık, 2014). Yaşam boyu eğitime önem veren ülkelerin çağa ayak uydurabilme çabalarını işaret eden
uzaktan öğrenme modeline bakıldığında öne çıkan bazı unsurlar dikkati çekmektedir. Bunlar: formel bir
eğitim olması, öğreten ve öğrenenlerin zaman ve mekân boyutunda birbirinden ayrı olması, etkileşimli
iletişim teknolojilerine sahip olunması, kaynak ve alıcı arasında tasarımsal ve kuramsal bir organizasyon
bağının olmasıdır (Simonson ve diğ., 2003).
Uzaktan eğitim modelinin zaman içerisindeki gelişimine bakıldığında faaliyetlerin ilk olarak, öğrenenleri
dışardan sınava alma uygulaması ile başladığı görülmektedir. Yazılı iletişimin mektuplar aracılığıyla esas
alındığı bir dönemden sonra radyo ve televizyonun iletişim aracı olarak kullanıldığı bir sürece girilmiştir.
Kitle iletişiminin esas alındığı sonraki dönemlerde bilgisayar ve çoklu ortam teknolojilerinin kullanımı
yaygınlaşmaya başlamıştır. Bireysel ve kitlesel süreçlerin bütünleştirildiği dönemden sonra bu öğrenme
modeli, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına entegre edilmeye başlar. Günümüzde ise uzaktan öğrenme
için küreselleştirme evresi yaşanmaktadır (Alkan, 1996). Bu öğrenme modelinin tarihsel gelişimini Moore
ve Kearsley ise (2005) beş başlıkta gruplandırmıştır. Bunları Şekil 1’de görmek mümkündür.
İnternet/Web Teknolojileri
Telekonferans
Açık Üniversite
Radyo ve Televizyon Yayınları
Mektupla Öğretim

Şekil 1: Uzaktan Öğrenmenin Gelişim Süreci
Şekil 1’deki gelişim sürecini incelediğimizde yazılı materyallerle uzaktan öğrenmenin başladığı, ses ve
görüntünün yer aldığı kitle iletişim araçlarıyla devam ettiği görülmektedir. Açık üniversitenin kavramı bir
üst düzeye taşıdığı, sonrasında ise telekonferans ve internet teknolojileriyle birlikte bu eğitim modelinin
daha çok yaygınlaştığı dikkati çekmektedir.
3. SWOT ANALİZİ YÖNTEMİ
Stratejik yönetimin temel amacı, kaynak ve kabiliyetler ile çevresel şartlar arasında uygunluk sağlamaktır
(Dinçer, 2004). Stratejik yönetim anlayışı uygulanırken kullanılan en önemli araçlarından biri ise SWOT
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analizidir. Güçlülük, zayıflık, fırsat ve tehdit kelimelerinin birleşiminden ismini alan bu analiz stratejik
konum değerlendirici yapısal bir yaklaşım tekniği olarak kabul edilmektedir (Demirdöğen, 1997). Diğer bir
ifade ile SWOT Analizi; ele alınan bir kuruluş, yöntem, süreç veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini
belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir araçtır (Gürlek,
2002). Bilimsel olarak durum analizi yapmaya imkan sağlayan bu yöntemde; yeterlilik, kapasite ve çevre
şartları arasındaki ilişkiye odaklanılmaktadır (Aktan, 2022). Dyson’a (2004) göre bu analizin iki amacı
vardır. Bunlardan ilki içsel potansiyeli keşfetmek ikincisi ise çevresel şartları yönetebilmektedir. SWOT
analizi başarıyla uygulandığında, kurumsal devamlılık, gelişim ve her koşulda maksimum fayda sağlayacak
stratejilerin geliştirilmesi mümkündür (Özdemir vd., 2009). Bu bağlamda SWOT analizinin geleceği inşa
etme, kurumsal devamlılığı sağlama ve rekabet gücü oluşturma anlamındaki önemi kabul edilmektedir.
4. BULGULAR
Açık ve uzaktan öğrenme sisteminin Türkiye’deki ilk ve önemli aktörlerinden biri olan Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemi bu araştırma için uygulama alanı olarak seçilmiştir. Kurumla ilgili SWOT analizi
yapılmadan önce analize girdi sağlayacak veriler; literatür taraması, doküman incelemesi ve kurum
yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmeler üzerinden toplanmıştır. Elde edilen veriler SWOT analizi
başlıkları (güç, zayıflık, fırsat, tehdit) üzerinden kodlanmış, ek olarak gelecek öngörüleri başlığında olumlu
ve olumsuz senaryolar üzerinden sınıflandırılmıştır.
Güçlü Yanlar
SWOT analizinin ilk boyutu kurumun güçlü ve zayıflık yanlarını değerlendiren kısımdır. Uygulama
konusunda ele alınan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine bakıldığında, kurum için güç olarak
tespit edilen ilk konu tecrübedir. 40 yıllık köklü bir geçmişle hareket eden kurum, iş süreçleri, operasyonel
kararlar, kriz yönetimi gibi pek çok durumda bu deneyimden faydalanabilmektedir. Katılımcıların kurumun
sahip olduğu standartlar ve sorun çözme becerilerine vurgu yaparak ifade ettikleri bu avantaj kurumun
güçlü yanlarının başında gelmektedir.
Uzun yıllar sektörde yer almanın kuruma getirdiği ve katılımcıların ifade ettiği bir diğer güçlü yan, kurumla
ilgili insanların kafasında oluşan marka değeridir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemini rakip
kurumlara göre ön plana çıkaran bu özellik aynı zamanda tercih edilirlik, imaj ve itibar konuları açısından
da kurumu desteklemektedir.
İdari ve akademik personelin birlikte çalıştığı açıköğretim sisteminde hizmet alanlarının geniş olması
yapılan işi ve bu işte çalışacak insanların niteliklerini artırmaktadır. Görüşmecilerinde belirttiği üzere,
teknik sistemden, program geliştirmeye, bürolardan, sınav birimlerine kadar pek çok birimde yeterliliği
yüksek, tecrübe ve mevzuat bilgisine sahip çalışanlar kurumun güçlü yanlarından birini temsil etmektedir.
Teknik alt yapı konusu kurumun güçlü yanlarından bir diğeridir. Araştırmaya destek sunan katılımcılar,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin ilk kurulduğu günden buyana çağın teknolojilerini aktif
şekilde takip ettiğini belirtmiş, günümüzdeyse okula kayıt aşamasından, e-öğrenme hizmetlerine,
sınavlardan, çevrim içi öğrenci etkinliklerine kadar pek çok süreçte büyük bir teknik altyapıya sahip
olunduğu vurgulanmıştır. Bu gücün ise üniversitenin bilgi işlem merkezi BAUM tarafından sağlandığı ifade
edilmektedir.
Kalite çalışmaları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi içerisindeki fakülteleri güçlü kılan bir diğer
yandır. İç denetleyici bir mekanizma görevi gören kalite ekipleri materyal denetimleri, akreditasyon
çalışmaları, standartların belirlenmesi, kalite belgelerinin alımı gibi faaliyetlerden sorumludur.
Katılımcıların akredite olunan programları ve alınan kalite belgelerini örnek vermesi, kurumun önleyici
denetim mekanizmalarına verdiği öneme vurgu yapması da kalite konusundaki gücün göstergeleri
arasında kabul edilmektedir.
Erişim kolaylığı, kurumun sahip olduğu diğer bir avantajlı konudur. Katılımcılar bu konuda e-kampüs
sistemi, mobil uygulama teknolojisi, telekomünikasyon hizmetleri, youtube kanalı, sosyal medya hesapları
ve büroların destekleyici olduğunu belirtmiş öğrenenlerin sisteme erişiminin kolaylaştırıldığını belirtmiştir.
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi için kurumu güçlü kılan diğer bir unsur maliyet avantajıdır.
Yönetim kademelerindeki görüşmeciler bu konuda, kayıt ücretlerinin yüksek miktarda olmaması, ders
materyallerinin elektronik ortamda sağlanarak materyal maliyetlerinin azaltılması, e-kampüs ve diğer
ortamlardaki tüm materyallere ücretsiz erişim sağlanmasını örnek vermiş ve kurumun maliyet konusunda
sağladığı avantajları dile getirmiştir.
Program çeşitliliği de kurumun sahip olduğu güçlü yanlar arasındadır. 1982’den bu yana faaliyet gösteren
bir kurum olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi birçok lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora
programları ile öğrenenlere hizmet vermektedir. Katılımcılar bu konu ile bağlantılı olarak İkinci Üniversite
ve Akadema gibi imkanlarında kurumdaki program çeşitliliğini güçlendiren unsurlar olduğunu ifade
etmiştir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin kurum olarak sahip olduğu avantajlar arasında materyal
çeşitliliği de önemlidir. Materyallerin sadece kitapla sınırlı kalmadığını belirten katılımcılar deneme
sınavları, soru cevap bölümleri, canlı ders anlatımları, quizler gibi farklı metotlara sahip materyallerinde
derslerle ilgili destek sağladığını ifade etmiştir.
Kitlesel sınav organizasyonlarındaki başarı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemini güçlü kılan bir diğer
önemli yandır. Türkiye ve yurt dışında birçok merkezde gerçekleştirilen sınavlar, güz, bahar ve yaz
dönemleri olmak üzere yıl boyunca üç periyotta ara sınav ve dönem sonu sınavları olarak
gerçekleştirilmektedir. Katılımcılar bu konuda denetimlerin yüksekliğine, hata paylarının az olmasına,
sağlanan büyük koordineli çalışma sistematiğine vurgu yaparak sınavların başarısını dile getirmiştir.
Zayıf Yanlar
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi için zayıflık oluşturan yanlardan ilki büyüklüktür. Katılımcılar bu
konuda büyüklüğün, kurumsal hareket hızını düşürdüğünü, çevreye verilen tepkileri yavaşlattığını, yeni
kararların alınmasını geciktirebildiğini ifade etmiştir. Kapsam alanındaki genişliğin süreç kontrollerini
zorlaştırırken, yeni adımlar atma konusundaki cesareti de azalttığını ifade ederek, kurum için zayıflık
oluşturan sonuçlar ortaya koyduğunu belirtmiştir.
Pek çok işletme ve kuruluşta olduğu gibi örneklemimize konu olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Sistemi içinde maddi kaynaklar konusu kurum için ifade edilen bir diğer zayıflıktır. Bu konuda katılımcılar,
kitlesel bir eğitim hizmetinin sunulması, büyük teknolojik altyapıya sahip olunması ve operasyonel
süreçlerin maliyetli olması nedeniyle kurumun maddi imkanlarının etkilediğini belirtmektedir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yapılanması insanla var olan ve her aşamasında insan tarafından
desteklenen bir sistemdir. Bu nedenle katılımcıların pek çoğu nitelikli insanın önemli olduğunu ve bunun
sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Bu durumda alanında uzman insanların, doğru işe
yerleştirilmesi konusunda bir zorunluluk getirmektedir. İnsanla ilgili bu süreçlerin tekrarlı şekilde yaşanıyor
olması, bir noktada kurum için zayıflık olarak düşünülmektedir.
Yeniçağın meslekleri, teorik eğitim kadar uygulama becerilerini de öğrencilere kazandırmayı
gerektirmektedir. Bu gereklilikten hareketle üniversiteler uygulamalı eğitim alanına ağırlık vermeye
başlamıştır. Açıköğretim sistemi uygulama birimi ve staj koordinatörlüğü gibi idari birimlere sahiptir.
Ancak uygulama içeren ders sayılarının az olması ve staj imkanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik
beklentiler bu konuda kurumu zayıflatan bir etki oluşturmaktadır. Katılımcılar bu konuda öğrenenlere
pratik yapma imkanı sunan programların daha çok tasarlanması gerektiğini belirterek vurgu yapmıştır.
Açıköğretim sistemi içerisinde birçok program ve ders mevcuttur. Bu derslerin en temel materyali olan
kitaplar bölüm yazarları ve editöryal hazırlık süreciyle öğrenenlere ulaştırılmaktadır. Planlı ve takvimli bu
süreçte alan uzmanlarından destek alınır. Katılımcılar, kitap yazım süreci ile ilgili görevli olan kişilerin
yönerge ve şablonlara uygun hareket etmesi gerektiğini ancak yine de zaman zaman içerik sorunları ile
karşılaşılabildiğini ifade etmiştir. Güncellik konusunda yeterli olmama, bilgi hatası içerme, çelişen bilgilerin
varlığı gibi sorunlara vurgu yapmaktadır. Katılımcılar kitapta yapılan bir hatanın, kitap baz alınarak
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hazırlanan diğer tüm ders materyallerine de yansıması, hatta sınavları etkilemesi nedeniyle üzerinde
önemle durulması gereken konulardan biri olduğuna dikkati çekmektedir.
Teknolojik anlamda büyük bir alt yapıya sahip olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin kullanmış
olduğu e-öğrenme platformu, idari birimlerinde kullanılan teknolojik alt yapı oldukça güçlüdür. Ancak
katılımcılar bu sistemi oluşturan alt birimlerdeki bilgi sistemlerinin birbiri ile entegre olma becerileri
konusunda zayıf kaldığını ve bununda bütüncül hareket imkanını zorlaştırdığına dikkati çekmektedir.
Dolayısıyla bilgi sistemlerinin bütünleşik çalışabilme becerileri konusunda kurumsal bir zayıflık olduğu
ifade edilmiştir.
Çevresel Fırsatlar
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin SWOT analizinde çevresel unsurlara gelindiğinde kurum
tarafından değerlendirilmesi gereken fırsatlar ve önlem alınması gereken tehditler incelenmektedir. Fırsat
başlığında katılımcıların ifade ettiği ilk konu hedef kitledeki teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıdır. Eğitimöğretim hizmetinden faydalanmak isteyen yeni neslin teknoloji konusundaki yatkınlığının yüksek olması ve
büyük yaş gruplarındaki öğrenenlerin de teknoloji kullanım sıklığının artması uzaktan öğretime ilgiyi ve
yönelimi destekleyen bir ivme olarak değerlendirilmektedir.
2020 Mart ayından bu yana ülkemizin gündeminde olan ve yaşam standartlarımızı değiştiren pandemi
konusu; çalışma koşullarından, alışverişe, eğlenceden, eğitime birçok konu üzerinde dönüştürücü bir etki
sağlamıştır. Bilindiği üzere, klasik eğitim sisteminin işlemediği bu döngüde, sadece uzaktan öğretim
kurumları değil, örgün eğitim hizmeti veren diğer üniversitelerde öğrencileri için uzaktan ders
anlatımlarına başvurmaktadır. Araştırmaya destek sunan katılımcılar bu konuda pandeminin krizi fırsata
çeviren yanını vurgulayarak, uzaktan öğretime kayan bu ilginin doğru bir şekilde değerlendirilmesi
gerektiğini ifade etmiştir.
Kurum için avantaj sağlayan çevresel fırsatlardan bir diğeri akreditasyon kurumlarıyla olan bağlantılardır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin tarihine bakıldığında uluslararası akreditasyon kurumlarıyla
bağlantılı çalışmalar dikkati çekmektedir. Araştırmaya destek sunan katılımcılar da bu konunun önemine
vurgu yapmış, kurumun kalite ve imajını güçlendiren bir durum olduğunu ifade etmiştir. Öğrenenlerin
uluslararası düzeyde akredite olmuş kurumları daha çok tercih etmesi ve burada elde edilen tecrübelerin
kurumları yeni akreditasyon süreçlerinde destekliyor olması bu konuyu fırsat haline getiren diğer unsurlar
arasında görülmektedir.
SWOT analizi içerisinde ele alınan bir diğer fırsat, çalışanlardan oluşan hedef kitlenin Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Sistemine yönelik ilgisidir. Araştırmaya destek veren katılımcılar bu ilginin kurumun var
olduğu ilk günden bu yana devam ettiğini ifade etmiş, kariyerlerinde yükselmek isteyen insanların
ihtiyacına sistemin cevap verdiğini dile getirmiştir. Kurumun öğrenenlere sağladığı ikinci üniversite
uygulamasının ise; sadece kendi kariyerinde yükselmek isteyen çalışanları değil, alanlarının dışında kariyer
hayali kuranları da sisteme dahil eden bir fırsat olduğunu dile getirmiştir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminin önem verdiği hedef kitleler arasında sınırlılıkları olan
öğrenenler yer almaktadır. Engelli ve hükümlülerin eğitim alma hakkını uzaktan öğrenme teknolojileriyle
gerçekleştirmesine destek veren Anadolu üniversitesi için bu durum ek bir hedef kitle alanı anlamına
gelmektedir. Katılımcılar ise, bu konuyu toplumsal katkı açısından önemli görmekte, aynı zamanda bu
alandaki ihtiyacın kurum için değerli fırsatlar barındırdığını ifade etmektedir.
Köklü geçmişi, pazar payı, kurumsal imajı ve şimdiye kadar elde edilen başarılarla Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim sistemi sadece öğrenenler için değil, potansiyel iş gücü açısından da fırsatlar sunmaktadır.
Açık ve Uzaktan öğrenme programlarında açılan yüksek lisans ve doktora programlarından her geçen gün
daha çok kişinin mezun olması ve bu mezunların Anadolu Üniversitesi’nde çalışma konusundaki istekliliği,
nitelikli işgücünün kuruma akışını sağlama konusunda çevresel bir fırsat oluşturmaktadır.
Ülke ekonomisi insan hayatındaki birçok unsur üzerinde etkili bir konudur. Harcama alışkanlıklarından,
yaşam standartlarına, iş hacminden, borçlanma oranlarına kadar birçok alan bu konudan etkilenmektedir.
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Katılımcıların bazıları bu konunun insanların eğitime ayıracakları bütçeler üzerinde de etkili olacağını ifade
etmiştir. Farklı bir ilde üniversite eğitimi almanın barınma, yeme-içme, sosyalleşme gibi maliyet
kalemlerine katlanmak istemeyen kişilerin uzaktan öğretim seçeneğine daha çok yönelme ihtimali olduğu
dile getirilmektedir.
Çevresel Tehditler
Açıköğretim Sistemi için ortaya çıkan çevresel tehditlerden ilki, ülkedeki internet teknolojisine dair altyapı
yetersizlikleridir. Katılımcıların bazıları büyük illerde olmasa da, küçük yerleşim yerlerinde alt yapı sorunları
yaşandığını ifade etmiştir. Öğrenme hizmetinin kişilere ulaştırılmasında önemli bir tehdit oluşturan bu
konunun ders materyallerine erişimden, canlı ders takibine birçok açıdan eğitim kalitesini etkileyen bir
durum olduğu ifade edilmektedir.
Anadolu Üniversitesi teknolojik olarak çok büyük ve güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu teknolojiyi kurma,
işletme ve güvenliğini sağlamanın ise ciddi maliyetleri vardır. Bu maliyetleri sürdürürken öngörülemeyen
yeni teknolojilerin sistemi etkilemesi ve bu sistemin ona adapte edilme çabasının ortaya çıkarabileceği
maliyetler maddi olarak kurumu tehdit edecek durumlar oluşturmaktadır. Katılımcılar teknolojinin çok
büyük bir hızla ilerlediği dünyada dijital dönüşüme adapte olmanın kurumlar için kolay olmadığını ve ciddi
maliyetler içerdiğini ifade ederek bu konudaki sıkıntıya dikkati çekmektedir.
Çevresel tehlikelerden bir diğeri kurum için alternatif oluşturan, pazar payını daraltan rakiplerin
artmasıdır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi için hem devlet üniversiteleri, hem de özel teşebbüse
ait kurumlar bir alternatif oluşturmaktadır. Katılımcılar özellikle son yıllarda internet kullanıcılarını
bilgilendiren kısa videoları hazırlayan şirketlerin Türkiye’de ilgi gördüğüne değinmiştir. Ayrıca diğer
Açıköğretim üniversitelerine kayıtlı öğrenci sayılarındaki artışın da hedef kitle dağılımını etkileyen bir diğer
konu olduğunu ifade etmektedir.
Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi ülkemiz içinde kurum ve kuruluşları etkileyen önemli çevresel
aktörlerden biri devlettir. Yasalar, yeni mevzuat düzenlemeleri, politikalar üzerinden sektörleri etkileyen
bu durum eğitim alanında belirlenen kural ve kararlar aracılığıyla Açıköğretim Sistemi üzerinde de etkilidir.
Katılımcılar bu konuda yeni programların açılabilmesinden, programlara alınacak öğrenci sayılarına,
stratejik bir adım için onay alımında, sisteme uyarlanması gereken öngörülemeyen işleyiş değişikliklerine
kadar birçok konuda sistemin etkilenebildiğini ifade etmiştir. Sınırlılık oluşturabilen ve kurumun kontrolü
dışında değişime uymasını gerektiren bu etkiler önemli çevresel şartlar arasında değerlendirilmektedir.
Pandemi bir yandan ülke olarak teknolojiye yatkınlığı ve uzaktan öğrenme kavramına olan ilgiyi artırırken,
diğer yandan da insanların evlerde sıkılmasına ve dışarıdaki hayatı özlemesine neden oluşturmaktadır.
Katılımcılar bu konunun uzaktan öğrenme yerine örgün programlara olan ilgiyi artırabileceğini
düşünmekte ve böyle bir etkinin kurum adına oluşabilecek çevresel tehditler alanında değerlendirilmesi
gerektiğine dikkati çekmektedir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi eğitim kalitesinin her geçen gün iyileştirilmeye çalışıldığı bir
yapılanmaya sahip olsa da, toplumdaki uzaktan eğitim algısı çevresel bir tehdit olarak halen etkili
görülmektedir. Katılımcılar, bazı kişilerin sistemin kolay girilen ve kolay geçilen bir yapıya sahip olduğunu
düşünerek, kalite konusunu sorguladıklarını ve zaman zaman işverenlerin bu düşünceden
etkilenebildiklerini ifade etmiştir. Bu algıları çevresel tehdit olarak değerlendiren katılımcılar durumu
dikkatli yaklaşılması ve çözüm getirilmesi gereken konular arasında değerlendirmektedir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi adına ele alınan kurumsal SWOT analizinin bulgularını Tablo 1’de
genel olarak görmek ve inceleyebilmek mümkündür.
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Tablo 1: Kurumsal SWOT Analizi
Güçlü Yanlar
S

Zayıf Yanlar

Köklü geçmiş ve bilgi birikimi

W Büyüklük

Marka değeri

Maddi yeterlilik durumu

Çalışan yeterlilikleri

Nitelikli insana duyulan ihtiyaç

Teknik altyapı

Uygulamalı derslerin azlığı

Kalite çalışmaları

Bazı materyaller için içerik sorunları

Erişim kolaylığı

Bütünleşik bilgi sistemi eksikliği

Maliyet avantajı
Program çeşitliliği
Materyal çeşitliliği
Başarılı sınav organizasyonları
Çevresel Fırsatlar
O

Çevresel Tehditler

Yeni neslin teknoloji yatkınlığı

T

İnternet altyapısındaki yetersizlikler

Pandemi etkisi

Öngörülemeyen teknolojiler

Akreditasyon Yeterlilikleri

Rakiplerin artması

Çalışanlardan oluşan hedef kitle ilgisi

Yasal sınırlayıcılık

Sınırlılıkları olan hedef kitlenin ilgisi

Pandemi etkisi

Potansiyel insan kaynağının ilgisi

Toplumdaki uzaktan eğitim algısı

Ekonominin etkisi
Kurumsal SWOT analizinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi için şartları tespit edip durum analizi
yaptıktan sonra gelecek ile ilgili senaryolara bakmakta fayda vardır. Bu senaryolar olumlu ve olumsuz
olarak iki ayrı başlıkta ele alınabilir. Tablo 2’de bu senaryoları görmek mümkündür.
Tablo 2: Kurum Gelecek Senaryoları
Olumlu Senaryo

Olumsuz Senaryo

Teknolojiye, insana ve sürece yönelik yapılan Pazar payı kaybı, ilginin farklı mecralara
yeni yatırımlarla öğrenenlere daha odaklı, çağı kayması, maddi yetersizliklerin yeni adımların
yakalayan

uygulama

konumun güçlenmesi.

adımlarıyla

pazardaki atılmasını engellemesi gibi nedenlerle kurumsal
başarının azalması.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de 40 yıllık bir birikimle açık ve uzaktan öğrenme hizmetinin yürütücüsü olan Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim sistemini, kurumsal SWOT analizi ve gelecek öngörüleri üzerinden ele almaya çalışan bu
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araştırmada, sonuçlar belli başlıklar üzerinde toparlanarak değerlendirilmektedir. Bu başlıklar teknolojik
dönüşüm, öğrenen beklentileri, kalite çalışmaları, kriz yönetimi, yeni rekabet bakış açısı ve algı
yönetimidir.
Metaverse, artırılmış gerçeklik, sanal organizasyonlar, yapay zekaların konuşulduğu bir dünyada
Açıköğretim Sisteminin geleceğinde de kaçınılmaz olarak daha az insan ve daha çok yazılımlı dijital bir
dünyanın gelmesi beklenmektedir. Bu teknolojiler öğretim materyallerinin tasarlanmasından, sınav
organizasyonlarına, eğitim uygulamalarından, çevrimiçi etkinliklere kadar birçok alanda etkili olması
beklenen konulardır. Dolayısıyla geleceğin resminde yer almak isteyen tüm kurumlar gibi Açıköğretim
sistemi de teknolojik bir dönüşüm içerisine girmelidir. Bu nedenle yarının teknolojilerine bugünden
yatırımların başlaması ve hazırlıkların yapılması gerekmektedir.
Açıköğretim sisteminde kitlesel bir eğitim hizmeti veriliyor olsa da, bireylerin ihtiyaçlarını önemseyen bir
bakış açısına dönülmesi gelecek için önemli adımlardan bir diğeridir. İhtiyaç analizleri, mevcut öğrenenler,
potansiyel öğrenenler ve mezunlar üzerinde yapılan anket ve istatistiksel araştırmalarla gerçekleştirilip
sunulan hizmetin içerik ve kalitesi iyileştirilebilir.
Kalite hedef kitlenin karar vermesi üzerinde belirleyici kavramlardan biri olması nedeniyle bu konuda
yürütülen çalışmalardaki iyileştirmeler gelecek stratejileri içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Programlardan sonra bölümlerin hatta tüm fakültenin akreditasyon ve kalite süreçlerinden geçmesi
kurumsal imaj ve güvenilirlik üzerinde etkili görülmektedir. Bu alandaki çalışmaların aynı zamanda
uygulamalı ders içeriklerinin artırılması konusundaki çalışmalara da kurumu yönlendirme gücünün yüksek
olduğu düşünülmektedir.
Dünyada ve ülkemizde öngörülemeyen olaylar her zaman yaşanmaktadır. Geleceği inşa edebilen
kurumların bu anları yönetebilme becerisi önemlidir. Dolayısıyla kriz yönetim becerisi konusunda
Açıköğretim sisteminin yeterliliklerini iyileştirmesi beklenmektedir.
Gelecekte uzaktan öğrenme alanındaki rekabet yalnızca Açıköğretim fakültelerini kapsamamaktadır.
Günümüzde özel işletmeler tarafından post truth’a alternatif doğru bilginin, güvenilir kaynaktan ve
popüler şekilde paylaşıldığı mecralar gün geçtikçe artmıştır. Bu kuruluşlar; youtube kanalları, kendi eöğrenme portalları, mobil uygulamaları gibi teknolojilerle insanlara istedikleri bilgileri sağlama
fonksiyonunu yerine getirmektedir. Alan içinde kendi özel pazarını oluşturan bu durumun Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Sistemini olumlu etkileyebilmesi için kurumun bu konudaki yatırımlarını artırması
gereklidir.
Toplumdaki uzaktan öğretim algısı; eğitim kalitesindeki iyileştirmeler, sistemin kolay geçilen değil çaba
harcanan bir yapıya dönüşümü, ikinci üniversite, akadema, lisansüstü programlar gibi nedenlerle gün
geçtikçe güçlenmiştir. Bu sürecin bilinçli şekilde devam ettirilmesi, güçlü yanların öne çıkarılması ile gerek
öğrenenler, gerek mezunlar, gerekse işverenler açısından sürdürülecek algı yönetimi geleceği
şekillendirme de etkili görülmektedir.
Gelecekte açık ve uzaktan öğrenme alanının güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdüreceği ülkemizde bu
alanın önemli temsilcilerinden olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminin yukarıda sayılan başlıklar
üzerinden strateji ve adımlar belirlemesi beklenmektedir. Böylece kurumsal başarı yükselirken, pazardaki
konum ve güç bağlamında da önemli bir destek elde edilmiş olur. Geleceğin resminde kendine yer bulma
potansiyeli yüksek olan bu kurumun sahip olduğu güçlü yönlerin önemli başlıklarda olması nedeniyle
başarı olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir.
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Abstract
After the Cold War, the Balkans witnessed ethnic conflicts, political crises, and the resulting waves of
migration. The authority vacuum that emerged after the disintegration of the Eastern Bloc was one of the
most important reasons that triggered the violence in the Western Balkans. Violence in the Western
Balkans has been a direct threat to Europe's security. Considering the geographical location of the
Western Balkans, the risk of spreading the instability experienced in this region to Europe presented a
direct threat to Europe's security. The EU and NATO have applied various policies to reduce tensions in
the Western Balkans. The most important of these is the membership perspective offered to these
countries. The objective of this study is to examine the role of the EU and NATO in maintaining peace and
stability in the Western Balkans. This study argues that the policies applied by NATO and the EU have
changed the security dynamics in the region positively by enabling the countries to change politically,
economically and socially. To achieve this, process tracing and case study methods are used.
Key Words: the EU, NATO, Western Balkans, Security
Özet
Soğuk Savaş Sonrası Batı Balkanlar’da Güvenlik Dinamiklerinin Değişiminde AB ve NATO’nun Rolü
Soğuk Savaş’ın ardından Balkanlar etnik çatışmalara, siyasi krizlere ve bunun sonucunda ortaya çıkan göç
dalgalarına sahne oldu. Doğu Bloku’nun dağılmasının ardından ortaya çıkan otorite boşluğu, Batı
Balkanlar’daki şiddeti tetikleyen en önemli sebeplerden biriydi. Batı Balkanlar’daki şiddet, Avrupa’nın
güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturmuştur.Batı Balkanlar’ın coğrafi konumu dikkate alındığında, bu
bölgede yaşanan istikrarsızlığın Avrupa’ya yayılma riski, Avrupa'nın güvenliğine doğrudan tehdit
oluşturuyordu. AB ve NATO, Batı Balkanlar’daki gerilimi azaltmak için çeşitli politikalar uygulamıştır.
Bunlardan en önemlisi bu ülkelere sunulan üyelik perspektifidir.Bu çalışmanın amacı, Batı Balkanlar’da
barış ve istikrarın korunmasında AB ve NATO’nun rolünü incelemektir. Bu çalışma, NATO ve AB’nin
uyguladığı politikaların ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal olarak değişmesini sağlayarak bölgedeki
güvenlik dinamiklerini olumlu yönde değiştirdiğini savunmaktadır. Bunu başarmak için süreç izleme ve
vaka çalışması yöntemleri kullanılır.
Anahtar Kelimeler: AB, NATO, Batı Balkanlar, Güvenlik
1. Introduction
After the end of the Cold War and the collapse of the socialist regimes as a result of it, the Balkan
countries and societies went through a radical change and transformation process. Such revolutionary
developments have deeply affected the interstate relations in the region and caused new and current
problems to emerge. All this radical change and transformation process has brought new economic,
political, social, and cultural problems to the agenda. Peace and security building after the Cold War was
an important issue for the Balkans and this situation continues to be important.
Since the 90s, the Western Balkans has been in the process of transforming from a war-ravaged region
into a more peaceful and safer one. The fact that the Balkans act as a bridge connecting Europe, Asia and
Anatolia has made it a region of geopolitical and strategic importance. Due to the geopolitical and
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strategic location of the Balkans, stability and security are of great importance not only for the countries
in the region, but also for Europe and Asia.
The EU and NATO, which aim to end the instability in the region, wanted to impose values such as liberal
democracy, human rights and the rule of law on the region by offering a membership perspective to the
Western Balkan countries. Thus, it was thought that an environment of peace and stability would be
restored in the Western Balkans. To achieve this goal, NATO and the EU paved the way for membership to
the countries of the region.
The region, which is unstable and intertwined with violence and ethnic conflicts in Europe's backyard, has
been defined as a developing security community since the 2000s (Keil & Stahl, 2013; Kavalski, 2008;
Grillot & Cruise, 2013). The transition from conflict to stability in regional security dynamics has been
affected by the direct intervention of the international community and external actors. The efforts of the
USA and the North Atlantic Treaty Organization (NATO), which ended the civil wars in the 90s, and the
policies of the European Union (EU), which tried to steer the region with a series of reforms, acted as a
lever in this process of change.
The aim of this study is to examine the role of the EU and NATO in maintaining peace and stability in the
Western Balkans. Contributing to the research of the impact of the EU and NATO, which are accepted as
important security actors, on the security dynamics in the region and contributing to the research of the
security transformation of the Western Balkans are among the other aims of the study. In this study,
answers to the following two questions are sought in general; 1) What policies have the EU and NATO
used to ensure security in the Western Balkans? 2) What has been the contribution of the EU and NATO
to the security of the Western Balkans? This study emphasizes that the policies implemented by NATO
and the EU have changed the security dynamics in the region positively by transforming the countries
politically, economically and socially. Process tracing and case study methods were used in the study. This
method is also useful for examining the evolution of EU and NATO policies towards the Western Balkans.
Since it is a useful tool for making causal inferences about historical events (Collier, 2011, p. 824), it has
been used to analyse the impact of historical events in the Western Balkans. The data used for the
analysis were obtained from various primary and secondary sources such as official documents, reports,
books, scientific articles.
2. The Western Balkans
In the 1990s, various international organizations tended to differentiate the Balkans within the region
rather than view the Balkans Region as a whole. This differentiation included two subregions. First subregion: It is the Western Balkans Region consisting of Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia,
Montenegro, Kosovo, Croatia and Macedonia. The other sub-region is the Eastern Balkans Region, which
consists of Greece, Bulgaria and Romania. Such a definition mostly stemmed from the various programs
implemented in the region by international actors. While the countries in the Eastern Balkans were
accepted by the EU and NATO as potential candidate countries at the beginning of the post-communist
transition period; countries in the Western Balkans were considered potential candidates only in the late
90s, due to ethnic conflicts in the post-communist transformation (Kavalski, 2008, p. 3). At that time, it
was evaluated that the Western Balkan states had a longer road to be taken for full membership to the
EU compared to other Balkan states. The features that bring the Western Balkan states together in a
regional sense; geographical proximity, common and problematic recent history, fragile post-communist
economic structures and above all, the EU's political approach that brought these states together
(Economides, 2008, p. 18). The problems these countries are experiencing today are also similar to each
other. Ethnic nationalism, corruption, organized crime, and the weakness of the state's institutional
structure apply to all Western Balkan countries. In addition, the democratic structure is weak and there is
no deep-rooted democratic tradition in these countries.
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Western Balkans is a rather political term that was first pronounced at the 1998 European Union Vienna
Summit. Five years later, at the Thessaloniki Summit, the term Western Balkans was approved by the EU
and started to be used frequently (Eu-Western Balkans Summit Thessaloniki, 2003).
3. Policies of the EU and NATO towards the Western Balkans
Since the end of the Cold War, internal and external influences have changed the security dynamics in the
Western Balkans. The civil war that emerged first in Slovenia and Croatia in June 1991 and then in BosniaHerzegovina in March 1992 brought violence, instability and hostility to the region, and the possibility of
these events spreading to the entire Balkans increased the fears of destabilization in the region (Daalder,
1996, p. 45).
During the Yugoslav wars, the EU lacked the appropriate tools it could use to stabilize the unsettled region
and an effective foreign and security policy. While the EU has made significant contributions to the
management of the conflict through the UN and NATO, as a stand-alone actor it has not been able to put
forward a policy that will help stop the conflicts. As a result, while the USA became the most important
international actor that played a role in ending the internal turmoil in Yugoslavia, the EU was ineffective in
the face of events in its own backyard. The United States not only led NATO interventions and bombing
missions, but also led the Dayton Agreement negotiations, and in 1995 the Bosnian war ended.
After the end of the conflicts in Yugoslavia, the region gradually started to stabilize. The international
community's call for dialogue and pressure for reform have been effective in this (Kaldor, 2012, p. 57).
The integration and enlargement policies of the EU and NATO also played an important role (Vucetic,
2001, p. 116).
The enlargement of NATO in the post-Cold War period has been formally undertaken since the end of
1993. In these years, it is seen that Central and Eastern European countries, which are expected to join
NATO, supported the enlargement of NATO. These countries found NATO membership as a psychological
shelter that would save them from intense military needs, ensure their national security, and provide a
suitable environment for their military and political reforms (Allin, 1995, p. 54).
The enlargement of the EU and the efforts to create a Common Foreign and Security Policy (CFSP) have
had an impact on NATO's enlargement process. Some experts assume that NATO and EU enlargements as
parts of the same process and state that they support each other. This view is actually a correct analysis
of NATO's post-Cold War enlargement. In fact, the enlargement of the EU within the framework of
NATO's enlargement also provided the USA with the opportunity to be more effective militarily and
politically over the EU.
Before to the Kosovo Crisis, it was generally assumed that the region could be stabilised with the support
of humanitarian aid along with some external projects, offering regional players rewards in a variety of
areas. These actions, which were frequently rushed and poorly organized, were primarily focused on
dealing with the results of previous wars, rather than providing a long-term policy for the region's
development. The rising violence in Kosovo, which prompted another NATO operation, revealed the
limitations of current policies to the Balkans and demanded that they be reconsidered immediately
(Bechev, 2006, p. 34).
The eruption of violence in the Western Balkans at the late 1990s prompted a significant pressure for the
region to be included in the EU's sphere of responsibility (Kavalski, 2008 , p. 77). The region's geographical
proximity to EU member states, and the international consequences of the struggle, particularly in the
context of the refugee crisis and organized crime (Watanabe, 2010, p. 145), were among the main reasons
for the emergence of the Western Balkans as a part of Europe that violence and brutality not tolerable
(Buzan & Waever, 2003, p. 387).
USA, which had seen Yugoslav conflicts as a European problem, was forced to take the lead in the
international effort to end the conflict and restore the region. NATO’s policy tools for the Balkans, such as
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PfP, allows the alliance to maintain its importance in the region. NATO have been promoting good
neighbourly ties between these countries and instilling their principles in regional players' behaviour.
It should be stated that the environment of stability that emerged after NATO's interventions in BosniaHerzegovina and Kosovo enabled the creation of a perspective of NATO and EU membership for the
countries in the region. It can be claim that NATO has been successful in the resolution of ethnic conflicts
and has made serious contributions to the creation of a relative stability environment in the region as a
result of its interventions. The environment of stability created by NATO has made “NATO and EU
membership” a desired target in the foreign policies of the countries in the region.
After NATO contributed to end the war in Kosovo, the EU began to play a more active role in the region.
The EU had become more sympathetic to enlargement idea including all Balkan states, not only Bulgaria
and Romania, into its sphere of influence. The integration and enlargement policy has been adopted as a
tool for stability, reconciliation, and the protection of human rights. It should be highlighted that the EU's
aims were not just humanitarian but an attempt to shield the EU from the instability and violence that
arose from the Balkans. The importance of the integration of the western Balkans into the EU was stated
in the 2005 report of the International Commission on the Balkans (International Commission on the
Balkans, 2005, pp. 28-29).
The EU has used the enlargement tool to attract the Balkan countries to its sphere of influence and has
developed a conditionality strategy in order to prepare the countries for this. Conditionality explains the
process of discussing the conditions for new countries to become EU members and monitoring the
developments on this issue. Conditionality is a bargaining strategy reinforced by rewards. The EU
regulates the conditions for the target country to receive the award if it complies with the conditions, and
not to award the award if it does not (Biermann, 2014, p. 4). The purpose of the EU to set conditions is to
prepare before membership so that the newly joined states do not shake the foundations of the union
(Barnes & Barnes, 2010, pp. 427-428). States that meet certain conditions, for example the Copenhagen
Criteria, will be rewarded with EU membership. Nevertheless, in the early 90s, the EU was ineffective in
this regard.
The fact that the candidate countries can be accepted to these two organizations by solving their
problems with neighbouring countries in the admission of new members to NATO and the EU has brought
along the conclusion of various agreements between the countries of the region. This situation, which is
meaningful for the continuation of the peace environment in the region, facilitated the coming to power
of the parties that aim to become members of NATO and the EU in the countries of the region. In this
process, NATO has been evaluated by the countries of the region as a security resource to be utilized in
eliminating existing or potential threats and risks, and the EU as a welfare element that will help ensure
the development of their own countries through new investments, employment increase, capital, and
technology transfer. Thus, the enlargement policies of NATO and the EU in the Balkans showed
parallelism. The perspective of integration with European and Euro-Atlantic institutions continues to be
an important incentive for the countries of the region to continue their reform processes.
The soft power of the EU has also been an extremely effective tool for the Balkan countries to carry out
reforms. Soft power emerges as an important foreign policy tool used by the EU in determining its foreign
policy, maintaining peace, and ensuring security. The concept of soft power has been frequently used in
EU documents (Kavaliūnaitė, 2011, pp. 232-233). Also, the soft power of the EU can play an active role in
solving global problems with diplomacy, trade, and development assistance.
The soft power of the EU is based on certain norms and values for instance, democracy, human rights,
free market. Problems such as dictatorship, communism, poverty, vulnerability, and the marginalization
of some can be solved with the help of the arguments of soft power.
In order to ensure lasting peace in the region, the EU's first strategy for the Western Balkans was the
Regional Approach. With this strategy, the EU has used different incentives and political conditionality for
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the regional cooperation of the Western Balkan countries. The main incentive used for the Western
Balkans has been the EU integration process. Western Balkan countries would be able to progress in the
EU process as long as they preferred regional cooperation (Gligorov, 2001, p. 12). In other words, the
main purpose of the regional approach implemented by the EU has been to strengthen the Dayton Peace
Agreement by increasing regional cooperation in the Western Balkans, through the financial support of
the EU (Lapandic, 2005, p. 106). The reason behind the EU's emphasis on regional cooperation was the
expectation of “spill over” in regional cooperation (Renner & Trauner, 2009, p. 450). In the long term, it is
foreseen that this cooperation will spread to various fields. However, chronic problems in the state
structure in the Western Balkans pose an obstacle for the EU.
The EU appeared as a major security community-developing force, using its socializing powers to generate
solidarity between Western Balkan countries. With the disruption of the Regional Approach, the EU has
developed a more comprehensive strategy, the Stability Pact, with international organizations as well as
states such as the USA, Russia and Canada for the Western Balkans. According to the Stability Pact, which
was prepared by drawing on the experience of international crisis management around the world,
progress in key sectors should be made in parallel in order to prevent conflicts and permanently build
peace in the Western Balkans: and social welfare should be promoted (Bitzenis, 2009, pp. 253-254).
Unlike its previous strategies with the Stability Pact, the EU offered a membership perspective to the
countries of the region in order to bring permanent stability to the Western Balkans (Welfens, 2001, p.
117). The EU initiated the Stabilization and Association Process in addition to the Stability Pact to prepare
the Western Balkan states for EU candidacy. The Stability Pact is designed to complement each other
with the Stabilization and Association Process. In this context, the EU declared the Western Balkans as a
potential candidate at the Zagreb Summit (Zagreb Summit, 2000)..
At the last stage of the Stabilization and Association Process, Stabilization and Association Agreements
were signed with the Western Balkan countries. The EU has drawn the framework of the change it
foresees for the Western Balkans with the Stabilization and Association Agreements. Within this
framework, concepts such as free market economy, democracy, freedoms, rule of law, and the fight
against organized crime organizations come to the fore.
4. Transformation of Security Dynamics of the Western Balkans
The disintegration of Yugoslavia led to the deterioration of the stability in Europe for years (Glaurdic,
2011, p. 9). Despite the disintegration of the Eastern Bloc, the first reaction of the international
community was to try to preserve the integrity of the federation. Because the possibility of destabilizing
the international system had led the international community to act more cautiously against the events
that would cause this. The spread of the “ancient hate” (Larrabee, 1990) theory as the root of the
Yugoslav civil wars gave actors a suitable justification to not to intervene to the conflict. When
Yugoslavia's disintegration was inevitable, however, the international community was unprepared to
handle the consequences.
Following the end of the conflicts in Yugoslavia, the region began to gradually settle. The end of extensive
brutality, on the other hand, hinted to the international community that the Balkans' regional conflict
could be extricated and brought closer to the amity pole of security interdependence.
In terms of external influences, the EU and NATO’s integration and enlargement policy had a significant
role. Kosovo revealed the boundaries of responsive and selective approaches to Balkan conflicts (Vucetic,
2001, p. 116). The Kosovo issue highlighted the Western Balkan governments' interdependence while also
stressing the vulnerability of the region’s existing peace (Bechev, 2011, p. 49).
The EU has been a force for a political change in the Western Balkans, especially after the Stability Pact. In
this process of change, the EU has used the conditionality mechanism. One of the most important
transformations created by the EU in the Western Balkans is the non-conflict process in the region. In the
Western Balkans, there has not been a significant ethnic conflict in recent years. Along with the ongoing
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peace process, cooperation, and friendly relations between the countries of the region are also
developing.
The Stability Pact for Southern East Europe (SEE) was the first phase in integrating the Balkan subcomplex
into the European security community. The Stability Pact was a joint effort launched by the EU Council in
the summer of 1999, and it was supported by a large coalition of international financial institutions (Busek
& Kühne, 2010, p. 11). The Stability Pact was an international community effort to develop a regional
security framework that would encourage peaceful relations between SEE countries along with the rest of
the world and an illustration of its dedication to united Europe (Vucetic, 2001, p. 112).
While the Stability Pact had significant benefits compared to previous approaches to the Balkans,
primarily in terms of proposing an organized long-term strategy with the view of ultimate integration into
EU.
The European Commission's Stabilisation and Association Process (SAP), introduced in 1999 as an
enhancement to the Stability Pact, was invulnerable to the aforementioned flaws. By 2001, the SAP had
established itself as the cornerstone of the EU's policy for the region, having been supported and directed
primarily by the EU and targeted the Western Balkans (European Comission, 2002). In the shape of
Stabilisation and Association Agreements, the EU provided the Western Balkan with a framework for
reforms through the SAP. The SAP was conceived as a joint and regional program at the same time, with
the goal of establishing linkages between Western Balkan countries and the EU as well as encouraging
collaboration (European Comission, 2002). The EU has been dragging the Balkan subcomplex into its area
of impact and making it a part of the European security community by combining these joint and regional
connections.
As the EU's policy tools for Western Balkans developed, and the potential of unrest in the region
decreased, the EU took the spotlight in the Balkan subcomplex's issues. However, NATO remains to play a
key role in the region through the Partnership for Peace (PfP), Membership Action Plan (MAP), and the
presence of its troops in the Balkans (e.g. KFOR) but its leading role to stabilize the Western Balkans and
put the region on a path to peace and democracy ended.
However, the transformation of the region has not been completed. The EU intends to turn the Western
Balkan states into states that have resolved their existing conflicts, have fully established a free market
economy, and have well-functioning utilities. The economic, geopolitical and security importance of the
Western Balkans for the EU is clear. Nevertheless, if the enthusiasm for EU accession ends in the Western
Balkans, it is possible that the stability environment provided in the region in recent years will be lost and
perhaps it will return to the conflict process again.
Since 1999, the EU's portfolio for the Western Balkans has been steadily expanding, and now contains a
set of regional and international instruments aimed at boosting local actors’ neighbourliness and ensuring
stable regional interactions the norm. The EU's regional and international activities should not be seen as
competitive or contradictory, but rather as complementary. The EU manages to make Western Balkan
countries’ administrations more effective, as well as their state authorities more favourable to the notion
of collaboration, through international treaties. These efforts promote cooperation between the Western
Balkan countries and the EU, as well as along with regional actors, allowing the European area of security
to be extended to the region. Analysing the evolution of the mutual relationship between the EU and
Western Balkan states, specifically in the context of security, can offer valuable visions into the dynamics
of security community formation. The influence of the EU on the Western Balkans is used as an example
in this study. Lastly, the United States and NATO continue to influence the security situation of the
Western Balkans, but it can be said that the era of international initiatives under their leadership is over.
5. Conclusion
To sum up, NATO and the EU's transformative power in the post-communist Balkans provided peace and
stability at the regional and state level in the Western Balkans. Although the EU membership of the
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Western Balkans has not been completed yet, the transformation they have entered for this purpose has
contributed to the Western Balkans becoming a safer place. Additionally, security interdependency
between the Western Balkan countries since 1991 has increased. With the influence of foreign powers,
the security situation in the Western Balkans has turned from negative to positive and the region has
been a more stable and safe place since the collapse of communism.
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Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetim İlişkileri
Hicran ATMACA
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Sosyal Bilimler Entitüsü
Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet
Kurumsal risk yönetimi, risk yönetimi kavramının alt başlığıdır diyebiliriz. İsminden de belli olduğu gibi,
şirketlerin, firmaların vb. yapıların, bünyesinde gerçekleşecek riskleri yönetme sürecine verdikleri isimdir.
Her bir kurumun organizasyonu vardır ve bu organizasyonun içerisinde çeşitli departmanları vardır.
Kurumsal risk yönetimi kavramı, bu çeşitli departmanların hepsinin genel bir bakışla ele alınmasına verilen
addır. Kurumsal risk yönetimi, İşletmelerin kurumsal risk yönetim sistemlerini kurarak etkin şekilde
sürdürmeleri ve bu sayede iç ve dış çevre kaynaklı risklerini yönetmeleri rekabet ortamı ile başa
çıkabilmeleri ve başarılı olabilmeleri adına hayati önem taşımaktadır. İşletmeler her ne kadar güçlü bir
stratejiye, yetenekli ve yeterli işgücüne, etkin işleyen iş süreçlerine ve ileri bir teknolojiye sahip olsalar da
zamanla birtakım risklere karşı savunmasız hale gelme olasılıkları her zaman söz konusudur. Bu nedenle
etkin işleyen kurumsal risk yönetim sistemlerinin varlığına tüm işletmeler ihtiyaç duymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi,
KURUMSAL YÖNETİM
Kurumsal yönetim konusunda literatürde farklı tanımlamalara gidilmiştir. Yapılan tanımlamaların kurumsal
yönetimin kapsamına dar ve geniş açıdan bakılarak yapıldığı, bazılarının ise kurumsal yönetimin
özelliklerinden birkaçının ön plana çıkarılması suretiyle yapıldığı görülmektedir. Kurumsal yönetim ile ilgili
olarak yapılan tanımlamalar ile literatürde yapılan çalışmalarda kurumsal yönetime getirilen tanımlamalar
birlikte değerlendirildiğinde, kurumsal yönetim öncelikle şirketlerin ve kurumların yönetildiği ve
faaliyetlerinin kontrol edildiği bir sistemi belirtmek için kullanıldığı görülmektedir. Dar anlamda kurumsal
yönetim; pay sahiplerinin haklarının şirket tarafından tanınması ve bu haklarının pay sahipleri tarafından
etkin olarak kullanılmasına olanak veren sistemlerin kurularak şirketlerin yönetilmesidir. Şirketlerde bu
konuda sorumlu organ yönetim kuruludur. Ancak, kurumsal yönetim kavramı geniş olarak
tanımlandığında, kurumsal yönetim yalnızca yönetim kurulu tarafından yerine getirilen faaliyetler olarak
görülmemektedir. Geniş anlamda kurumsal yönetim; yönetim kurulu, pay sahipleri ile şirket üst düzey
yönetimi arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistemdir.
KURUMSAL YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ
Kurumsal yönetim teorisi ve kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler dört temel ilke üzerine
odaklanmaktadır; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk. Kurumsal yönetimin söz konusu dört
temel ilkesi, şirket performansının ölçülmesi ve geliştirilmesi amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla
birbirleriyle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, kurumsal yönetimin yerine getirilmesi ile pay sahiplerine değer
yaratılacağı ve toplumsal değerlere de saygılı olunacağı beklenmektedir. OECD tarafından hazırlanan
Kurumsal Yönetim İlkeleri de söz konusu dört temel ilke üzerine inşa edilmiştir.
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Adillik ilkesinde, şirket pay sahiplerine adil ve eşit davranılması istenmektedir. Bu ilke ile azınlık pay
sahipleri ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere tüm pay sahibi haklarının korunması ve pay sahipliği ile
ilgili olarak yapılan tüm sözleşmelere uyulması amaçlanmaktadır.
Şeffaflık ilkesinde, şirket faaliyetleri ile ilgili şirket pay sahipleri ile muhtemel yatırımcıları ilgilendiren tüm
bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması istenmektedir. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösteren en önemli
doküman olan mali tabloların, şirketin tüm faaliyetlerinin gerçek sonuçlarını gösterecek şekilde
hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, mali tablolara yansıyan işlem ve olguların neden ve nasıl yapıldığının
açıklanması ve bunun kamuoyu ile paylaşılması şirket hakkında güveni artıran bir unsur olacaktır. Bu
amaçla uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulmak suretiyle mali tablolar düzenlenmelidir.
Hesap verebilirlik ilkesinde, şirket faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları ile birlikte açıklanması
istenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, yönetim kurulunun şirket üst yönetiminin performansını objektif
ve gerçekçi olarak bağımsız bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla gerekli kontrol sistemlerinin
kurulması, şirket yöneticilerinin pay sahiplerine karşı hesap verebilmesine yönelik düzenlemelerin
yapılması ve izlenmesi gerekmektedir.
Sorumluluk ilkesinde, şirketin kendi içine ve dışına karşı olan tüm sorumluluklarının belirlenmesi
istenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, şirketlerin kendi pay sahipleri için artı değerler yaratırken,
toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum göstererek faaliyetlerini sürdürmeleri, şirket
içinde gerekli görev dağılımlarının yapılarak birimlerin sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve bu birimlerin
şirketin yönetim kurulu ile ilişkilerinin çerçevesinin ortaya konulması, bağımsız ve etkin olarak şirket lehine
çalışabilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulunda görev verilmesi gerekmektedir.
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ
Kurumsal risk yönetimi aslında risk yönetimi kavramının alt başlığıdır. Adından da belli olduğu üzere,
şirketlerin, firmaların vb. kuruluşların, bünyesinde gerçekleşecek riskleri yönetme sürecine verdikleri
isimdir. Her bir kurumun organizasyonu vardır ve bu organizasyonun içerisinde farklı departmanları
vardır. Kurumsal risk yönetimi kavramı, bu farklı departmanların hepsine üstten bir bakışla ele
alınmasına verilen addır. Örneklemek gerekirse, satın alma departmanı kendi risk değerlendirmesin i
yapabilir ve kendi risk gördüğü faktörleri yönetmek ile ilgili aksiyonlar planlayabilir. Finans departmanı,
tedarikçi firmadan satın alınacak belli finansal metriklerini çok ciddi bir risk olarak tanımlayabilirken
satın alma departmanı bu faktörü risk olarak tanımlamayabilir. Sadece satın alma departmanı olarak
olaya bakarsak eğer kurumsal bir risk değerlendirmesi yapmış olmayız çünkü işin bir de satın alma
departmanının hâkim olmadığı finansal boyutu olabilir. Dolayısıyla bütün bu riskleri, üst yönetim
bazında, yani kurumun genel işleyişi ve üstten bakışı anlamında yönetebilmek için kurumsal risk
yönetimi tanımı ortaya çıkmıştır.
Kurumsal risk yönetimi, en kabul görmüş tanımla “İşletme genelinde uygulanan; işletmenin yönetim
kurulu, yönetimi ve diğer personelinden etkilenen; işletmenin hedeflerine ulaşmasına ilişkin makul bir
güvence sağlamak için işletmeyi etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlamak ve belirlenen risk iştahı
sınırları içinde yönetmek amacıyla tasarlanmış bir süreçtir (COSO, 2004, s.4). Tanımda bahsi geçen makul
düzeyde güvence, riskin gelecek ile ilgili olması ve geleceğin de belirsizlik içermesi sebebiyle önceden kesin
ve net bir tahmin yapılamaması düşüncesini temel almaktadır. Makul düzeyde güvence ifadesi ile
anlatılmak istenen işletmelerde kurumsal risk yönetim sistemi ne kadar etkin ve sağlıklı şekilde kurulmuş
olursa olsun karar verme süreçlerinde alınan risk değerleme ve tutumlarına dair insan doğasından
kaynaklanabilecek bazı hatalar söz konusu olabileceği ya da yapılacak kontrollerin engellenebileceğidir.
Dolayısıyla hiçbir kurumsal risk yönetim sistemi işletmelere yüzde yüz bir güvence vermemektedir.
Kurumsal risk yönetimi birtakım temel unsurları da içerisinde barındırmaktadır. Buna göre kurumsal risk
yönetimi
 İşletmede devamlılık gösteren bir süreçtir.
 İşletmede yer alan her kademedeki çalışanlar tarafından etkilenmektedir.
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 İşletmelerde stratejilerin belirlenmesinde kullanılmaktadır.
 İşletme genelinde her seviyede ve her birimde uygulanmaktadır.
 Gerçekleşmesi durumunda işletmeyi etkileyecek potansiyel olayları belirleyebilmek ve riski, saptanmış
risk iştahı doğrultusunda yönetmek için tasarlanmıştır.
 İşletme yönetimine makul düzeyde güvence sağlamaktadır.
 İşletmede belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için bir araç olma niteliği taşımaktadır.
Kurumsal risk yönetimi, İşletmelerin kurumsal risk yönetim sistemlerini kurarak etkin şekilde sürdürmeleri
ve bu sayede iç ve dış çevre kaynaklı risklerini yönetmeleri rekabet ortamı ile başa çıkabilmeleri ve başarılı
olabilmeleri adına hayati önem taşımaktadır. İşletmeler her ne kadar güçlü bir stratejiye, yetenekli ve
yeterli işgücüne, etkin işleyen iş süreçlerine ve ileri bir teknolojiye sahip olsalar da zamanla bir takım
risklere karşı savunmasız hale gelme olasılıkları her zaman söz konusudur. Bu nedenle etkin işleyen
kurumsal risk yönetim sistemlerinin varlığına tüm işletmeler ihtiyaç duymaktadır.
Kurumsal Risk Yönetiminin Amaçları
Kurumsal risk yönetiminin önemli amaçlarından birisi; risklerin makul seviyelerde tutulmasıdır. Ayrıca
kurumsal risk yönetimi sürprizlerin ve kayıpların en aza indirmeyi, hızlı ve etkili karar almaya yardımcı
olmayı amaçlamaktadır. Karar vericileri, yeniliklere açık olma konusunda cesaretlendirerek hem kaynak
israfının önlenmesi sağlanır hem de riskler minimize edilebilir.
Kurumsal Risk Yönetimine Neden Gerek Duyulur ?
 Varlığını ve sürdürülebilirliğini kesintisiz şekilde devam ettirmek için.
 Kayıplar ve gereksiz maliyetlerin azaltılması için.
 Gelir istikrarının sağlanabilmesi için.
 Yasal düzenlemelere uyum sağlanabilmesi için.

Kurumsal Risk Yönetimini Zorunlu Kılan Faktörler
İç Etkenler
 Sistemde ve süreçlerde yaşanan değişiklikler (örn. Yeni Ürünler)
 Hızlı ve doğru karar verebilme ihtiyacı
 Organizasyonel değişiklikler (örn. yeni çalışanlar, yeni satış bölgeleri ve dağıtım kanalları, vb.)
 Performans ölçümü
 Çalışanlarla olan ilişkiler
 Risklerin tespiti ve geçmişe oranla risklere karşı hızlı ve kapsamlı cevap verme ihtiyacı

Dış Etkenler
 Değişen mevzuat
 Müşteri beklentileri
 Ekonomik belirsizlikler
 Teknolojik yenilikler
 Artan rekabet
 Küreselleşme
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Kurumsal Risk Türleri
Risk türleri; stratejik riskler, finansal riskler, operasyonel riskler ve dış çevre riskleri olarak 4 ana başlıkta
incelenmektedir.
Stratejik riskler, şirket üst yönetiminin verdiği stratejik kararlardan doğan risklerdir.
 Piyasa şartları
 Yönetim
 İlgili taraflarla ilişkiler

Finansal riskler, şirketin karşı karşıya kalabileceği her türlü piyasa, kredi, likidite riskini tanımlar.
 Piyasa
 Kredi ve likidite
 Sermaye yapısı
 Finansal raporlama

Operasyonel riskler, şirketin iş yapış şekli ve süreçlerinden ortaya çıkan risklerdir.
 İş operasyonları
 Teknoloji
 Varlık
 Kurum kültürü

Dış çevre riskleri, şirketin karşı karşıya olduğu tüm hukuksal, politik, sosyal ve jeopolitik riskleri tanımlar.
 Hukuksal
 Politik
 Düzenleme
 Felaket

Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi
2017’de yayınlanan rehberde Risk Yönetimi Çerçevesi helezon biçiminde gösterilmiştir. Kurumsal risk
yönetimi bileşenleri, kurumun misyon, vizyon ve temel değerleriyle ilişkisi şekilde gösterilmektedir.
Bileşenler şu şekilde sıralanmaktadır;
• Yönetişim ve Kültür
• Strateji ve Hedef Oluşturma
• Performans • Gözden Geçirme ve Düzeltme
• Bilgi, İletişim ve Raporlama 5 bileşene ilave olarak 20 ilke de yine 2017 yılında yayınlanan rehberde yer
almaktadır
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ İLKELERİ
Strateji ve Hedef Belirleme Stratejilerin oluşturulması sürecinde, kurumsal risk yönetimi, belirlenmiş
strateji ve hedeflerle birlikte hareket eder. Stratejiyle uyumlu, bir risk iştahı belirlenir. İş hedefleri; risklerin
belirlenmesi, değerlendirilmesi ve cevap verilmesine esas oluşturur. İş hedefleri, stratejinin uygulamaya
konulmasını sağlar ve kurumun günlük operasyonlarını ve önceliklendirmelerini şekillendirir. Bu unsurun
altında dört prensip yer alır (COSO, 2017; Burca, 2017):
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1. İş Ortamını Analiz Eder: Organizasyon, bulunduğu iş ortamının, risk profili üzerine potansiyel etkilerini
analiz eder.
2. Risk İştahını Tanımlar: Organizasyon, risk iştahını, değer oluşturma, koruma ve realize etme bağlamında
tanımlar.
3. Alternatif Stratejileri Değerlendirir: Organizasyon, alternatif stratejilerin risk profili üzerine etkilerini
değerlendirir.
4. İş Hedeflerini Oluşturur: Organizasyon, iş hedeflerini oluştururken, stratejiyle uyumlu ve onu
destekleyecek şekilde, çeşitli seviyelerdeki riskleri dikkate alır. Her kurum iç ve dış kaynaklı pek çok riskle
karşılaşmaktadır. Olay/ Risk tanımlamalarının, risk değerlemelerinin ve risk tutumlarının etkin
belirlenebilmesi farklı seviyelerdeki kurum hedeflerinin tam ve doğru olarak belirlenebilmesine bağlıdır.
KURUMSAL YÖNETİM İLE RİSK YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ
İşletmelerde kurumsal yönetim ortamının sağlanabilmesi, risk yönetimi örgütlenmesinin yanında ekin bir
şekilde uygulanan iletişim, şeffaflık ve hesap verilebilirlik unsurlarına bağlıdır. İşletmelerin risk yönetimi
sistemine gereken önemi ve desteği vermeleri kurumsal yönetimin oluşmasına olanak sağlayacaktır. Risk
yönetiminin etkin bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli olan unsurlar arasında risk ölçme ve raporlama
tekniklerinin kullanılması ile risk ölçüm ve değerlendirmesine işletmenin önem vermesi gösterilebilir.
İşletmenin gelişmiş risk ölçüm ve raporlama tekniklerini kullanması, işletmenin bütün fonksiyonlarında risk
yönetiminin etkin olması, sağlıklı bir kurumsal yönetimin sağlanabilmesi için temel şarttır.
Kurumsal yönetimin temel esası risk yönetim süreçlerini test etmek, işletmelerin kontrol
mekanizmalarının riskleri karşılamadaki etkinlik ve verimliliklerini değerlendirmek ve bu kontrollere ilişkin
eksikleri belirleyerek gelişmeleri için öneriler sunmaktır. İşletme içerisinde oluşturulmuş etkin ve verimli
çalışan bir iç kontrol sistemi, şirketin yapısı, politikaları, prosedürleri, insan kaynakları ve muhasebesi gibi
birçok konuyu sorgular. Kurumsal yönetim kimliğini kazanmış bir işletmenin piyasa değeri mutlak suretle
diğer işletmelere nazaran yüksek olur. İç denetimlerin varlığı şirketin bağımsız denetim maliyetlerini
düşürür ve şirket içindeki yolsuzluklar ile mevzuata aykırı konuları tespit edip zarar ve cezaların olunmasını
önleyerek şirket imajına katkı sağlar.
Kurumsal yönetim ve risk yönetimi ilişkisinde önemli bir yer tutan Basel Komitesi kararları; kurumsal
yönetim yapısında hisse sahipleri, yönetim ve diğer hak sahipleri (paydaşlar) arasındaki ilişkilerin
bankaların güvenli ve sağlıklı bir biçimde çalışmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve güçlendirilmesi
gerektiğini etkin denetimin ve risk yönetiminin ön şartı olarak varsaymaktadır. Hem bankaların kendisinde
hem de finansal aracılık edilen reel sektör firmalarında ve diğer kuruluşlarda kurumsal yönetim
kapasitesinin artırılması etkin bir risk yönetiminin en önemli ön şartıdır. Düzenleme ve denetleme
otoriteleri, kurumsal yönetimin bir bankanın maruz kaldığı tüm önemli riskleri, bu risklerin içeriden veya
dışarıdan geldiğine bakılmaksızın, bankanın güvenli ve sağlam bir biçimde faaliyette bulunmasının temini
amacıyla yönetebilmesini beklemektedir. Düzenleme ve denetleme otoriteleri banka şeffaflığını, risklerini
etkin bir şekilde yöneten bankaları ödüllendiren, risk yönetimi yetersiz ve ihtiyatsız olan bankaları
cezalandıran bir piyasa disiplini mekanizması anlayışına dayandırmaktadır.
İşletmelerin faaliyette bulundukları sektörlerde karşı karşıya kaldıkları en önemli zorluklar arasında
kurumsal yönetim, hedef belirleme ve bu hedeflere ne derecede ulaşıldığını belirleme vardır. Firmaların
uygulamış oldukları risk yönetimleri önceden belirlenmiş olan hedeflere ulaşmada risklerin nasıl
yönetileceklerini belirleme, ölçme ve raporlamada işletmelere doğru yolu gösterir. Etkili şekilde uygulanan
kurumsal yönetim, risk yönetimi ve raporlamanın işletmelere olan yardımları şu şekilde sıralanabilir:
 İş kararlarında risk ve fırsatlara ilişkin açık ve gelişmiş bilgiler sağlama,
 Operasyonel olarak karşılaşılabilecek olumsuz durumların etkin ve aktif olarak gözlemlenmesi ile en aza

indirilmeleri,
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 Firmayı zarara uğratacak durumların gerçekleşme ihtimallerini azaltarak karşılaşılacak fırsatlardan

mümkün olduğunca yararlanılıp marka ve işletme itibarının geliştirilmesi,
 Etkin uygulamalar ile kurumsal verimliliğe katkı sağlanması.

Kurumsal yönetim, finansal ve finansal olmayan performans göstergelerin birlikte yönetildiği kurumsal risk
yönetimine gereksinim duyar. Günümüz iş çevresinde firmalar mali olmayan performanslarını izlemeye
oldukça önem vermektedirler. İşletmelerin bu performansları karşılaşabilecekleri riskleri kendilerine erken
haber vererek kurumsal sağlıklarını korumalarını sağlar.
Kriz durumlarında kurumsal yönetim ve risk yönetimi ilişkisinden çeşitli dersler çıkarılmalıdır. Ayrıca bu
ilişki irdelenerek işletmelerin kurumsal yönetim hususunda karşılaşabilecekleri tüm risklerin mali tablo ve
raporlamalar ile yansıtılamadığı yani mali olmayan değerlerinde izlenmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmalıdır.
Çalışan bağımlığı, marka gücü ve yeni ürün geliştirme başarısı anlamına gelen operasyonel performansın
bir finansal olmayan performans göstergesi olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi kurumsal başarı için
gereklidir.
SONUÇ
Risk yönetimi kurumsal yönetimini temel unsurlarından biridir. İşletmelerin üst yönetimlerinin kurum
içerisinde risk yönetimini uygulamaları ve bu hususta sorumluluk almaları gereklidir. İşletmelerin organize
ve tutarlı bir yaklaşım sergilemeleri sonucu kurumsal risk yönetimi kaynaklı kuruma büyük ölçekte fayda
sağlanacaktır.
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2014 Sonrası Avrupa Birliği Güvenliğine Politik Bir Bakış ve Türkiye’nin Avrupa Savunmasındaki
Rolü
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Avrupa Birliği Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-9968-913X

ÖZ
Savuma sanayi, ulusal güvenliğin sağlanmasında temel bir yapı taşıdır. Bununla beraber topyekûn
sanayinin de bir bileşkesi olarak mevcuttur. Bir bütün olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın ayrılmaz bir
parçasıdır. Bu haliyle ulusal güvenliğe, refaha ve büyümeye katkı sağlayan savunma sanayi, politik bir
perspektiften de hayati derecede önem taşımaktadır. Dünya tarihinin gördüğü iki büyük savaş ve hemen
ardından gelen Soğuk Savaş yılları Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye açısından savunma sektörünün
ehemmiyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Gerek ulusal güvenliğin gerekse kalkınmanın pek çok
alanında savunma sanayine duyulan ihtiyaç, ona yönelik politikaların oluşumunda çok boyutlu yapıyı
gerekli kılmaktadır. Bu çalışma ile AB’de savunma sektörüne ayrılan payın kalkınma hamlelerini zedelediği
ya da aksine onun ekonomik aktivitenin önemli yüklenicilerinden biri olduğu yaklaşımlarından hangisinin
öne çıktığının analizi amaçlanmaktadır. Bu analiz ise karşılaştırmalı yöntemle ele alınmıştır. 2014 sonrası
Avrupa Birliği’nde savunma sektörünün yaşadığı dönüşümün kaynağına odaklanılan çalışmada, AB’nin
GSYH içinde askeri harcamalarının payı ile askeri harcamaların toplam hükümet harcamaları içindeki
payına, savunma alanında yapılan istihdama ve bu alanda yapılan yatırımlara bakılacaktır. Çalışmanın
sonucunda, Türkiye’nin Soğuk Savaş döneminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin çevrelenmesine
olan desteği, Balkanlarda yaşanan iç çatışmalarda bölgeye asker göndermesi, AB’nin bölgesel güvenlik
anlamında kurduğu kurumlara katılmaktan yana inisiyatif aldığı, Polonya gibi hem AB hem de NATO üyesi
olan ülkelere silah satışı yapması ve Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizde arabulucu rolünü önemli
oranda gerçekleştirebilmesi gibi AB’nin güvenliği açısından birçok olaya önemli katkısı olduğu bulgularına
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Savunma Sanayi, Kalkınma, Savunma Harcamaları, İstikrar
GİRİŞ
II. Dünya Savaş’ı ortamında devletler savaşı erken sezinleyerek buna yönelik hazırlıklarını önemli ölçüde
attırmışlardır. Bu devletler ticari ürün üretme adı altında silah üretimi için endüstriyel yeteneklerini hızla
geliştirmişlerdir. Fakat II. Dünya Savaşı'ndan öncesine kadar küresel bir silah endüstrisinin olduğunu
söylemek oldukça zordur. Nitekim 1930’larda geleneksel savunma sanayine hitap edecek tüfekler
üretilmekte ve savaş gemileri inşa eden tersaneler bulunmaktadır. II. Dünya Savaş’ının bitimiyle beraber
devletler askeri sanayiden ziyade ticari malların üretimine odaklanmışlardır. O döneme kadar güçlü bir
ekonomi iyi bir savunma sanayi anlamına gelmektedir. (National Researh Council, 1999: 87-94) Fakat bu
dönemden sonra askeri teçhizat üretimine dönüştürülen tesisler yeniden ticari maksatla kullanılmaya
başlanmıştır. Savunma sanayisinin sivil üretimle entegre edilemeye başlamasıyla dünya yeni bir döneme
girmiştir.
Çalışmada AB’de savunmaya aktarılan gelirin kalkınma hamlelerini zedelediği ya da tam tersi bir şekilde
onun ekonomik aktivitenin önemli yüklenicilerinden biri olduğu yaklaşımlarından hangisinin öne çıktığının
analizi amaçlanmıştır. Bu tartışma Neo-realist ve Neo-liberal çerçeveden karşılaştırmalı bir yöntemle ele
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alınmıştır. Bu anlamda Neo-realist teorinin ekonomi- politik sebeplerden ötürü savunma sanayi
hamlelerinin desteklenmesi gerektiğine yönelik duruşu ortaya koyulacaktır. Çalışmanın kapsamı 2014
sonrası Avrupa Birliği’nde (AB) savunma sektörünün yaşadığı dönüşüm olup, bu süreç ile beraber AB’de
savunma alanında nelerin yaşandığına cevap bulunmaya çalışılacaktır. Son olarak Türkiye’nin Avrupa’nın
güvenliğine katkı sağlamak amacıyla kurumsal anlamda attığı adımlara ve AB’nin Türkiye’ye olan tavrına
değinilmiştir. Türkiye’nin dış politikada edindiği tecrübe ve askeri kapasite ile AB’nin savunma alanına
önemli katkılar yapabilecek bir ülke olduğu vurgulanmıştır.
1.BÖLÜM: LİTERATÜR ANALİZİ
Soğuk Savaş yıllarının hemen ardından oluşan uluslararası ortamda devletlerin karşılaştığı en önemli
sorunlardan biri yeni ortama nasıl uyum sağlanacağıdır. 1940’lerın yarısından 1990’ların sonuna kadar
olan süreçte silahlanma alanına önemli kaynak ayıran devletler, bu sürecin bitiminde halkların bir takım
taleplerine cevap aramıştır. Bu bağlamda savunma harcamaların uzun zamandır gerekli, hatta pek çok
ülkede tartışmasız kabul edildiğini vurgulamak gerekmektedir. Bunları kontrol etme ve hatta ortadan
kaldırma çabaları, daha az başarılı olsa da bu çabalarda uzun bir geçmişe sahiptir. Yüksek savunma
harcamalarına yöneltilen temel eleştiri, bunların yoksul ekonomilerde ekonomik kalkınma için mevcut
olan toplam kaynakları azalttığı yönündedir. Gelişmekte olan ülkelerin iç ve dış kaynaklara yönelik artan
ihtiyacının, savunmaya ayrılan harcamaların bir kısmının azaltılmasıyla karşılanabileceği ileri
sürülmektedir. Örneğin stratejik veya politik etkilerinin yanı sıra, savunma harcamalarının, kaynakların kıt
olduğu ve dolayısıyla bu tür harcamaların fırsat maliyetinin yüksek olduğu gelişmekte olan devletlerde
olumsuz etkisinin olduğu söylenmektedir. Savunma sektörünün ithalat ayağının yüksek olması da bir diğer
eleştiri nedenidir. Yoğun ithalatın yapıldığı durumlarda ithalatın dış kredilerle finanse edilmesi sonucu,
savunma harcamaları artan dış borç yüküne katkıda bulunurlar. Devletin ihracat kazançlarıyla da elde
edildiklerinde, üretken alternatif kullanımlara ayrılabilecek kaynakların yerini almaktadırlar. (Nawaz,
1983:34-35). Bu sürecin gelişmiş devletler için kısmen geçerlilik payı mevcuttur. Çünkü savunma yüklerinin
büyüme ile ters orantılı olduğu pek çok çalışmada ortaya koyulmuş ancak düzey anlamlı olarak
görülemeyecek kadar düşük kalmıştır. (Benoit, 1973:88).
Öte yandan savunma sanayinin desteklenmesi gerektiğini savunanlar, bunları yalnızca ulusal güvenlik ve
istikrar temelinde değil, aynı zamanda ekonomik gerekçelere dayandırarak savunmaktadır. Bu bakış açısı
kalkınma hamlelerini zedelediğini savunanların aksine ekonomik aktivitenin önemli yüklenicilerinden biri
olduğu argümanını dile getirmektedir. (Uk and Kwang-Hae, 1998:293). Savunma sanayileri, doğrudan veya
dolaylı olarak sivil sektöre aktarılan teknik bilgi ve becerilerin yeşerdiği alan olarak kabul edilmektedir.
Yine askeri ve yan hizmetlerin çok sayıda insana istihdam ve eğitim sağladığı da bilinmektedir. Bu
çalışmada savunma sanayi sektörünün ekonomik bağlamda ülke kalkınmasına ve refahına katkıda
bulunduğuna yönelik duruş ortaya koyulmuştur.
Savunma sanayinin ulusal ekonomik aktivite üzerinde etkisinin olup olmadığı ve herhangi bir etkisi varsa
bu etkinin niteliğinin ne olduğu literatür de geniş bir yer bulmuştur. Bu bağlamda çalışma iki farklı eğilim
üzerinde durmaktadır. Bu eğilimlerde ilki savunma sanayinin ulusal ekonomik aktivite üzerinde etkisinin
ekonometrik analizler ile ele alınmış hali iken, ikinci eğilim herhangi bir ekonometrik analiz içermeksizin
savunma sanayinin ekonomiye etkisi üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir.
İlk eğilim üzerine odaklanılan çalışmalarda, 1950-2002 dönemini kapsayan ve değişkenlerinin ekonomik
büyüme ve savunma harcamalarının olduğu bir çalışmada bu ikisi arasındaki ilişkinin uzun dönemli bir ilişki
olduğu vurgulanmış ve askeri harcamaların reel çıktı düzeyi üzerindeki etkisinin olumlu olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. (Halıcıoğlu, 2004:198). Yine 1960-1996 dönemini kapsayan ve aynı değişkenler üzerinden
yapılan başka bir çalışmada askeri yükün büyüme üzerinde olumlu bir etki ortaya koyduğu ancak süreç
uzadıkça bu etkinin ortadan kalktığı ortaya koyulmuştur ( Dunne, 2001:22). 1968-2004 dönemini kapsayan
bir analizde askeri harcamaların hükümetlerin siyasi ve ekonomik başarısına etkisi üzerine odaklanan bir
çalışmada değişkenler olarak askeri harcamalar, özel yatırımlar ve bütçe açığının ekonomik büyüme
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üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda askeri harcamaların maliye politikası değişkenleri ve
ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin olduğu vurgulanırken, politikacının iktidarda kalma olasılığını
belirlemenin de bir aracı olarak görülmektedir (Erdoğdu,2008, :35) Bu çalışmalara karşısın bir takım
çalışmalar da ise ekonomik büyüme ile savunma harcamaları arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığı
ortaya koyulmuştur. Büyüme ile savunma harcamaları arasında ekonomik büyümeden savunma
harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Yani ekonomik büyümenin savunma
harcamalarından önce geldiğini savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi takip ettiği ifade
edilmektedir (Dritsakis, 2004:263). Yine 1968-2006 arasını kapsayan bir başka çalışmada ekonomik
büyüme ile savunma harcamaları arasında bir ilişki tespit edilememiştir. (Görkem ve Işık, 2008:420-422).
İkinci eğilim ise ekonometrik olmayan çalışmalarda savunma sanayinin ekonomi politiği üzerinde
durulmaktadır. Savunmaya ayrılan payın ekonomik aktiviteye olumlu yansıdığını gösteren bir çalışmada
savunma teknolojilerinin, ekonomik toparlanmanın itici gücü olarak kabul edildiği görülmektedir. Örneğin
İtalya hükümeti savunma teknolojilerinin ülkenin ekonomik iyileşmesine olumlu katkıda bulunan bir role
sahip olduğunu vurgulamaktadır (Brustleın, 2001:54). Benzer şekilde Kovid-19 sonrası süreç için Fransız
hükümeti de savunma sanayinin yardımıyla ekonominin yeniden toparlanabileceğini belirtirken,
şirketlerden silah siparişlerini hızlandırmak adına fikir sunmalarını istemiş (Tran, 2020:29) ve Nükleer
Enerjili Saldırı Denizaltıları, tank ve F4 savaş uçağı gibi, Fransız sanayi katılımının güçlü olduğu büyük
tedarik programları aracılığıyla Kovid-19'a yanıt olarak ekonomiyi canlandırma ihtiyacını dile getirmiştir
(GlobalData, 2021). Savunma sanayinin ekonomideki etkisini değerlendiren bir çalışmada askeri
teçhizattaki teknik ilerlemenin Ar-Ge'deki özel yatırım üzerinde teşvik edici etkiler oluşturduğu ve bu
teknolojilerin sivil sektörlere yönelik yayılma etkileri – ticari uygulamalar, ürün veya süreçte sivil
yenilikleri, organizasyonel ve bilgisel etkiler vb. yoluyla transfer biçimlerini alarak sivil sektör üzerine
olumlu etkilerinin olduğu vurgulanmaktadır (Kennedy, 1987:529). Savunma sanayi için harcanan çabanın
ekonomik alandaki bir başka ürünü olarak, AB'nin iç pazarında savunma endüstrisi hem yatırımı hem de
ihracatı teşvik etmeyi içermektedir. Aynı zamanda, AB dışındaki en büyük rakiplerin pazara girmesini
önlemek içinde önemli bir araçtır (Jones, 2006: 246-247). Siyasi olarak ise savunma sanayinde AB üyesi
ülkelerin beraber attıkları adımların bir yandan Avrupa entegrasyonunu derinleştirdiği vurgulanırken, bir
yandan da büyük güçlere yönelik stratejik özerkliği arıttırdığı üzerinde durulmaktadır (Grosse, 2018:2).
Yine savunma sanayi için önemli olan başka bir ekonomik çıktı ise bu sektörün keskinle “yüksek teknoloji
sektörlerinden” biri olarak sayılabileceği ve ordunun yararına geliştirilen birçok teknolojik ürünün sivil
dünyaya entegre edilmesinde öncü olduğudur. Böylece savunma üretimi, geleneksel endüstriyel işgücü
için büyük ölçekli istihdam için fırsatlar yaratmaktadır ( Wisniewski, 2012:96-97). Ancak askeri
harcamaların bir ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteren çalışmalarda
mevcuttur. Son 20 yıllık bir dönemde askeri harcamalardaki yüzde1'lik bir artışın ekonomik büyümeyi
yüzde 9 oranında azalttığını ortaya koyulmuştur (Hiller, 2018). Bir başka örnek olarak son dönemdeki ABD
hükümetinin savunma harcamalarına bakışı ekonomik büyümeyi baltalayacağı yönündedir (Rooney,
vd.2021:1).
2.BÖLÜM: SAVUNMA SANAYİNİN EKONOMİ-POLİTİK BOYUTU
Savunma sanayinde güvenlik ve kalkınma arasındaki ilişkinin önemi, tartışılmaz bir gerçek olarak
durmaktadır. Bu durumun ehemmiyeti, günümüzde dünya tarihinin daha önceki aşamalarına nazaran
daha fazla düzeyde ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda savunma sanayi ürünlerinin üretiminden askeri ve sivil
hayatta kullanımına kadar kapsayıcı bir stratejisinin oluşturulması onun temel boyutlarının ön planda
tutulmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu boyutlar iki başlık altında değerlendirilebilir;
I. Ekonomik Boyut
II. Siyasi Boyut
Bu iki temel boyut birbirinden bağımsız düşünülemez. Aynı şekilde bu iki boyutun sıralanışı biri diğerinden
daha öncelikli bir yapıya sahip olduğu için değil tam tersi birbirlerine ayrılmaz bir şekilde bağımlı oldukları
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için ve bir sıralama gözetilmeksizin ortaya koyulmuştur. Sonuç olarak iki bileşeninde ekonomi-politik
parametreleri içinde barındırıldığı göz ardı edilemez.
2.1.Ekonomik Boyut
Bilimsel araştırmaların AR-GE faaliyetlerine yansıması ve savunma sanayini geliştirme boyutu üç temel
unsur ile sağlanabilir. İlk olarak bilimsel ve mühendislik araştırmaları oluşturulacak olan yeni silahlar, ülke
için savunma sanayi kabiliyetini geliştirir niteliktedir. İkinci olarak savunma sanayinin gelişim sürecinde
zaman unsuru tarafların kazancını belirleyici rekabet unsuru olarak görülmektedir. Son olarak sivil nüfusun
aktif olarak savunma sanayi içerisinde kullanımı da bu alanın desteklemesi açısından önemlidir. Modern
savunma sanayi en gelişmiş bilimsel tekniklerin kullanılmasını gerektirmektedir. Bilimsel faaliyetleri hayati
kılan durum savaş zamanından ziyade barış hali içerisinde de bu faaliyetlerin devam etmesidir ( Vanner,
1945:17).
Devletlerin savunma sanayi kabiliyetini arttırmak için yapabileceği en basit ve etkili yol endüstriyel
araştırmayı güçlendirmek, temel araştırmaları desteklemek ve bilimsel yetenekleri geliştirmektir. Bu
sayede yeni buluşlar teşvik edilebilmekte ve yeni endüstriyel süreçlere kapı aralanabilmektedir. Bu
endüstriler, ülkenin refahına ve gücüne katkıda bulunan yeni işler ve yeni ürünler üretir. (Vanner, 1945:
29) Savunma sanayi sektörü robotik teknolojiler, siber fiziksel sistemler ve yapay zekâ gibi ileri teknoloji
ürünlerin kullanımı, çeşitli istihdam imkânları sunması, oluşturmuş olduğu katma değer ile toplumsal
refaha önemli ölçüde katkı sağlaması ve dışa bağımlılığı ciddi şekilde azaltması yönüyle küresel ekonomiye
azami oranda destek veren sektörlerden biridir. Savunma sanayi yalnızca kendi içerisinde oluşturmuş
olduğu katma değerle değil, elektrik- elektronik, plastik, makine teçhizat, petro-kimya sektörü gibi
beslediği yan sektörler için de bir stabilizatör görevi üstlenmektedir. Nitekim araştırma geliştirme (AR-GE)
ve teknoloji yoğun bir endüstri olması sebebiyle de gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde savunma sanayi
sektörünün hatırı sayılır bir yeri vardır.
2.2.Politik Boyut
Soğuk Savaşın sona ermesiyle beraber gelişmekte olan ülkelerde yerli savunma sanayine yönelik önemli
adımlar atılmaktadır. Sistemdeki üretici ve tedarikçi sayısı arttıkça, aralarındaki endüstriyel işbirliği ile
dünya çapında savunma sanayileri birbirlerine entegre hale gelmeye başlamıştır. Savunma sanayii
pazarındaki bu dönüşüm uluslararası siyaseti de şekillendirmektedir. Bu bağlamda iki farklı görüşün ortaya
çıktığını belirtmek gerekir. Savunma sanayii pazarının devletten özerk bir halde geliştirilmesi gerektiğini
savunan ilk görüşe göre devlet savunma sanayi alanına mesafeli durmalıdır. Bu görüşe göre savunma
sanayi maliyetlerindeki artış trendi ile sektörün giderek küreselleşmeye uyum sağlaması sonucu
devletlerin korumacılıktan vazgeçmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Devletler gümrük vergilerini gevşetmeli
ve doğrudan yabancı yatırım çekerek kalıcı teşvikler sağlamalıdır. Bu durumun ülke içi pazarlarda rekabet
edilebilirliğin önünü açacak ve yerel ve çok uluslu şirketler arasında bütünleştirici bir yapı ortaya
çıkaracağına inanılmaktadır (Hayward, 2000, 115-132). Bu durum devletin savunma sanayine yönelik olan
pazarlardan çekilmesi anlamında gelmektedir. Böylece küreselleşme süreci devletleri bütünleştirici bir
savunma sanayi stratejine zorlayacaktır (Wulf, 1983:332). Bu tartışmada yabancı yatırımlar ülke içine giriş
yapacak ve gelişmekte olan ülkelerin savunma sanayileri küresel piyasalara daha kolay entegre
olabileceklerdir.( Ian, 1993:380) Devletler savunma sanayi pazarından özelleştirerek çekilirken, gelişmekte
olan ülkelerdeki yerel şirketlerde savunma ürünleri üretimine odaklanacaklardır. (Kurç ve Neuman,
2017:220)
Savunma sanayii pazarında devletin mevcut bir şekilde faaliyetlerini yürütmesi gerektiğini savunan
görüşün argümanları ise daha farklıdır. Bu görüşe göre ülkelerin siyasi anlamda karar verme aşamasında
yerel faktörlerin genellikle uluslararası faktörlerden önce geldiği vurgulanmaktadır. Ülkeler daha çok yerli
sanayilerini korumakla ilgilenmektedir. Bu devletler için bütünleştirici bir savunma sanayi stratejisi de
kabul edilebilir olarak görülmemektedir. Çünkü bu durum dışa bağımlılığa neden olmaktadır. Örneğin AB
üyesi ülkeler yüksek teknolojiye erişim için tedarikçi devletlere bağımlılıklarını azaltmaya çalışıldığı
düşünüldüğünde yurtdışındaki silah üreticilerine bağımlılık onların ülkenin silah sistemlerini ve
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teknolojileri üzerinde kontrol sahibi olmasını beraberinde getirebilir. Bu durum yabancı devletlerin ulusal
askeri yetenekleri üzerinde kontrolüne neden olmaktadır (Neuman, 1988: 1044–1066)
Bununla beraber AB üyesi ülkeler silah tedarik ettikleri ülkelerden silah ambargoları ve ithal silah
sistemlerinin kullanımına ilişkin kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durumda silah tedarikçisi
devlet dış politikasını şekillendirme kabiliyetine sahip olacaktır. (Kinsella, 1998:7-11,; Boutin, 2009:229) Bu
nedenle bu ülkelerde savunma sanayine daha bağımsız bir rol yüklemek olağan görülmektedir.
Yerli savunma sanayinin ülke için bir diğer avantajı yerli silah sistemlerinin ihracatından ekonomik
anlamda gelir elde edilmesi ve belki de belirli oranda siyasi güç elde edilebileceğinin altını çizmek
gerekmektedir. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nde savunma sanayi alanındaki bütünleşme sürecinin tam
anlamıyla söylemek yerine sınırlı düzeyde kaldığını söylemek daha doğru olacaktır.
3.BÖLÜM: 2014 SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİN SAVUNMA HARCAMALARINI ETKİLEYEN
ÖNE ÇIKAN BAZI OLAYLAR
Günümüzde istikrarsız bir ortam doğurabileceği düşünülen pek çok olayın çözümünde diplomatik
yönetmeler etkin bir dış politika aracı olarak tercih edilmektedir. Fakat diplomatik yöntemlerin amacına
ulaşma noktasında yetersiz kaldığı durumlar da olmuştur. Bu bağlamda ülkeler barış halinde dahi gerek
caydırıcılık gerekse kuvvete başvurma amacıyla savunma sanayilerine önemli yatırımlar yapmaktadır. AB
üyesi ülkeler bölgesel bağlamda oluşabilecek herhangi bir istikrarsızlığa karşı önlem alma adına önemli
adımlar atmışlardır. Nitekim Avrupa kıtasında özellikle son dönemde bölgeyi istikrarsızlaştırıcı ve birliğin
geleceği açısından kritik meseleler olarak görülen belli başlı üç olay yaşanmaktadır. Gelişen bu üç olay
içinde de Türkiye kendi nevi şahsına münhasır adımlar atmaktadır.
İlk olay, 2014 yılından günümüze kadar uzanan Avrupa kıtasında yaşanan ve bölgede istikrasızlığı
tetikleyecek bir olay olarak görülen Rusya-Ukrayna Krizidir. Doğalgaz tedarikinin üçte birini Rusya'dan
karşılayan Avrupa için Ukrayna vazgeçilmez bir rota yer almaktadır. Benzer şekilde Ukrayna, Rusya içinde
doğalgazını pazarlayabilme hususunda bir istasyon konumundadır. (Aljeezra, 2014) Fakat Ukrayna ve
Rusya arasında çıkan tartışmalı konular sonrası artan protestolar bölgesel bağlamda AB’ni yakından
ilgilendirmektedir. Bu doğrultuda yaptırımlarda dahil olmak üzere pek çok diplomatik yöneteme başvuran
AB’nin silahlanmada da önemli adımlar attığı görülmektedir. Türkiye ise iki ülke arasında arabuluculuk
görevi üstlenmek istemiştir. Hatta somut adım olarak Ukrayna 2021 yılının Eylül ayında Rusya’da tutulan
mahkumların serbest bırakılması için Türkiye’den yardım istemiştir. Bu anlamda Ukrayna Türkiye’nin
arabuluculuk teklifini de desteklemektedir (Al-Monitor, 2021).
2014 yılına kadar pek çok AB üyesi ülkede GSYH içinde askeri harcamaların yüzdesel payı göreceli bir
düşüş sergilerken bu tarihten sonra oranın yükseldiği görülmektedir. Bu bağlamda AB üyesi ülkelerin
diplomatik yönetmelerinin yetersiz kaldığının ortaya çıkmasıyla beraber bu ülkelerin savunma sanayilerini
güçlendirmeye gittiği ve böylece bölgede istikrarın korunmaya çalışıldığını söylemek doğru olacaktır.
Benzer şekilde askeri harcamaların toplam hükümet harcamaları içindeki payı da GSYH içinde askeri
harcamaların yüzdesel payına paralel olarak artış göstermektedir.
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Grafik I: GSYH İçinde Askeri Harcamaların Yüzdesel Payı (%) (2006-2020)
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Kaynak: Karakas, C.( 2021) Defence Industry Cooperation in the European Union, EPRS, p,14

Farklı silah türleri ve kaynakların verimsiz kullanımının yanı sıra, Avrupa savunma sanayii, üye devletlerin
savunma harcamalarında çoğunlukla 2008 Küresel Mali Krizi gerekçe gösterilmek kaydıyla ciddi
kesintilerden etkilenmiştir. Ancak mali krizin çıktığı tarihten pandemi öncesine kadar geçen süre içerisinde
geri dönüşün işaretlerini görmek mümkündür. Avrupa'daki güvenlik durumundaki dramatik bozulma ile
birlikte ekonomik beklentilerdeki iyileşme, ulusal savunma harcamalarında bir artışa yol açmıştır. Avrupa
Savunma Ajansı’nın (ASA) ortaya koymuş olduğu verilere göre de savunma harcamalarının arttığı yönünde
bir eğilim vardır. Avrupa Savunma Ajansı Ocak 2021 verilerine göre, 2019 yılında 186 milyar Euro ile
Avrupa 15 yılın en yüksek savunma harcamasını görmüştür. (Karakas, 2021:13)
Grafik II: Askeri Harcamaların Toplam Hükümet Harcamaları İçindeki Payı (%) (2006-2020)
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Grafik II’de görüldüğü üzere 2014 yılında başlayan Rusya – Ukrayna Krizi AB’nin doğusunda bulunan
ülkeleri tedirgin etmektedir. Nitekim Ukrayna’ya coğrafi olarak yakınlığı ile bilinen Romanya ve
Polonya’nın bu tarihten sonra askeri harcamaların toplam hükümet içindeki payında artışlar
gözlemlenmektedir. Bu durumda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik atmış olduğu adımların bu iki ülkeyi
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tedirgin ettiği ve herhangi bir istikrarsızlık ortamına karşı bu iki ülkenin savunma harcamalarını arttırdığı
göstermektedir.
Bölgede istikrarsızlığı tetikleyebilecek ikinci olay olarak, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz’e
dair yaşanan gerilimdir. Yunanistan’ın Türkiye’yi Akdeniz kıyılarında tutmak istemesi ve bölgede tek başına
petrol ve doğalgaz arama girişimlerine karşı, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber
uluslararası hukuka uygun bir şekilde bölgedeki zengin doğal kaynaklara ulaşmak istemesi tartışmanın
temelini oluşturmaktadır. Türkiye’nin diplomatik yöntem olarak gördüğü diyalog çağrılarına rağmen
Yunanistan’ın tek taraflı olarak AB tarafından desteklenmesi ve Türkiye’nin yalnızlaştırılmaya çalışılması
girişimleri gerilimi tırmandıran nedenlerden biridir.
Grafik III: AB Toplam Savunma Harcamaları İçerisinde Savunmaya Ayrılan Yatırımları (%)
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Kaynak: Schoeffmann, E.( 2021) Defence Data 2019-2020 Key Findings and Analysis, European Defence Agency, , p.6

Grafik III’te görüldüğü üzere 2016 yılından sonra toplam savunma harcamaları içerisinde savunma
yatırımlarında göreceli bir artış yaşanmıştır. Bu artışın sadece Doğu Akdeniz’deki gerilmelere bağlı olarak
arttığını söylemek doğru olmasa da bu tarihlerde sondaj gemilerinin her iki taraf içinde bölgede tarama
yaptığı ve bazı sahalarda birbirlerine müdahale girişiminde bulunduklarını belirtmek gerekir. Örneğin
Kıbrıs tarafından ruhsat verilen İtalyan petrol şirketinin 2016 yılında KKTC’nin hak iddia ettiği alanlardan
birine giderken, Türkiye tarafından durdurulmuştur (İnat vd. 2020:14).
Avrupa Savunma Ajansı üye devletleri savunma yatırımlarına (ekipman tedariki ve araştırma ve geliştirme)
41.4 milyar Euro harcamıştır. Bu, 2010'dan bu yana ilk kez toplam savunma harcamalarının en az yüzde
20'sini savunma yatırımına harcama kriterini karşılayarak yüzde 22'yi temsil etmektedir. 2019'da üye
devletler, diğer üye ülkelerle işbirliği içinde yeni ekipman tedariki için toplam 7 milyar Euro harcamıştır. Bu
arada savunma araştırmaları ve teknolojisine (R&T) yapılan harcamalar 1,7 milyar Euro'ya ulaşmıştır.
Ancak bu rakam toplam savunma harcamalarının yüzde 2'sini temsil etmekle birlikte savunma Ar-Ge'sine
harcamaya yönelik toplu kritere ulaşamamıştır (Karakaş, 2021:13).
Son olarak, 2017 yılında Avrupa’nın dikkatle takip ettiği bir diğer konu Ermenistan ile Azerbaycan arasında
yaşanan Dağlık Karabağ meselesidir. Her iki ülkede gerek düşük gerekse yüksek yoğunluklu olarak 19881994 yılları arasında savaşmıştır. 2020 yılına gelindiğinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında patlak veren
altı haftalık silahlı çatışma, savaşın en yoğun dönemi olmuştur. Bu dönemde Türkiye’nin Azerbaycan’a
desteği yadsınamaz boyutlardadır. Azerbaycan, Türkiye'den askeri ve siyasi destek almış ve satın alınan
silahlı insansız hava araçlarına erişim kolaylığı sağlanmıştır (SIPRI, 2021:6-7). Dolayısıyla AB’nin kendisine
aday ülke konumunda bulunan Türkiye’nin dış politika hamlelerini yakın takip etmesi son derece
olağandır.
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Grafik IV: AB’de Savunma Yatırımları İçerisinde AR-GE’ nin Aldığı Pay (Milyon €, %) (2013-2019)
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Kaynak: “Defence Data 2018-2019-Key Findings and Analysis”, European Defence Agency 15 Ekim 2021.

Grafik IV’ de AB’de savunma yatırımları içerisinde AR-GE’ nin aldığı pay gösterilmektedir. 2013- 2015 arası
savunma yatırımları içerisinde AR-GE’nin aldığı pay yükseliş eğilimde iken, 2016 yılında önemli bu oran
önemli ölçüde oranda azalmıştır. Bu süreçten sonra ise göreceli olarak artış eğilimi devam etmiştir.
Nitekim Avrupa Savunma Ajansı verilerine göre 2017’den sonra AR-GE harcamalarında bir düşüş olsa dahi
savunma alanın da marjinal bir ilerlemenin kaydedilmiş olduğu vurgulanmaktadır (European Defence
Agency, 2019:10)
Grafik V: Avrupa Caydırıcılık Girişimi Programına Dair Ayrılan Bütçe (Milyon $)
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ABD tarafından 2014 yılından başlatılan ve 2015 yılında mali bütçesi belli olan Avrupa Caydırıcılık Girişimi
Programına göre başlangıç finansmanı 985 milyon dolardır. 2016 mali yılında Avrupa Caydırıcılık Girişimi
Programı finansmanının yenilendiği görülmektedir. Fakat 789 milyon dolarlık yetkilendirme 2015 mali
yılına göre 196 milyon dolar daha azdır. 2017 mali yılında bu programa 3,4 milyar dolara yükselen önemli
bir fon ayrılmıştır. Son olarak, 2019’da bütçe 6,5 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak bu üç
olaydan da anlaşıldığı üzere AB bölgesel gelişmelere sesiz kalmamaktadır. Bu bağlamda AB üyesi ülkelerin
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oluşabilecek herhangi bir tehdit ortamına karşı olaylara paralel olarak savunma harcamalarında artışa
gittikleri görülmektedir.
4.BÖLÜM: AVRUPA BİRLİĞİNİ SAVUNMASINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ
Soğuk Savaş sırasında Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)’nun en önemli müttefiklerinden bir olan,
Avrupa Konseyi'nin güvenilir bir üyesi ve gelecek vaat eden bir AB aday ülkesi konumunda bulanan
Türkiye, Avrupa ülkeleri için oldukça önemli sayılabilecek meselelerde kritik adımlar atmaktadır. Bu
adımların başında Rus S-400 füzelerinin fiili konuşlandırılması, Rus savaş uçaklarının olası satın alınma
işlemleri, Kuzey Suriye'de yapılmış olan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı gibi askeri operasyonlar,
Türkiye’nin Libya'da yerel hükümetin çağrısı üzerine başlayan bir askeri konuşlanma durumu ile
Yunanistan ile olan Doğu Akdeniz sorunu AB’nin yakından takip ettiği güvenlik meseleleridir. AB bu
meselelere, Türkiye’nin dış politikasında Batı’nın çizgisi ile ayrışan önemli kırılmaları meydana getiren
gelişmeler olarak bakmaktadır (Ozan, 2019). Ancak AB’nin Türkiye ile ayrıştığı az sayıda olaya bakılarak,
Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğine olan desteğini azaltacağı söylenemez. Aksine Türkiye’nin AB
savunmasında önemli bir güce sahip olduğu bilinmektedir. Nitekim NATO üyesi olan ancak AB üyesi
olmayan Türkiye’nin, AB savunmasını destekleme noktasında kurumsal düzeyde ve kronolojik perspektif
içinde öne çıkan bazı önemli adımlar attığı görülmektedir.

Bu adımlardan ilki, 1947’den 1991’e kadar olan Soğuk Savaş döneminde, Türkiye gerek AB’nin gerekse
ABD’nin siyasi, askeri ve ekonomik olarak pek çok alanda yanında yer almasıdır. Günümüzde NATO’nun
ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye ( Milli Savunma Bakanlığı, 2019) o tarihlerde Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) çevrelemesi adına önemli bir görev üstelenmiştir. 1950’li yılında TBMM’de
alınan karar ile Türkiye, Sovyet yayılmacılığına karşı Kore Savaşı’na katılmış ve bu durumu NATO’ya
üyeliğin bir anahtarı olarak görmüştür. Nitekim Kore Savaşı’ndan sonra 1952’de Türkiye NATO’ya üye
olmuştur (Bulut, 2018: 185-204) Ardında NATO’ya üyelik kapsamında Türkiye’nin bazı bölgelerinde çeşitli
askeri üstler açılmış ve müttefiklerin asker bulundurma durumları ortaya çıkmıştır (Bölme, 2012:51-71)
Nitekim Sovyet tehdidine karşı bir siyasi direniş mahiyetinde Batı yanlısı yönetimler, demokrasi ile iktidara
gelmiş ve Türkiye’nin rotasını AB’den ve ABD’den yana olacak şekilde liberal politikalar ekseninde bir yol
haritası çizmişlerdir (Gencer, 2019:1-8)
Bu adımlardan ikincisi yine Soğuk Savaş dönemimde Türkiye’nin yakından takip ettiği bir husustur.
NATO’nun Avrupa kıtasındaki askeri kanadı olarak sayılabilecek ve 1948 yılında kurulan BAB (Batı Avrupa
Birliği)’ın, 1980’li yıllarda artan Sovyet tehdidine karşı güçlendirilme gereğinin ortaya çıkmasıdır. Bu
anlamda AB üyesi olmayan ancak diğer Avrupalı devletlerarasında yer alan Türkiye’nin, NATO müttefikleri
ile 1992 yılında ortak üye statüsünde bu birliğe katılması söz konusudur (Akgül, 2008:100-102). Bu
bağlamda NATO’nun yanında BAB’ın ortak üyesi olması ile Türkiye, Batılı devletlerin kolektif savunma
girişimlerine katkı sağlamıştır.
Soğuk Savaşın sona ermesiyle beraber Balkanlar yaşanan sancılı süreçte dünya gündeminde önemli bir
tutmuştur. Bu yıllarda Avrupa’da Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) adı altında 1998 yılında
NATO’dan bağımsız yalnızca AB üye ülkelerinin bulunduğu bir ordu oluşturulması fikri gün yüzüne
çıkmıştır. Bu anlamda AB yeterli düzeyde askeri destekle beslenen bir kuvvete sahip olmalıdır. Türkiye’nin,
AB savunmasını kurumsal anlamda destekleme noktasında üçüncü adım politik adımının AGSP’ye üye
olmak istemesi gösterilebilir. NATO’dan bağımsız bir ordunun oluşturulması Türkiye’nin Avrupa
güvenliğinin dışında kalmasına neden olmuştur. Bu bağlamda Türkiye AGSP’ ye üyelik doğrultusunda 24
Nisan 1999 ‘da ortaya konulan NATO Washington Zirvesi kararları ile önemli bir girşim de bulunduysa da
bu anlamda istediği başarıyı sağlayamamıştır (Akgül, 2008:100-102). Bundan sonraki süreçte Türkiye
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Balkanlar da başta Bosna Hersek olmak üzere Kosova ve Makedonya’da yaşana pek çok krizde AB kriz
yönetimi operasyonları aracılığıyla aktif rol üstlenmiştir. Örneğin 2003’te Bosna Hersek AB Polis Misyonu
operasyonuna AB ülkesi olmayan ülkeler arasında en fazla destek sağlayan ülke olmuştur (Demirkaya,
2015) Bu durum Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğine verdiği ehemmiyeti ortaya koymaktadır.
Türkiye Avrupa’nın güvenliğine ve istikrarına katkı sağlamak amacıyla kurumsal düzeyde dördüncü bir
adıma daha imza atmıştır. 1975’te kurulan ve 57 katılımcılı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT),
Avrupa’da güvenliğin arttırılması ve devletlerin demokratikleşmesine destek vermek maksadıyla
konferanslar diplomasisi olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin örgütün kurucu üyelerinden olması
Avrupa’nın güvenliğine verdiği önemin işaretlerindendir. Bu duruma örnek olarak Türkiye Rusya-Ukrayna
Krizinde çözüm oluşturabilecek yeterliliği olan platformlara siyasi ve ekonomik destek sağlaması verilebilir
(Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)
Balkanlarda Makedonya özelinde yaşanan iç çatışmalarda AB çeşitli çözüm arayışlarında bulunmaktadır.
AB’nin küresel güç denkleminde yerini arayışının ve Balkanlara yaşanan sorunlara çözümün bir göstergesi
olarak “Avrupa Acil Müdahale Gücü” oluşturulmuştur. Düşük yoğunluklu çatışmalarda kullanılmak üzere
2007’de işlerlik kazanan “Avrupa Acil Müdahale Gücü”ne Türkiye’de önemli oranda destek sağlamaktadır.
Türkiye Avrupa’nın güvenliğine katkı sağlamak amacıyla beşinci kurumsal adımı, Avrupa Acil Müdahale
Gücü’ne verdiği destekte görülmektedir. Türkiye, askeri kuvvetlerin operasyonel güç ile birleştirilmesi
hususunda ciddi düzeyde destek sağlamaktadır. Nitekim 2007’de Komutanlığı Türkiye üstlenmiştir (T.C.
Avrupa Birliği Başkanlığı, 2007)
Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliğine ve istikrarına katkı sağlamak amacıyla kurumsal düzeyde altıncı ve son
adımı 2018 yılında kurulan Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Anlaşması (PESCO),’nda yer almak üzere yaptığı
başvurudur. Bu anlaşma 24 AB üyesinin müşterekliğinde yürütülmektedir. Ancak savunma alanında daha
sıkı işbirliği ve koordinasyonu öngören anlaşmanın bir Avrupa ordusu oluşturulması öngörülmemektedir.
Türkiye ise AB’nin oluşturmuş olduğu bu savunma projesinde yer almak üzere 2021 yılında başvuruda
bulunmuştur (BBC, 2017; Reuters, 2021)
Kurumsal düzeyde yaşanan tüm bu gelişmelerin yanında gerek Türkiye gerek Birlik çatısı altında gerekse
AB üyesi olan ülkelerle birebir görüşmeler de önemli fırsatlar yakalamayı başarmıştır.
Örneğin Türkiye ile AB arasında 2016’de imzalanan Geri Kabul Anlaşması kapsamında AB topraklarına
Türkiye üzerinden kaçak yollarla giriş yapan göçmenlerin AB’nin isteği ve talepleri doğrultusunda
Türkiye’ye geri gönderilmesini içermektedir. Buna karşılık AB, Türkiye’ye ekonomik anlamda destek
vermeyi taahhüt etmiştir (EU, 2014: 130-134). Türkiye düzensiz göçün önüne geçilmesi maksadıyla AB’ne
ciddi oranda destek sağlamaktadır. Geri Kabul Anlaşması’na paralel olarak ilerleyen ve birbirinden ayrı
düşünülemeyeceği belirtilen vize muafiyeti meselesinde ise kat edilecek önemli bir yol vardır (DW, 2016).
Bir başka örnek olarak, Türkiye, 2022’de teslimatı yapılacak ve antik tank mühimmatlarıyla beraber teslim
edilecek olan 24 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracını (SİHA) ilk defa bir NATO ve AB üyesi olan
Polonya’ya ihraç edecektir (Savunma Sanayi Dergilik, 2021; TRT Haber 2021). Türkiye’nin AB’ güvenliğine
yaptığı katkıya verilebilecek bir diğer örnekse Ukrayna’nın, 2019 yılında, 6 adet SİHA talebinde ile eğitim
simülasyon paketi talebinde bulunmasıdır. Talep olumlu karşılanmış ve her iki tarafta bu konuda imzaları
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de atmıştır. Son örnek olarak, 2021 yılında Ukrayna devlet savunma şirketi
Ukroboronprom tarafından yapılan açıklamada ASELSAN ile savunma sistemlerinin modernizasyonu
anlamında anlaşma imzalamasıdır (Yavuz, 2021).
SONUÇ
Avrupa Birliği II. Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar gerek kendi coğrafyasındaki gerekse kendi
coğrafyasının dışında bulunan kıtalarda pek çok ekonomi-politik olayı yakından takip etmektedir. Fakat
AB’nin asıl odak noktası, kendi coğrafyasında muhtemel anlamda istikrasızlık oluşturabilecek bazı olaylara
karşı önlem alabilme yeteneğini arttırmaktır. Bu durumda bazı AB üyelerinin bölgesel anlamda istikrasızlık
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oluşabileceğini düşündükleri süreçlerde (yerel çatışma, savaş vs.) askeri kapasitelerini arttırdıkları
görülmektedir. Bununla beraber AB’nin kendisinin de askeri kuvvetleri destekleme adına önemli adımları
olmuştur. 2014’ten sonra yaşanan belli başlı olaylar kısmi oranda dahi olsa AB’nin askeri harcamalarında
artışlara neden olmuştur. Bu anlamda AB’nin tehdit algısında yeni bir dönüşümün başladığını söylemek
güç olsa da tehdidin oluşabileceği bir ortama hazırlıklı olmaktan yana olduğu ortaya çıkmaktadır.
Türkiye ise pek çok alanda olduğu gibi savunma alanında da Avrupa’nın güvenliğine önemli oranda destek
vermiştir. Bu bağlamda Türkiye dış politikada edindiği tecrübe ve maddi kapasite ile de AB’nin savunma
alanına önemli katkılar yapabilecek bir ülkedir. Neticede Türkiye NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip ve
gerçekleştirmiş olduğu yurtdışı operasyonlar ile de önemli bir kabiliyete sahiptir. Türkiye’nin Avrupa’nın
güvenliğine ve istikrarına katkı sağlamak amacıyla kurumsal anlamda attığı adımlar aşikardır. Bu bağlamda
AB’nin de Türkiye’yi tamamen dışlamaktan çekindiği söylenebilir.
Çalışmanın sonucunda, Türkiye Soğuk Savaş sürecince iç siyasette demokratikleşmeyi tercih ederken, dış
politikada ise SSCB’nin çevrelenmesine destek vermiş ve Balkanlarda yaşanan iç çatışmalarda bölgeye
asker göndermiştir. İzinsiz göçmen meselesi hususunda pek çok ülkenin uygulamaktan kaçındığı politik
adımlar atarak önemli inisiyatifler almıştır. Ayrıca Türkiye AB’nin bölgesel güvenlik anlamda kurduğu
kurumlara katılmaktan yana bir tavır sergilemekle kalmamış, dış politikasını da buna göre şekillendirdiği
görülmektedir. Yine Polonya gibi hem AB hem de NATO üyesi olan ülkelere silah satışı gerçekleştirmesi ve
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizde arabulucu rolünü benimsemesi AB’nin güvenliği açısından birçok
olaya önemli katkısı olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği’nin güvenliğine
yadsınamaz boyutlarda destek sağlamaktadır.
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Özet
Sosyal kaytarma, insanların bireysel veya ortaklaşa çalışmaktan ziyade kolektif bir şekilde çalışırken daha
az çaba sarf etme yönündeki motivasyonudur. Bu etki önemi, çalışma hayatı üzerindeki sonuçları, azaltma
veya ortadan kaldırma koşulları ve genellenebilirliği açısından çok geniş çapta tartışılmıştır. Ayrıca, bazı
durumsal faktörlerin, bireylerin sosyal kaytarmaya katılma derecesini azalttığı bulunmuştur, ancak kişisel
farklılıkların grup içindeki bireysel motivasyon üzerindeki etkisi hakkında çok az araştırma yapılmıştır. Bu
deneysel araştırma, kültürel bağlamın, özellikle grup içi kolektivizmin, sosyal kaytarma etkilerini azaltıp
azaltmadığını incelemektedir. Bu çalışmada bağlamın sosyal kaytarma üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
1980'den beri kültür ve sonuçları (Hofstede, 1980), çoğu sosyal ve örgütsel çalışmada çok güçlü bir
değişken olarak incelenen bir faktör olmuştur. Bununla birlikte, Hofstede'nin kültürel değişkene yönelik bu
ufuk açıcı çalışmalarından sonra, pek çok araştırmacı bu fenomeni (kültür) incelemiş ve birçok alt
boyutlarını ve versiyonlarını bulmuştur. Bunlardan bir tanesi ise, House ve arkadaşlarının (2004) bulmuş
oldukları grup içi toplulukçuluk (in-group collectivism) kültürel değer olmuştur. Bu çalışmada bağımsız
değişken olarak House ve ark. (2004) grup içi kolektivizm kültürel değerin, sosyal kaytarma ve performans
üzerindeki nedensel etkisini anlama ve açıklama çalışılacaktır. Kısaca, bu çalışma grup içi toplulukçu
kültürel değeri yüksek bireylerin, grup içi toplulukçu kültürel değeri düşük olan bireylerin aksine, sosyal
kaytarma davranışında bulunmayacağı ve dolayısıyla performansını düşürmeyeceği hipotezi üzerine bina
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: sosyal kaytarma, kültür, grup içi toplulukçuluk, azaltılan çaba, GLOBE
The Moderating Influence of In-Group Collectivism on Social Loafing
Abstract
Social loafing is the motivation of individuals to exert less effort when working in a collective fashion
rather than an individual or coactive one. This effect has been widely discussed in terms of its importance,
consequences on working life, conditions on minimizing or eliminating, and generalizability. Plus, some
conditional factors have been found to moderate the extent to which individuals take part in social
loafing, but very little research has inquired about the influence of personal differences on personal
motivations with groups. The present experimental study examines whether cultural context, particularly
in-group collectivism, moderates the social loafing effects. In this study, the impact of context on social
loafing is investigated. Since 1980, culture and its consequences (Hofstede, 1980) has become a very
powerful variable in most social and organizational studies. However, after Hofstede’s seminal work, so
many researchers studied this phenomenon and came up with some specific version of it, one of which is
in-group collectivism. In this study, as an independent variable, House et al. (2004) in-group collectivism
cultural value will be experimented with the course of understanding and explaining its causal impact on
social loafing and performance. It is hypothesized that individuals, unlike individuals with low in-group
collectivistic cultural values, with high in-group collectivist cultural values will be less likely to loaf. In
short, this study is based on the hypothesis that individuals with high in-group collectivistic cultural values
will not engage in social loafing behavior and therefore will not reduce their performance, unlike
individuals with low in-group collectivistic cultural values.
Keywords: social loafing, culture, in-group collectivism, reduced effort, GLOBE, Latane
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1. GİRİŞ
Mal ve hizmet üreten günümüz işletmelerinin en önemli amaçlarından biri artan rekabet koşullarına ayak
uydurmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu hedeflere ulaşılması, başarı ve sürdürülebilirlik,
çalışanların hizmet verdikleri kuruluşlara bağlılıkları, grup çalışmalarında etkin ve verimli çalışmaları gibi
birçok faktöre bağlıdır. Bireylerin isteksiz çalışması, tembellik göstermesi, yapması gereken görevleri
benimsememesi, yapması gereken işleri grubun diğer üyelerine yüklemesi gibi davranışlar, diğer bireyler
üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz bir etki yaratacaktır. Sebebi ne olursa olsun grup içinde istenmeyen bu
tip davranışlar, grubun ve diğer üyelerin işleyişini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, bireylerin kendilerini
gerçekleştirmelerini sağlayacak, uygun iletişim ortamının hâkim olduğu, daha istekli ve içten çalışmalarına
neden olabilecek yöntem ve koşulları oluşturmaları ve sunmaları örgütler için önemi giderek artan ve
üzerinde önemle durulması gereken bir konu haline gelmiştir (Kafes ve Kaya, 2017). Performansın
düşmesine veya artmasına neden olan faktörlerin belirlenmesi, grup çalışmasının bireysel performans
üzerindeki etkileri, örgüt ikliminin bu anlamdaki etkisi ve bu tarz verimsiz iş davranışlarını ortadan
kaldırmanın yollarını aramak, araştırmacıların yıllardır üzerinde çalıştıkları hususlardandır.
Görevlerin çoğu ancak grup çalışmasıyla (spor takımları, komiteler, Ar-Ge ekipleri, kalite kontrol ekipleri ve
kalite çemberleri vb.) yerine getirilebilir ve grup görevlerinin büyük bir çoğunluğu, her bir üyenin girdisinin
eklenmesine ihtiyaç duyulan kolektif görevlerdir. Kolektif görevler ise tek bir çıktı oluşturmak üzere
bireysel performansları birleştiren görevlerdendir (Karau ve Williams, 1993). Sanayileşme sonrası
dönemden sonra teknolojinin gelişmesiyle birlikte ekip (ör. kalite kontrol ekipleri) ve grup çalışmaları (ör.
görev güçleri) örgütler açısından oldukça yaygın ve vazgeçilmez bir yöntem hale geldi. Dolayısıyla grup ya
da takım temelli çalışma koşulları/bağlamları içinde hangi faktörlerin bireyleri motive ettiği hangilerinin ise
motivasyonlarını düşürdüğünü belirlemek çok daha önemli hale gelmiştir (Karau ve Williams, 1993).
Gruplara yönelik yapılan araştırma bulguları, görev performansının grupta diğer insanların yer almasından
etkilendiğini göstermektedir (Spector, 2012). İnsanlar genellikle başkalarıyla çalışmanın, insanlara “sosyal
kolaylaştırma etkisi” (social facilitation effect) olarak da adlandırılan potansiyellerini ve çabalarını en üst
düzeye çıkarmaları için ilham vermesi gerektiğini düşünürler. Bu etkiye göre, başkalarıyla birlikte çalışmak,
bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasına neden olur, ancak akademisyenler, özellikle sosyal
kaytarma bilim adamları, bazı durumlarda/koşullarda veya bağlamlarda bireylerin davranışlarının her
zaman böyle olmadığını, her farklı koşula/bağlama göre davranışlarının değişebildiğini (örneğin, çeşitli
kültürel bağlamlar arasında) ampirik kanıtlar sunarak savunmuşlardır (Spector, 2012).
Araştırmacılar, daha sonra “sosyal kaytarma” (social loafing) olarak adlandırılacak olan, ancak o
dönemlerde “sosyal engelleme etkisi” (social inhibition effect) olarak adlandırılan, belirli koşullar altında,
insanların bireysel olarak yerine getirilen görevlere kıyasla kolektif görevlere genellikle daha az çaba
harcadıklarını sonucunu ortaya koymuşlardır (Latané, Williams ve Harkins, 1979; Williams, Harkins &
Latané, 1981; Klehe ve Andeson, 2007). Sosyal kaytarma, basitçe “bireylerin bireysel veya ortaklaşa
(coactive) çalıştıkları zamana kıyasla topluca (collective) çalıştıklarında motivasyon ve çabalarındaki
azalma” olarak tanımlanmaktadır (Karau ve Williams, 1993, s.681; Karau ve Williams, 1997, s.156).
Williams, Harkins & Latane (1981)’a göre, sosyal kaytarma “Bireylerin grup halinde çalıştıkları zaman,
yalnız çalıştıkları zamana kıyasla çabasını ya da performansını azaltmasını ifade eder” (s.303).
Bu kavramın kökeni Fransız bilim adamı Max Ringelmann'ın çalışmasına dayanmaktadır. 1880'de
Ringelmann, insanların, hayvanların ve makinelerin tarımsal uygulamalar üzerindeki etkisini ölçmek istedi.
Öğrenciler ve bir grup mahkumla yaptığı ve Ringelmann etkisi olarak literatüre sonradan giren grup
deneylerinde, grubun büyüklüğü ile kişi başına harcanan çaba arasında ters bir ilişki olduğunu tespit
etmiştir. Yaptığı ünlü halat çekme deneyinde halatın sonunda kuvvet ölçer olacak şekilde bireylerden
halatı tüm güçleriyle çekmelerini istemiş ve deney sonunda bireylerin tek tek harcadıkları kuvvetlerin
toplamının grup halinde harcanan toplam kuvvetin birbirinden farklı olduğunu gözlemlemiştir. Bu
deneydeki asıl şaşırtıcı olan şey ise, grupta yer alan bireylerin sayısı arttıkça toplam performansın da ters
orantılı olarak giderek azalmasıydı (Kravitz & Martin, 1986; Ingham ve diğerleri, 1974).
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Araştırmacılar sosyal kaytarmaya oluşturan bazı öncüller belirlemişlerdir. Bu öncüller iç ve dış öncüller
olarak ikiye ayrılır. Bu nedenle kaytarma davranışına neden olabilecek etkenleri ya da koşulları sadece
bireylerin özelliklerine ya da sadece grup dinamiklerine ve iklimine bağlamak doğru olmayacaktır.
Araştırmacılar genel olarak bireylerin sosyal kaytarma davranışını etkileyen faktörleri dört ana başlık
altında toplamaktadır (Özek, 2015).
a. Kişisel özellikler
b. Durumsal özellikler
c. Grup özellikleri
d. Kültürel ve Sosyal Normlar
Sosyal kaytarma davranışında bulunanların kişisel özelliklerini, grup özelliklerini ya da bağlamsal faktörleri
inceleyen pek çok çalışma olmakla birlikte, yerel yazında sosyal kaytarma literatürüne yönelik kültürel
konuları bir değişken olarak ele alan sadece bir (Kara & Beğenirbaş, 2021) çalışmaya rastlanmıştır.
Örneğin, 20 Mart 2022 tarihinde “Ulusal Tez Merkezi”, “Dergipark” ve Web of Science veri tabanlarını
taradıktan sonra “Ulusal Tez Merkezi”nde 26 Yüksek Lisans ve 7 Doktora Tezi ile “Dergipark” veri
tabanlarında 22 makale tespit edilmiştir. “Kültür”ün bir değişken olarak yurt içi sosyal kaytarma
literatüründe araştırılmadığı (bir çalışma hariç) çok açıktır; uluslararası literatürde ise araştırma sayısı
oldukça sınırlıdır, örneğin Earley (1989) ve Klehe & Andeson (2007). Bu nedenle bu araştırma, söz konusu
yazında eksik kalan bu boşluğu doldurma amacı taşıması bakımından önemli görülmektedir. Ayrıca,
Türkiye'nin toplulukçu (Hofstede, 1980) kültürel değeri göz önüne alındığında, bu çalışma tamamlandıktan
sonra House ve ark. (2004)’nın, Türkiye'nin de dahil olduğu 62 ülkeyi kapsayan dünya çapındaki kültürel
çalışmaları olan GLOBE (Küresel Liderlik ve Örgütsel Davranış Etkinliği) çalışmalarına da bu yönüyle katkıda
bulunacağı değerlendirilmektedir.
Sosyal kaytarma çalışmaları, genel olarak, sosyal kaytarmanın etkisinin nasıl azaltılabileceği ya da
tamamen nasıl ortadan kaldırılabileceği durumları araştırmaya odaklanmıştır. Önceki çalışmalar, daha çok
sosyal kaytarma ve performans ilişkisine odaklanmış ve temel olarak, nasıl oluşursa olsun veya bağlam ne
olursa olsun (kültürel bağlamlar dahil) her türlü grup oluşumunun aynı sonucu vereceğini, yani
"kaytarmayı" doğuracağını düşünmüşlerdir. Ancak bilindiği gibi, bu kavram ve kuramsal çerçevesi oldukça
bireyci olan Kuzey Amerika (ABD ve Kanada) kültürel bağlamı içinde oluşturulmuştur (Latane, Williams ve
Harkins, 1979). Bu nedenle, önceki çalışmalarda ağırlıklı olarak bu teorik varsayımlar dahilinde hipotezler
oluşturularak test etmiştir. Sosyal kaytarma çalışmalarında bazı kültürler arası çalışmalar yapılmış
olmasına rağmen (Early, 1989), bunlar çok azdır ve grup içi toplulukçuluk gibi alt-kültürel konulara
değinmemiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada kültür değişkeninin sosyal kaytarmaya olan etkisini aynı
bağlam (aynı ülke içinde, kültürler arası değil) içinde anlamamıza yardımcı olacaktır.
Bu çalışma, bireysel çabanın fark edilemez ve/veya hesaplanamaz olarak algılandığı durumlarda, kültürün
sosyal kaytarma ile performans arasındaki ilişki üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır.
Hofstede'nin (1980, 1984, 2001) ülke seviyesinde ölçtüğü kültürel değer puanları bu çalışmada grup içi
toplulukçuluk kültürel değer puanları olarak her katılımcıdan doğrudan alınarak ölçülecektir. Önceki sosyal
kaytarma çalışmalarının büyük çoğunluğu öğrencileri denek olarak kullanan bir laboratuvar ortamında
yürütülmüştür (gruplar gerçek bir grup değil, sadece çalışma amaçlı oluşturulmuştur) (Liden ve diğerleri,
2004), ancak bu saha araştırmasında (field research) halihazırda reel sektörde çalışan işçiler kullanacaktır.
Dolayısıyla söz konusu bu çalışma sosyal kaytarma kavramının gerçek hayattaki organizasyonda çalışan
gruplara yönelik genellenebilirliği açısından da önemli bir katkısı olacağı düşünülmektedir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLER
2.1. Sosyal Kaytarma
Sosyal kaytarma, bireylerin tek başına çalıştıkları duruma göre bir grubun üyesi olarak faaliyet gösterirken
performanslarının azalması olarak tanımlanır (Ingham ve diğerleri, 1974; Latane, Williams ve Harkins,
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1979). Grup çalışmalarında, dikkat dağınıklığı veya koordinasyon eksikliğine atfedilebilecek olası herhangi
bir kayıp dışında, başkalarıyla birlikte bir görevi yerine getirdiğine düşünen/inanan bireyler
performanslarını düşürürler (Steiner, 1972). Sosyal psikoloji ve ekonomi araştırmaları, grup temelli
çalışmaların "sosyal kaytarma" olarak adlandırılan belirli durumlarda "azaltılmış çaba"ya neden
olabileceğini öne sürerek grup temelli çalışmanın sakıncalarını araştırmışlardır (Latane, Williams ve
Harkins, 1979).
Latane, Williams ve Harkins (1979) tarafından yürütülen bu çığır açıcı sosyal kaytarma çalışmasında,
katılımcılardan tek başlarına ya da diğer katılımcılarla birlikte bir iş ya da görev yaptıklarına inandıkları
sözde gruplar (pseudo groups) içinde bir görevi gerçekleştirmeleri istendi. Anılan araştırmacılar grup
büyüklüğü arttıkça performansın da düştüğünü tespit etmişlerdir. Latané (1986) ve diğer araştırmacılar
tarafından yapılan sonraki araştırmalar da sonuçlar ayırt edilebilir, görevler görünür (George, 1992) ve
kişiler performanslarının sonuçlarından sorumlu tutulup hesap sorulduğunda, kaytarma etkisinin ortadan
kalktığını ya da önemli ölçüde azaldığını gözlemlemişlerdir. Sosyal kaytarma fenomeni ile ilişkili diğer
teorik açıklamalar: “Heveste Azalma”, “Değerlendirme Potansiyeli”, “Çabanın Gereksizliği”, “Çabanın
Denkliği” ve “Bireysel Özen”dir (Karau ve Williams,1993, s. 682-683). Ancak bu teoriler mevcut çalışmanın
kapsamının dışında kaldığı için bu çalışmada ayrıca tartışılmayacaktır.
Sosyal kaytarma üzerine, yüzme (Williams, Nida, Baca ve Latané, 1989), ses üretimi (Latane, Williams ve
Harkins, 1979), ip çekme (Ingham ve ark., 1974), alkışlama, beyin fırtınası ve uyanıklık (Harkins ve Petty,
1982; Rietzschel, Nijstad ve Stroebe, 2006), fikir üretme (Stroebe ve Diehl, 1994) ve karar verme (Price,
1987) başta olmak üzere günümüze kadar oldukça fazla sayıda deneysel çalışmalar yapılmıştır. Grup
performansı genellikle grup üyelerinin performansının toplamsal çıktılarına dayanır (Ingham ve diğerleri,
1974). Ancak toplamsal grup performansı hesaplamalarının bazı sakıncaları vardır. Örneğin, Olson (1965),
grup üyelerinin ortak bir iyiye ulaşmada elde edilecek olan faydayı/nimeti paylaşsalar da onun maliyetini
ödemediklerini ya da külfetini paylaşmadıklarını öne sürmüştür. Araştırmacılar, bireylerin emeklerinin
grup içindeki kalabalıkta kaybolacağını düşündükleri ve dolayısıyla emeklerinin karşılıklarını adil bir şekilde
alamayacaklarını düşündükleri için kaytarma davranışında bulunduklarını belirtmişlerdir (Kameda ve
diğerleri, 1992). Grup büyüklüğü, sosyal kaytarmanın önemli bir belirleyicisi/motivatörüdür. Kerr ve Brunn
(1983), çabalarının grup başarısı için gereksiz ya da önemsiz olduğuna inanan bireylerin grup büyüklüğü
arttıkça grup içindeki bireysel çabalarını gittikçe azalttığını bulmuşlardır. Tabloda gösterildiği gibi, bireysel
çaba grup üyelerinin büyüklüğü ile azalmakta ve grup 8 kişi olduğunda orijinal performansın yarısına kadar
düşmektedir.
Tablo 1. Grup Büyüklüğünün Bir Fonksiyonu Olarak Bireylerin Çekme Gücü
Grup Büyüklüğü

Beklenen Çekme
Gücü (Kgs)

Gerçekleşen Çekme
Gücü (Kgs)

Gerçekleşen
Performansın
Beklenen Performansa Oranı

1

1

1

100

2

2

1.86

93

4

4

3.08

77

8

8

3.92

49

Source: Spector, P. E. (2012). Industrial and Organizational Psychology Research and Practice, John
Wiley, Asia
2.2. Koordinasyon Kaybı mı? Yoksa azaltılmış Çaba mı?
Latane ve ark. (1979), azaltılmış çabanın bir kısmının koordinasyon kaybına atfedilebilir olduğunu öne
sürmüşlerdir. Bağırma görevi ile ilgili yaptıkları çalışmada, deneklerin performans düşüşünün yarısının
koordinasyonsuzluktan, yarısının ise sosyal kaytarmadan kaynaklandığını bulmuşlardır. Bu nedenle sosyal
kaytarma etkisinin belirlenmesi sürecinde bir deney yapılırken koordinasyon kaybı konusuna ayrıca dikkat
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edilmesi gerekmektedir. Steiner'in (1972) sosyal kaytarma çalışmaları için yapmış oldukları görev
sınıflandırması sırasıyla; maksimize (maximizing) görev, toplamlı (additive) görev ve üniter (unitary) görev.
Maksimize Görev: Grup başarısı, bir şeyin hangi miktarda veya ne kadar hızlı yerine getirildiğine ve ne
kadar çaba sarf edildiğine bağlıdır; optimizasyon görevinde ise hız ve miktardan ziyade doğruluk ve
kesinlik önemlidir.
Toplamlı Görev: Grup başarısı, gruptaki tüm bireylerin çabalarının toplamına bağlıdır.
Üniter Görev: Görev, farklı alt görevlere bölünemez. Herkes aynı işi yaparak birlikte bir çıktı üretir,
dolayısıyla ne iş bölümü ne de hesap verebilirlik mümkündür.
Tipik ve Maksimum Performans; Performans genellikle yetenek ve motivasyonun bir parametresi olarak
kavramsallaştırılır. Akademisyenler, özellikle son on yılda, bireylerin tipik ve maksimum performans
koşullarına yönelik davranışlarına odaklanmışlardır. Tipik performans koşulları, bireylerin herhangi bir
performans değerlendirmesine veya performans sergilemelerine yönelik talimatların farkında olmadığı
kalıcı çalışma durumlarını temsil ederken, maksimum performans koşulları, bireylerin belirgin bir düzeyde,
miktarda veya sürede performans sergilemelerine yönelik talimatının oldukça belirgin olduğu koşulları
belirler. Ancak, sosyal kaytarmanın tipik ve maksimum performans koşullarında, kişilik ve kültürel
farklılıkların bireylerin motivasyonu üzerindeki etkisi gibi hususlar henüz yeterince incelenmemiştir. (Klehe
ve Anderson, 2007).
Sackett ve ark. (1988)’a göre tipik performans durumunda kişilerin a) performanslarının gözlemleneceğini
veya değerlendirileceğini fark etmediklerini, b) en iyi performanslarını devamlı surette gerçekleştirmeye
çalışmadıklarını ve c) görevlerini uzunca bir süre yaptıklarını belirtmişlerdir. Öte yandan, maksimum
performans durumunda, kişilerin a) değerlendirildiklerinin farkında olduklarını, b) çabalarını en üst
düzeye çıkarmaları gerektiğine dair açık talimatların bilincinde olduklarını ve bu durumu kabul ettiklerini c)
ve bu performanslarının da kısa bir çalışma veya icra süresince gözlemlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
2.3. Katılımcıların Beklentisi
Sosyal kaytarmanın bir diğer kritik yönü de katılımcıların başkalarının davranışlarına ilişkin beklentisidir
(Adams, 1965). Jackson ve Harkins (1985), çalışmalarında bireylerin diğer grup üyelerinin beklenen
katkıları doğrultusunda katkıda bulunduklarını bulmuşlardır. Çalışmalarında, grup üyeleri çok çalışmasını
bekledikleri diğer üyelerle çalıştıklarında gevşek davranmadığını; ancak, gruptaki diğer kişilerin gerçek
eforlarını göstermeyeceklerini, yani kaytarma davranışını sergileyeceklerini düşünürlerse, onların da
eforlarını düşürerek kaytarma davranışında bulunduklarını gözlemlemişlerdir.
2.4. Sosyal Kaytarmanın Bağlamsal (Bireycilik-Toplulukçuluk) Yönü
Kolektivist bir toplumun önemli bir eğilimi de insanların kendi kazançlarını gruplarının veya topluluklarının
hedeflerine endekslemeleridir (Triandis ve diğerleri, 1985). Bu nedenle, kolektivist bir kültürde motive
edici faktör, grup amaçlarına ulaşmak ve grup refahını garanti etmek için iş birliğinde bulunmaktır (Earley,
1989). Grubun her bir üyesi, grup başarısı için kişisel sorumluluğun ve grubun kendini hayatta kalmasına
ve hayatını idame ettirmesine hayati katkıları olduğu hissinin farkındadır (Hofstede, 1980). Ayrıca,
duygusal tatmin yoluyla da gruplarının başarısından memnuniyet duyarlar. Öte yandan, bireyci bir
kültürde, kendi kendine yeterliliğe, grupların amaçlarıyla uyumlu olabilecek veya olmayabilecek bireysel
amaçlara yönelik arzulara önem ve değer verilir (Earley, 1989). Bireyci kültürlerden gelen insanlar, grubun
bir parçası olmak kişisel hedeflerine ulaşmakarı için bir yük veya sorun haline gelirse, genellikle
gruplarından ayrılmayı tercih ederler (Earley, 1989).
Bireyci kültürde insanlar genellikle kişisel başarılardan gurur duyar, yüksek performans sergilemekten
tatmin duygusu yaşarlar (Wagner ve Mosh, 1986). Sonuç olarak, bireyci kültürün üyeleri, çalışmalarında,
kolektif faydaya ulaşmaktan ziyade, kişisel çıkarlarına ve başarılarına odaklanırlar (Earley, 1989). Son
derece bireyci bir kültüre sahip olan Amerikan kültüründeki işverenler, bireysel başarı ve hedef
yöneliminin vurgulayan güçlü iş etiğine vurgu yaparlar (Harris ve Moran, 1987). Türkiye, Hofstede'ye
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(1980, 1984, 2001) göre toplulukçu değer olarak Çin veya Japonya gibi çok yüksek olmasa da bir dereceye
kadar toplulukçu bir kültür yapısına sahip olduğu söylenilebilir. Ayrıca House ve ark. (2004)’nin 62 ülkeyi
kapsayan kültürel değerler çalışmasına göre, grup içi kültürel değer açısından Türkiye'nin puanı oldukça
yüksektir (7 puan üzerinden 5.26 ortalamayla 62 ülke içinde 10. sırada).
Öte yandan, House ve ark. (2004)’na atıfta bulunarak Türkiye'nin grup içi toplulukçuluk değer puanını baz
almak uygun görülmemektedir. Kolektif düzeyde kültürel farklılığı temsil eden GLOBE çalışması, bir ülke
veya kültür içinde çeşitli alt kültürler olabileceğinden veya bireylerin grup içi kolektivizm
derecelendirmelerini etkileyebilecek diğer bağlamsal sorunlar olabileceğinden, geçerli sonuçlar
vermeyebilir. Dolayısıyla, bu çalışma, Türkiye'nin GLOBE grup içi kolektivizm değerini baz almak yerine,
daha geçerli ve güvenilir sonuçlar sağlamak adına her bir katılımcı için bireysel düzeyde kültürel değer
ölçümlemesi amaçlanmaktadır.
2.5. Kültürel Değerlerle Sosyal Kaytarma İlişkisi
Karau ve Williams (1993) tarafından yürütülen 78 çalışmanın meta analizi, sosyal kaytarma fenomeninin
güçlü bir kavram olduğunu ve çeşitli görevlere genelleştirilebileceğini göstermiştir. Bu akademisyenlere
göre, ölçme ve değerlendirme potansiyelin, bireylerin diğer bireylerin performanslarına ilişkin beklentileri,
görevin anlamlılığı, görevin görünürlüğü, kültür vb. gibi çeşitli değişkenler sosyal kaytarma ile ilişkilidir.
Araştırmacılar genellikle, sosyal dinamiklerin, uygun sosyal davranışla ilgili kişilerin sahip olduğu normlara
göre değiştiğini ve bu normların kültürel bağlamlar arasında değiştiğini bildirmektedir (Triandis, 1972).
Örneğin, toplulukçu kültürel değere sahip Japonya ve Türkiye gibi ülkelerde çalışanlar amiriyle ya da
yöneticileriyle herhangi bir sorun yaşadığında onlarla yüzleşmek veya karşı karşıya gelmekten kaçınırlar,
ancak bu tür davranışlar ABD gibi bireyci kültürel değerin oldukça yüksek olduğu toplumlarda oldukça
normal karşılanır (Wasti, 1998; Danışman, 2010).
Kültürel değerin en göze çarpan ve kapsamlı olarak incelenen özelliği bireycilik-toplulukçuluktur. Bireycilik,
bir kültürün grup veya kolektivist eğilimlerin aksine bireyci eğilimleri ne ölçüde desteklediğini ifade eder
(Triandis, 1985). Early (1989), kültürler arası çalışmasında, aynı bağlamda bireyci ABD işçi grubunun
aksine, sosyal kaytarma davranışının toplulukçu Çinli işçi gruplarında gerçekleşmediğini bulmuştur. Bu
nedenle, belirli kültürel değerlerin diğer türlerini (bu çalışmada, grup içi toplulukçuluk) ve bunun sosyal
kaytarma davranışıyla olan etkileşimlerini daha fazla araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca,
Karau ve Williams (1993), toplulukçu yönelime sahip bireylerin, durum onlara sosyal kaytarma sunmasına
rağmen, çaba göstermeye devam ettiğini ileri sürmüştür. Bireycilik-toplulukçuluk boyutu, sosyal kaytarma
ile ilgili görünmektedir ve kültürel ortamlarda önemli ölçüde değişiklik gösterdiği bilinmektedir (Klehe ve
Neil, 2007). Bu nedenle, sosyal kaytarma davranışının (tanımlanabilirlik ve ayırt edilebilirlik, hesap
verebilirlik ve başkalarının çabalarına yönelik beklentiler vb.) bir bireyin niteliği ile ilişkili olabileceği ve
kültürel arka plandan da etkilenebileceği muhtemel görünmektedir.
Dolayısıyla, koşullu ve/veya bağlamsal olarak, grup içi toplulukçu kültürel değerlerinin sosyal kaytarma ve
performans (sarf edilen çaba) arasındaki ilişkiyi etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Öyle ki bireyler grup içi
toplulukçu kültürel yönelimi olduğunu ne kadar çok ifade eder/sergilerse, o kadar az kaytarma davranışı
sergileyeceği öngörülmektedir.
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Kültürel Değerler
(Grup içi Toplulukçuluk)

Performans

Sosyal Kaytarma

Bu nedenle, deneysel tasarımla aşağıdaki hipotezleri test etmek mantıklı görünmektedir;
Hipotez 1: Kültür (grup içi toplulukçuluk), sosyal kaytarma ve performans (harcanan çaba) arasındaki
ilişkide düzenleyici (moderatör değişken) olacaktır. Öyle ki, katılımcı ne kadar çok grup içi toplulukçu
değere sahip olursa o kadar az kaytarma davranışında bulunacaktır.
Hipotez 2: Rastgele atanan ilk deney grubunun katılımcıları (rastgele atanan karma grup- grup içi
toplulukçuluk değeri düşük olan) kaytarma davranışı sergileyecek, bu nedenle sergiledikleri çaba veya
performansları, önemli ölçüde azalacak ya da tamamen yok olacaktır.
Hipotez 3: Rastgele atanan ikinci deney grubunun katılımcıları (rastgele atanan karma grup- grup içi
toplulukçuluk değerini yüksek olan) kaytarma davranışı sergilemeyecek, dolayısıyla sergilenen çaba veya
performansları azalmayacak hatta bir dereceye kadar artabilecektir.
3. YÖNTEM
3.1. Örneklem
Karau ve Williams (1993) tarafından yapılan meta-analiz, sosyal kaytarma ile ilgili önceki çalışmaların
çoğunlukla bir laboratuvar ortamında (140), bazılarının ise sahada (23) yapıldığını ve katılımcıların büyük
ölçüde Batılı (148) olduğunu göstermektedir. Çok eski olmasına rağmen, “sosyal kaytarma olgusunun
doğası gereği, doğal ortamları hemen bulamama konusundaki sınırlaması nedeniyle” daha sonraki
çalışmalarda da benzer bir temayülün benzer bir örüntü izleyeceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle,
sosyal kaytarma literatürünün bilgi zenginliğine ve çeşitliliğine katkı sağlamak adına bu çalışmada bireysel
kültürel bağlamın dışında toplulukçu kültürel bağlam ve saha araştırması seçilmiştir. Bu çalışmanın evreni,
Türkiye’deki reel sektör iş bağlamında herhangi bir işyeri ve herhangi bir işçi olabilir. Ancak, deneyin
uygulanabilirliği ve kişilerin erişilebilirliği açısından kolayda örnekleme tekniği kullanılacaktır. 200 kişinin
çalıştığı bir porselen izolatör montaj fabrikasında bu çalışma yapılması planlanmaktadır. Tüm katılımcılar, o
fabrikada çalışan, bilinen bir hastalığı veya işi kısıtlayıcı durumu olmayan ve bu iş kolunda belirli iş
tecrübesi olan aktif çalışanlar olacaktır.
3.2. Görev
Jackson ve Williams (1985) çalışmalarında bireylerin basit görevlerin yapıldığı grup çalışmalarında daha az,
zor görevlerde ise daha yüksek performans sergilediklerini belirlemişlerdir. Dolayısıyla bu deneydeki görev
kolay (zor veya karmaşık değil) olacak ve yüksek düzeyde bilişsel yetenek gerektirmeyecek, kısacası
katılımcıların eğitim düzeyleri veya bilişsel düzeyleri görev performansını etkileyen bir husus olmayacaktır.
Görev, katılımcının sürekli olarak sorumlu oldukları gerçek işi (bir endüstriyel fabrikanın montaj hattında
porselen izolatörlerin koyulacağı kasaların yapılması) olacaktır. Araştırmalar, azalan çabanın
nedenlerinden birinin, katılımcıların verilen görevlerin en üst düzeyde (maksimum) değil, optimum
düzeyde çaba gerektirdiğini düşünmelerinden kaynaklandığını göstermektedir. Bu bulgulara dayalı olarak,
başarının grubun "en iyi" veya "istenen" sonuca ne kadar yakın bir şekilde ulaştığının bir belirleyicisi
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olduğu "optimizasyon görevi" ve/veya katılımcıların performans değerlendirmesinin herhangi bir şekilde
farkında olmadığı "tipik performans görevi" yerine, bu deneyde, başarının bir görevin kaç tane veya ne
kadar hızlı başarıldığına bağlı olduğu “performansı maksimize etme görevi” (çaba harcama talimatının
oldukça belirgin olduğu, kısa ve değerlendirici durumlar) şeklinde uygulanacaktır.
3.3. Dizayn
Tasarım hem deney hem de kontrol gruplarının yer alacağı ve gruplara atamaların rastgele yapılacağı “ön
test-son test deney tasarımı” olacaktır. Böylece deneysel tasarım için en yüksek iç geçerliliğin sağlanması
beklenmektedir. Deneyin (kültürel değer ölçümlü ve ölçümsüz) iki seti (koşulları), gerekli manipülasyonlar
yapılmadan önce ve sonra ön test-son test uygulamaları şeklinde art arda yapılacaktır.
3.4. Prosedür ve Manipülasyonlar
Farklı durumlarda yürütülecek iki deney grubu olacaktır. Birinci durumda kültürel değeri düşük ya da hiç
olmayan gruplarla yapılacak, diğer durumda ise kültürel değerleri yüksek olan gruplarla yapılacak.
Başlangıçta; tüm uygun çalışanların (N=50) grup içi toplulukçuluk kültürel değerleri House ve ark. (2004)
tarafından geliştirilen bir anket ile doğrudan ölçülecektir (GLOBE çalışması olarak bilinir). Ardından, zaman
tutarak, her çalışanın maksimum bireysel performansı ölçülecektir. Bundan sonra, grup içi toplulukçuluk
kültürel değerleri düşük veya hiç olmayan çalışanlar birinci duruma, grup içi toplulukçuluk kültürel
değerleri yüksek olan çalışanlar ikinci duruma ayrılacaktır.
3.4.1. Durum 1 (Düşük Grup İçi Kültürel Değer):
1.

Grup içi toplulukçuluk değeri olmayan veya düşük olan çalışanlar rastgele iki gruba ayrılacaktır.

2.

Birinci grup deney grubu, ikinci grup kontrol grubu olacaktır.

3. Performansa olumlu ya da olumsuz etki edebileceği değerlendirilen faktörleri engellemek için, ışık, ısı,
nem vb. gibi tüm deneklerin belirli sabit çalışma fiziksel koşulları içinde, maksimum efor sergileme
koşulunda ve süre tutarak çalışmaları sağlanacaktır.
4. Sosyal kaytarma koşullarının oluşturulması için deney grubu, bireysel performanslarının ayırt
edilemez ya da tespit edilemez ve/veya hesaplanamaz olacağını düşünmeye sevk edilecektir. Ancak,
bireysel performansları kendilerine belli etmeden izlenecek ve bir yere not edilecektir.
5. Herhangi bir işlem yapılmayarak kontrol grubu gerçek bir çalışma ortamında çalışmaya
yönlendirilecek, diğer bir deyişle her bireyin performansı ayırt edilebilir ya da tespit edilebilir ve/veya
hesaplanabilir olacaktır.
6. İki grubun grup performansı toplamsal olarak ölçülecek ve sosyal kaytarmayı test etmek için önceki
bireysel performanslarının toplamı ile grup performansı karşılaştırılacaktır.
7. Deney grubunda kontrol grubuna göre önemli ölçüde azaltılmış bir çaba olursa, o zaman farkın
yalnızca sosyal kaytarmaya bağlanabileceğini, diğer faktörlere bağlanamayacağını yorumlayacağız. Başka
bir deyişle, deneyin sonuçları sosyal kaytarmadan kaynaklanan çabanın azalmasından kaynaklanmaktadır
ve sosyal kaytarmadan başka alternatif bir açıklama yoktur şeklinde yorumlayacağız.
3.4.2. Durum 2 (Yüksek Grup İçi Kültürel Değer):
1. Grup içi toplulukçuluk kültürel değeri yüksek olan denekler rastgele iki gruba ayrılacaktır. Birinci grup
deney grubu, ikinci grup ise kontrol grubu olacaktır.
2. Deney grubuna bir önceki deneyle aynı koşullar altında çalışması sağlanarak içsel ve dışsal faktörler
eşitlenecektir.
3. Sosyal kaytarma koşulları oluşturmak için deney grubu, performanslarının ayırt edilemez ve tespit
edilemez ve/veya hesaplanamaz olacağına inandırılacaktır. Ancak, bireysel performansları kendilerine belli
etmeden izlenecek ve bir yere not edilecektir.
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4. Herhangi bir işlem yapılmayarak, kontrol grubu gerçek bir çalışma ortamında çalışmaya
yönlendirilecektir, bu da performanslarının ayırt edilebilir ve tespit edilebilir ve/veya hesaplanabilir olacağı
anlamına gelmektedir.
5. Bireysel ve grup performansları ölçülecek ve sosyal kaytarmayı test etmek için bireysel
performanslarının toplamı ile grup performansı karşılaştırılacaktır.
6. Deney grubunda, kontrol grubuna göre önemli ölçüde azaltılmış bir çaba (performans düşüşü)
meydana gelirse, sonucun “sosyal kaytarma” tarafından meydana geldiği şeklinde yorumlayacağız.
Son olarak, deneylerimize katılanlar kasa yapma görevinin maksimum değil de optimum olarak
algılarlarsa, optimal düzeyde kasa yapmaya tek başlarına değil de grup halinde daha kolay ulaşılabileceğini
düşünebilir ve performanslarını azaltabilirler (Latane, Williams ve Harkins, 1979). Bu nedenle denekler
tekrar tekrar görevlerinin maksimum olduğunu yani ellerinden geldiğince en fazla kasa yapmak olduğunu
yüksek sesle ara ara söylenmeleri istenecek. Ayrıca, gruplara deneye başlamadan önce "kaç kutu
yapmaları gerektiği" sorulacak ve deneklerin yapılacak olan görevin maksimumdan başka bir şey
olmadığını bilip bilmediklerine emin olmaya çalışılacaktır.
3.5. Manipülasyonları Kontrolü
Deney tamamlandıktan sonra, manipülasyonların gerçekten işe yaradığından emin olmak için, deney
gruplarındaki katılımcılara deney sırasında performanslarının izlenip izlenmediğini ve/veya sergilemiş
oldukları performanstan sorumlu tutulup tutulamayacağını ya da performans çıktılarının sayılıp
sayılamayacağını hiç düşündüler mi diye sorulacaktır. Sorunun cevabı 1-Kesinlikle düşündüm ile 7Kesinlikle düşünmedim arasında değişen 7'li Likert tipi bir ölçekle ölçülecektir.
Muhtemel azaltılmış çabanın yalnızca sosyal kaytarma etkisiyle meydana geldiğinden emin olmak için,
deneklere işlerini yaparken koordinasyon kaybı veya yer darlığı vb. nedenlerle herhangi bir zorluk yaşayıp
yaşamadığı sorulacaktır. Soru yine 1- Kesinlikle yaşadım ile 7- Kesinlikle yaşamadım arasında değişen 7'li
Likert tipi bir ölçekle sorulacaktır. Ayrıca, görevlerinin maksimum olduğu, optimum veya başka bir şey
olarak anlayıp anlamadıkları sorulacak. Bu sorunun cevabı ise 1- Evet veya 2- Hayır olacaktır.
4. ÖLÇÜMLER
4.1. Bağımsız Değişkenler: Bu çalışma modelinde iki bağımsız değişken bulunmaktadır.
4.1.1. Grup İçi Toplulukçuluk:
Operasyonel Tanım, Değişken, ve Ölçüm
Değişken

Grup İçi Toplulukçuluk
(Bireysel Düzey)

Operasyonel Tanım

Bireylerin organizasyonlarına, gruplarına
ve/veya ailelerine gurur, sadakat ve
bağlılık göstermeleri gereken boyut.

Ölçüm Enstrümanı

GLOBE Grup İçi
Toplulukçuluk Ölçeği

Bochner ve Hesketh (1994), uluslar içindeki bireyselleştirilmiş kültür ölçümlerinin, bireysel kültür algılarına
dokunan ölçümler gerektirdiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle, Hofstede (1980, 1984 ve 2001)’nin tespit
etmiş olduğu değerler yerine GLOBE ölçeği kullanılacaktır, çünkü birincisi özellikle toplulukçuluk değerini
ulusal düzeyde değerlendirmek için geliştirilmiş, ikincisi ise bireysel düzeyde değerlendirmek için
tasarlanmıştır.
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Grup İçi Toplulukçuluk Kültürel Değer
Bir kişinin grup içi kültürel değerleri, kişinin kendi grubuna veya ailesinde ne ölçüde gurur, sadakat veya
bağlılık ifade etmesi gerektiğine işaret eder (Dorfman ve diğerleri, 2012; House ve diğerleri, 2004). Bu
değerlere ilişkin puanlar, katılımcılardan toplumlarındaki normlar ve değerler hakkındaki inançlarını
bildirmelerini isteyen bir anket kullanılarak elde edilmiştir (Dorfman ve ark. 2012). House ve ark.
(2004)'nın bu çığır açıcı kültürel çalışma ölçeğinin alt maddeleri bireysel, örgütsel ve toplumsal düzey
olmak üzere üç düzeyde olup, Her bir madde 7'li Likert ölçeği kullanılarak 1- Kesinlikle Katılıyorum ile 7Kesinlikle Katılmıyorum arasında değerlendirilecektir.
Bireysel Düzey
1. “Bir toplumda çocuklar, ebeveynlerinin bireysel başarılarından gurur duymalıdır.”
2. “Bir toplumda ebeveynler, çocuklarının bireysel başarılarından gurur duymalıdır.”
Örgütsel Düzey
3. “Bu organizasyonda grup üyeleri, gruplarının başarılarından gurur duymalıdır.”
4. “Bu organizasyonda grup yöneticileri, grup üyelerinin bireysel başarılarından gurur duymalıdır.”
Toplumsal Düzey
5. “Toplumunuzun diğer toplumlardaki kişiler tarafından olumlu görülmesi toplumunuzun üyeleri için
önemli olmalıdır.”
6. “Bu toplumun üyeleri, toplumun bir üyesi olmaktan büyük gurur duymalıdır.”
Bu araştırma için GLOBE orijinal ölçeği Türkçe'ye uyarlanacaktır. Brislin (1970)'in yöntemi uygulanarak
önce İngilizce'den Türkçe'ye, sonra Türkçe'den İngilizce'ye ve yine İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yapılarak
anlam kaybı olmamasına dikkat edilecektir. Orijinal ölçekte olduğu gibi grup içi toplulukçuluk değer
puanları 6 madde ile ölçülecektir.
4.1.2. Sosyal Kaytarma: Bu çalışmada, her bir çalışanın deney öncesi ürettiği kutu sayısına kıyasla
uygulanan deneysel prosedürlerden sonra, deneklerin ürettiği kutu sayısında meydana gelen önemli
derecede bir azalma, yani “azaltılmış çaba”yı ifade etmektedir.
Operasyonel Tanım, Konsept ve Ölçüm
Değişken

Sosyal Kaytarma

Kavramsal Tanım

Ölçüm Enstrümanı

Bireylerin bireysel olarak çalıştıkları
zamana kıyasla toplu olarak çalıştıklarında
motivasyon ve çabada meydana gelen
azalma.

Azaltılmış Çaba
(performans)

4.2. Bağımlı Değişken
Performans: Maksim (optimum veya başka bir şey değil) çaba gerektiren çalışma koşulunu ifade edecek,
performans kriteri ise toplamsal olacaktır, bu da tüm bireysel performansların toplamının grubun toplam
puanına ekleneceği anlamına gelecek.
4.3. Kontrol Değişkenleri
Modeldeki alternatif açıklamaları ortadan kaldırmak için dört kontrol değişkeni kullanılacaktır; yaş,
cinsiyet, ilişki ihtiyacı (nAff), başarı ihtiyacı (nAch),
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Murray (1938), bütünleşik bir motivasyon modelinin bileşenleri olarak Başarı İhtiyacı, Güç İhtiyacı ve İlişki
İhtiyacından bahseden ilk kişidir. Daha sonra McClelland (1961), bu üç ihtiyacın işyerinde insan
motivasyonunun temelini oluşturduğunu öne sürdüğü “Başarılı Toplum”u yayınladı. İhtiyaç Teorisi ve
Öğrenilmiş İhtiyaçlar Teorisi, üç ihtiyacın (Başarı, Güç ve İlişki İhtiyacı) profesyonel bir ortamda insanların
eylemlerini nasıl etkileyebileceğini açıklayan fikirlerinden ikisidir.
4.3.1. İlişki İhtiyacı (nAff): İlişki ihtiyacı güçlü (nAff) olan insanlar sosyaldir ve başkalarıyla çalışmaktan
hoşlanır (McClelland, 1975). İlişki ihtiyacı yüksek olan kişiler, sosyal ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi sever,
gruplara ait olmaktan hoşlanır ve sevildiğini ve kabul edildiğini hissetmek isterler (Sokolowski ve
Heckhausen, 2008). McClelland (1961), sosyal ihtiyaçları yüksek (nAff) olan bireylerde benlik duygusu dış
uyaran ihtiyacı ile bağlantılı olduğunu öne sürer. Bu ihtiyacı yüksek olan insanlar, başkaları tarafından
sevilmeyi ve çevrelerindekiler tarafından yüksek saygı görmelerini isterler. Bu da sosyal/ilişki ihtiyaçları
yüksek düzeyde olan insanları iyi bir ekip/grup üyesi yapar (Cicarelli ve White, 2014; Robbins ve Judge,
2012). Dolayısıyla bu deneyde bireylerin İlişki ihtiyacı (nAff) değerlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
Deneklerin ilişki kurma İhtiyacı Heckert ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen “İhtiyaç Değerlendirme
Anketi” (Needs Assesment Questionnaire) olarak adlandırılan bir ölçek ile ölçülecek ve görüşlerini beşli
Likert ölçeğine (1= Kesinlikle Katılmıyorum; 5= Kesinlikle Katılıyorum) göre yansıtacaklardır.
4.3.2. Başarı İhtiyacı (nAch): Başarı ihtiyacı yüksek olan kişiler, başkalarının kendilerini değerlendirmesine
olanak tanıyan kariyer veya hobiler ararlar. Çünkü yüksek başarılara sahip kişilerin hedeflerine ulaşma
başarısı ve performansları hakkında geri bildirim almak isterler. Başarı motivasyonu, iş ortamlarındaki
başarı ve kişinin ürettiğinin kalitesi ile güçlü bir şekilde ilişkili görünmektedir (Cicarelli ve White, 2014;
Spector, 2012). Bu nedenle bireylerin başarı ihtiyacı (nAch) değerlerinin de kontrol edilmesi gerekir.
Katılımcıların Başarı İhtiyacı yine Heckert ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen “İhtiyaç
Değerlendirme Anketi” ile ölçülecek ve görüşlerini beşli Likert ölçeğine (1= Kesinlikle Katılmıyorum; 5=
Kesinlikle Katılıyorum) göre yansıtacaklardır.
5. SINIRLILIKLAR
Bu çalışma, örneklemin küçük olması nedeniyle bu çalışmanın sınırlılığını teşkil etmektedir. Diğer bir konu
ise, deneyin sonuçlarının, katılımcıların GLOBE grup içi toplulukçuluk kültürel değer ölçeğine verdiği
samimi ve dürüst yanıtlara ve bahsedilen terimlerin, kavramların ve/veya üslupların anlamlarını doğru bir
şekilde anlayıp anlamadıklarına bağlı olacaktır. Son olarak, çalışma aynı zamanda araştırmacıların göz
önünde bulundurulan kontrol değişkenleri hakkındaki varsayımları açısından da sınırlıdır, çünkü tespit
edilemeyen ya da düşünülemeyen başka potansiyel kontrol değişkenleri varlığı da bu araştırmamızın
sonuçlarını etkileyebilir.
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Metaverse’e yatırım yapılır mı? Bilgiyi benimseme modeli bakış açısı ile algılanan riskin satın alma niyetine
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Özet
Metaverse, fiziksel dünya ile dijital dünyayı birleştiren sanal bir evrendir. İnsanlar bu sanal ortamda
oluşturdukları avatarları ile sosyalleşebilmekte, oyun oynayabilmekte hatta alışveriş yapabilmektedir.
Yatırım açısından çok hızlı büyüyen Metaverse, tüketiciler için hem kârlı hem de riskli bir alandır.
Metaverse’e yatırım amaçlı girebilmek için belirli bir araştırma yapmak ve bilgi toplamak gerekmektedir.
Bu doğrultuda çalışmanın amacı, tüketicilerin metaverse dünyası hakkında elde ettiği bilginin kalitesinin,
bilginin güvenilirliğinin ve algıladığı riskin, satın alma niyetine etkisini, bilgiyi benimseme modeli bakış
açısıyla ile tespit etmektir. Araştırma için metaverse yatırım konusuna ilgi duyan 495 tüketiciden çevrimiçi
olarak veri toplanmıştır. Analizlerde AMOS ve SPSS paket programları kullanılmıştır. İlk olarak
değişkenlerin temel yapısı için tanımlayıcı istatistiksel analizler yapılmıştır. Daha sonra modelin
güvenirliliği ve geçerliliği test edilmiştir. Son olarak önerilen modeli test etmek için yapısal eşitlik modeli
kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bilginin güvenilirliği ve kalitesi, satın alma niyetini pozitif ve
anlamlı olarak etkilemekte iken algılanan risk, satın alma niyetini negatif ve anlamlı olarak etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: metaverse, bilgiyi benimseme modeli, algılanan risk, satın alma niyeti
Can I Invest in Metaverse? The Effect of Obtaıned informatıon And Perceıved Risk on Purchase
Intention By The Perspective of The Informatıon Adoption Model
Abstract
Metaverse is a virtual universe that combines the physical world and the digital world. People can
socialize, play games and even shop with their avatars created in this virtual environment. Metaverse,
which is growing very fast in terms of investment, is both a profitable and risky area for consumers. In
order to enter the Metaverse for investment purposes, it is necessary to do a certain research and gather
information. In this direction, the aim of the study is to determine the effect of the quality of the
information obtained by the consumers about the metaverse world, the reliability of the information and
the perceived risk, on the purchase intention from the point of view of the information adoption model.
For the research, data were collected online from 495 consumers who were interested in metaverse
investment. AMOS and SPSS package programs were used in the analysis. First, descriptive statistical
analyzes were made for the basic structure of the variables. Then the reliability and validity of the model
were tested. Finally, the structural equation model was used to test the proposed model. According to the
findings, the reliability and quality of the information affect the purchase intention positively and
significantly, while the perceived risk affects the purchase intention negatively and significantly.
Keywords: metaverse, information adoption model, perceived risk, purchase intention
1. Giriş
Metaverse kelimesi ilk olarak 1992 yılında Neal Stephenson tarafından yazılan Snow Crash adlı bilim kurgu
romanında kullanılmıştır. Metaverse, fiziksel dünya ile dijital dünyayı harmanlayan görsel bir dünyadır. Son
zamanların şüphesiz en popüler kavramı olan ve kullanıcı merkezli gelişmiş teknolojiler gerektiren
Metaverse, sanal bir dünyada kullanıcılara daha gerçekçi bir deneyim ve zengin etkinlikler sunmaktadır
137

9th International Management and Social Research Conference
April 23-24, 2022 Istanbul /Turkey
(Zhao vd., 2022). Meta, ötesi ve universe ise evren ya da âlem sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır.
Bu sanal alemde kullanıcıların avatarlar ile birbirleriyle iletişim kurabilmekte ve etkileşimde
bulunabilmektedir (Çelikkol, 2022). Metaverse, kullanıcıları için avatarlarla temsil edilen farklı etkinliklere
izin verilen, sürükleyici ve paylaşılan bir sanal dünya olarak tanımlanır (Vidal-Tomás, 2022). Dünyanın dört
bir yanından kullanıcıların gözlük ve kulaklık aracılığıyla erişip bağlanabileceği bilgisayar grafiklerinden
oluşturulan paralel bir sanal gerçeklik evrenini temsil etmektedir (Azar vd., 2022).
Metaverse, temelde sosyal medyanın yerini almayacak, bunun yerine yeni kullanıcı deneyimiyle dolu
çevrimiçi bir sosyal medya dünyası sunacaktır. Kullanıcılar kendilerine benzeyen ve hareketlerini taklit
eden avatarlar aracılığıyla bir araya gelebilirler. Böylece birbirleriyle fiziksel dünyayı kopyalayan bir çevre
ile etkileşime girebilirler (Hollensen vd., 2022). Metaverse'ler, her türlü insan-bilgisayar etkileşimini
gerçekleştirmek için kullanılması beklenen yeni ara yüzlerdir. Artırılmış gerçeklik, sanal dünyalar gibi
teknolojilere dayanan yeni bir paradigmadır. Ancak iş, öğrenim, ticaret veya eğlence alanında metaverse
henüz yaygınlaşmamıştır (Prieto vd., 2022). İnsanların bu sanal dünyaya çalışma, sanat, eğlence, yatırım,
eğitim, sosyalleşme ve oyun oynama amaçlı katılabilmektedir (Ağırman ve Barakalı, 2022). İnsanlar
Metaverse teknolojisine uyum sağladığı takdirde, sanal gerçeklik cihazları sayesinde; alışveriş yapma,
sinemaya gitme, kafede zaman geçirme gibi pek çok eylemi fiziksel bir çaba harcamaksızın yapma fırsatına
erişecektir. Böylece insanlar sanal ortamda oluşturdukları avatarları ile sosyalleşebilmekte, oyun
oynayabilmekte, hatta alışveriş yapabilmektedir.
İşletmeler için metaverse’ün hemen hemen her sektörde yeni bir devrim yaratacağı tahmin edilmektedir.
Bu sanal dünyada yeni beceri, meslek ve sertifikalara ihtiyaç duyulacak ve yeni endüstriler, pazarlar ve
kaynaklar oluşacaktır. Markalar için ürün veya hizmetlerinin işlevselliğini artacaktır. Örneğin adını “Meta”
olarak değiştiren Facebook, gelecekte 3D olarak iş yapılacak bir yer olan meta veri deposunu oluşturmaya
çalışmaktadır. Tüm bu değişikliklerin mali değeri trilyonlarca dolar olacaktır (Hollensen vd., 2022). Diğer
taraftan Metaverse dijital alandaki tüketicilerin beklentilerini karşılayabilecektir. Bunun nedeni
tüketicilerin beğenisine sunulan ürünler metaverse ortamında deneyimlenebilmelidir (Çelikkol, 2022).
Böylece tüketicilerle ilişkileri güçlendirmek daha efektif bir biçimde sağlanmış olmaktadır.
Yatırım için Somnium Space, Axie Infinity, Mirandus, Star Atlas, Illuvium, Decentraland, The Sandbox gibi
firmalar ön plana çıkmaktadır. 2021'deki metaverse gayrimenkul satışları 500 milyon dolar civarında
gerçekleşmiştir. Mevcut eğilimler, satışların 2022'de iki katına çıkabileceği yönünde öngörülüyor (Mileva,
2022). Hatta 2030 yılına kadar 30 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor (Gil, 2021). Ayrıca teknoloji
şirketleri Meteverse’ün yaygınlaşması ve kullanımının çeşitlenmesi için çok büyük miktarda yatırımlar
yapmaktadır (Ağırman ve Barakalı, 2022).
Henüz literatürdeki araştırmaların çoğu metaverse’in kullanılabilirliğini, fırsatları, tehditleri, avantajlarını
ve dezavantajlarını konu almaktadır (Azar vd., 2022; Vidal-Tomás, 2022; Zhao vd., 2022). Ancak tüketici ve
yatırım bakış açısı ile yaklaşımlar hem çok yeni hem de çok azınlıktadır (Hollensen vd., 2022; Prieto vd.,
2022).
Bilgiyi benimseme modeli, bir kişinin aktarılan bilgiyi benimseme olasılığını ölçerek kullanıcıların bilgi
aktarım niyetini açıklamaya çalışır. Daha çok insanların bilgisayar aracılı iletişim platformlarındaki
bilgilerden nasıl etkilendiğini açıklamak için kullanılmaktadır (Sussman ve Siegal, 2003). Model
geliştirilerek elektronik ağızdan ağıza pazarlama için kullanılmıştır (Erkan ve Evans, 2016). Bu çalışmanın
amacı, tüketicilerin metaverse hakkında elde ettiği bilginin güvenilirliğinin, kalitesinin ve risk algısının satın
alma niyetine etkisini bilgiyi benimseme modeli bakış açısıyla tespit etmektir.
2. Yöntem
Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Literatür taraması çerçevesinde ve bilgiyi benimseme
modeli bakış açısından tüketicilerin metaverse hakkında elde ettiği bilginin kalitesi ile güvenilirliğinin ve
risk algısının satın alma niyetine etkisi incelenecektir. Araştırma için metaverse yatırım konusuna ilgi
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duyan 495 tüketiciden çevrimiçi olarak veri toplanmıştır. Analizlerde AMOS ve SPSS paket programları
kullanılmıştır.
Değişkenlerin temel yapısı için tanımlayıcı istatistiksel analizler yapılmıştır. Öncelikle araştırmaya katılan
katılımcılara metaverse yatırım yapmayı düşünüp düşünmediği filtre soru olarak sorulmuş ve eğer
katılımcı metaverse yatırım yapmak düşüncesi varsa diğer sorulara devam edilmiştir. Formun ilk
bölümünde katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek, eğitim ve gelir durumuna tespit etmeye
yönelik demografik sorular mevcuttur. İkinci bölümde ise edindiği bilginin güvenilirliği, bilginin kalitesi,
algıladığı riske ve satın alma niyetine yönelik sorular mevcuttur.
Esas araştırmaya geçilmeden önce anketin uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla 44 kişiye pilot uygulama
yapılmıştır. Pilot uygulamada anlaşılırlığı, güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiştir. Pilot uygulama
sonucunda, soruların anlaşıldığı ve anketin analize uygun olduğu değerlendirilmiştir. Araştırmada
normallik dağılımını test etmek için çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda
basıklık değerinin -0,451 ile 0,942 değerleri arasında ve çarpıklık değerinin -0,822 ile 1,211 aralığında yer
aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca Kolmogorov-Smirnov testi normal dağılıma uygun çıkmıştır. Bu durumda
çarpıklık ve basıklık değerleri -2 ile +2 arasında olduğundan verilerin normal dağılım gösterdiği kabul
edilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 2007).
3. Bulgular
Demografik özelliklere ait bulgular Tablo 1 'de gösterilmiştir. Katılımcıların 129’su kadın, 366 erkek’sı
olmak üzere 495 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların %73,9’u erkektir. Katılımcılardan 294 kişi bekar ve
201 kişi evlidir. Bu durumda katılımcıların çoğunluğu bekârdır. Ayrıca katılımcıların yaş dağılımları
incelediğinde çoğunluk 24 yaş altındadır. Bunun yanında katılımcıların büyük bir bölümü öğrencidir. Gelir
düzeyleri açısından incelendiğinde çalışanların çoğu 5.000 TL ile 10.000 TL arasında aylık ücrvdmaktadır.
Tablo 1. Demografik Verilerin Frekans Analizi
Demografik Değişken
Cinsiyet
Medeni Durum
Yaş

Meslek

Eğitim

Kategoriler
Kadın
Erkek
Bekâr
Evli
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 ve üstü
Öğrenci
Kamu Çalışanı
Özel Sektör Çalışanı
Kendi İşi-Esnaf
Ev Hanımı
Emekli
Çalışmıyor
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
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N
129
366
294
201
185
148
125
29
7
1
195
94
99
68
1
2
36
39
65
98
225
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68
112
199
82
74
28

Lisansüstü
5000 TL ve altı
5001 TL - 10000 TL
10001 TL - 15000 TL
15001 TL - 20000 TL
25001 TL ve üstü

Gelir

Araştırmadan elde edilen verilere ilk olarak doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve faktör yapısının
geçerliliğinin doğrulanıp doğrulanmadığını incelenmiştir. Bunun için faktör yüklerine ve uyum iyiliği
değerlerine bakılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda (CMIN/DF=2,766; CFI=0.928; AGFI=0.919;
GFI=0.903; RMSEA= 0,04) ölçek maddelerinin ilgili faktörlere kabul edilebilir bir uyum göstererek
yüklendiği görülmüştür. Ardından ölçeğin yapı geçerliliğini tespit etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi
kullanılmıştır. Faktör analizinin yapılabilmesi için KMO testi (0,819) sonucunun ve Bartlett‟s test
sonucunun da (0,001) uygun olduğu görülmüştür. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ifadeler 4
faktöre yüklenmiştir. Toplamda ise açıklayıcılık oranı %62,52 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda kullanılan
ölçeğin hazırlanma amacına göre dağılım gösterdiği tespit edilmiştir.
Verilerin güvenilirlik analizi için Cronbach’s Alpha (CA) katsayısı, yapı güvenilirliği (Composite ReliabilityCR) ve açıklanan ortalama varyans (Average Varience Extracted-AVE) incelenmiştir. Ortalama açıklanan
varyans değerinin 0,50’nin ve yapı güvenilirliği ve Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,70’in üzerinde olması
beklenmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). Analiz sonucunda Cronbach’s Alpha değeri 0,71 olmuştur.
Ayrıca Tablo 2’de gösterildiği gibi tüm değişkenlerin güvenilirlik değerlerinin şartları sağladığı görülmüştür.
Tablo 2. Güvenilirlik Analizi
Faktör
Bilginin Kalitesi
Bilginin Güvenilirliği
Algılanan Risk
Satın Alma Niyeti

CA
0,842
0,821
0,833
0,724

AVE
0,622
0,610
0,602
0,619

CR
0,726
0,744
0,727
0,769

Araştırmada önerilen modelin uyum indekslerine ilişkin değerlere bakıldığında veriler modele göre iyi
uyum sağlamıştır. Bu durum Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3.Yapısal Eşitlik Modeli Uyum İyiliği Değerleri
Değer
CMIN/DF
CFI
AGFI
GFI
RMSEA

İyi Uyum
≤3
≥ 0,97
≥ 0,90
≥ 0,90
≤ 0,05

Kabul Edilebilir Uyum
≤5
≥ 0,90
≥ 0,85
≥ 0,85
≤ 0,08

Elde Edilen Değerler
2,242
0,915
0,886
0,872
0,04

Kaynak: Gürbüz ve Şahin, 2016
Yapılan analiz sonucunda elde edilen p anlamlılık değerleri Tablo 4’de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre
bilginin kalitesinin (β =.291; p<.05) ve bilginin güvenilirliğinin (β =.334; p<.05) satın alma niyetine pozitif
etkisi olduğu; algılanan riskin (β =-.185; p<.05) satın alma niyetine negatif etkisi olduğu görülmüştür.
Böylece H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir.

140

9th International Management and Social Research Conference
April 23-24, 2022 Istanbul /Turkey
Tablo 4.Hipotez Testleri
Hipotez
H1
H2
H3

Test Edilen Yol

Standardize Reg.

p değeri

Bilginin Kalitesi -> Satın Alma Niyeti
Bilginin Güvenilirliği -> Satın Alma Niyeti
Algılanan Risk -> Satın Alma Niyeti

0,291
0,334
-0,185

***
***
0,03

***p<0,01
4. Sonuç
Metaverse, sanal gerçeklik ile artırılmış gerçekliği birleştiren, kullanıcıların avatarlarla temsil edildiği ve
sanal alanlarda gezindiği sürükleyici bir dünyadır. Gelecekte pazarlama, moda, teknoloji, oyun gibi birçok
sektörde önemli etkileri görülmesi beklenmektedir. Fiziksel gerçekliği dijital sanallıkla birleştiren
metaverse dünyasına girmeden önce elde edilen bilgi çok önemlidir. Çünkü her teknolojik yenilik ile
birlikte fırsatlar ve tehditler birlikte şekillenmektedir. Çalışmada tüketicilerin metaverse yatırımı için elde
ettiği bilginin güvenilirliğinin, kalitesinin ve risk algısının satın alma niyetine etkisi incelenmiştir. Bu
doğrultuda bilginin kalitesinin ve bilginin güvenilirliğinin satın alma niyetine pozitif etkisi olduğu ancak
algılanan riskin negatif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Metaverse yatırım ve satın alım açısından hem çeşitli
riskler içermekte hem de gelecek vaat etmektedir.
Çalışmada yatırım öncesi güvenilir ve kaliteli bilgi elde etmenin çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca
yatırımcıların risk faktörünü detaylıca hesaba kattıklarında satın almaktan vazgeçtiği görülmüştür.
Tüketiciler metaverse ortamında satın alma öncesinde uygun durum tespiti yapması ve mümkünse
danışmanlık firmalarından yardım alması atılacak doğru bir adım olacaktır. Özellikle güvenilir ve tecrübeli
Metaverse yatırımcılarından bilgi alınması faydalı olacaktır. Doğru kaynaklardan elde edinilecek bilgi
yatırımcıların satın alma niyetini olumlu etkileyecektir. Pazarlamacılar da nitelikli ve güvenilir
iletişimcilerden gelen Metaverse yatırım bilgilerini tüketicilere doğru kanallarla ulaştırmalıdır. Böylece
nitelikli bilgi ile beslenen tüketiciler Metaverse yatırımlarını genişletebilecektir. Metaverse işletmeleri ise
tüketiciler için faydalı ve güvenilir bilgileri sosyal medyada paylaşması ve bu konuda düzenli eğitimler
vermesi satın alımları doğrudan olumlu etkileyecektir.
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Abstract
Historical and religious monuments occupy an important place among the sources of information on the
rich centuries-old history of the Azerbaijani people. Located at the crossroads of different cultures and
civilizations, Karabakh is one of the settlements of Azerbaijan, as well as the world, rich in uniquestrategically important, archeological, historical-religious, material-cultural monuments. Ancient stone
monuments found in Karabakh, one of the world's oldest human settlements, 2 million years old, where
the Azykh camp is located, ancient stone box tombs, numerous mounds belonging to the Turkic-Scythian
peoples, pagan tombs, Christian monuments-temples, as well as Islamic monuments. Religious
monuments are sources that reflect the history, culture, spiritual and religious thinking of the people of
Azerbaijan. The existence of different religions in Karabakh, as elsewhere in Azerbaijan, has manifested
itself in the culture of construction and religious monuments. The fact that Karabakh is an important
territory of the ancient Azerbaijani state - Caucasian Albania (IV century - VIII century BC), as well as the
Albanian principalities (IX-XIV centuries) has led to the concentration of many Albanian-Christian religious
monuments there. After the spread of Islam in the South Caucasus, many mosques were built in
Karabakh. Our people, who respected the religious beliefs of their ancestors, also protected churches and
temples. From the beginning of the 19th century, ie from the first days of their resettlement to
Azerbaijan, with the help of Armenian patrons, Azerbaijan committed genocides against the local TurkicMuslims. Armenians continued their xenophobic policies in the First Karabakh War (1992-1994), and
during the 28-29 years (1992-2020) occupation, they turned Karabakh into a mono-ethnic territory like in
Armenia. Among the victims of the Armenian aggression, along with the Azerbaijani people, were its
national and spiritual heritage, countless historical and religious monuments. 128 Albanian temples in
Karabakh were Armenianized by falsification, more than 60 mosques, about 200 shrines, more than 900
cemeteries were destroyed and looted.
Keywords: material and cultural heritage, historical and religious monuments, Armenian forgery,
xenophobia.
Azərbaycanin Tarixi-Dini Abidələri Və Erməni Saxtakarliği
Özet
Azərbaycan xalqının çoxəsirlik zəngin tarixinin informasiya mənbələri içərisində tarixi-dini abidələr mühüm
yer tutur. Müxtəlif mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovşağında yerləşən Azərbaycanın, həmçinin
dünyanın unikal-strateji əhəmiyyətli, arxeoloji, tarixi-dini, maddi-mədəni abidələrlə zəngin
məskənlərindən biri də Qarabağdır. Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən sayılan, yaşı 2 milyon il olan
Azıx düşərgəsinin yerləşdiyi Qarabağdan aşkar edilmiş qədim daş abidələr, antik dövr daş qutu qəbirlər,
türk-skif xalqlarına məxsus çoxlu sayda kurqanlar, bütpərəstlik dövrü qəbirləri, xristian abidələriməbədlər, eləcə də İslam dövrünün dini abidələri Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, insanlarının
mənəvi-dini düşüncə tərzini əks etdirən mənbələrdir.
Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Qarabağda da müxtəlif dinlərin mövcudluğu tikinti mədəniyyətində,
dini abidələrdə özünü göstərmişdir. Qarabağın qədim Azərbaycan dövləti – Qafqaz Albaniyanın (e.ə. IV əsr
– e. VIII əsr), həmçinin alban bəyliklərinin (IX-XIV əsrlər) mühüm ərazilərindən olması Alban-xristian dini
abidələrinin bir çoxunun orada cəmləşməsinə səbəb olmuşdur. Cənubi Qafqazda İslam yayıldıqdan sonra
Qarabağda çoxlu sayda məscidlər inşa edilmişdir. Ulu babalarının dini inanclarına ehtiram göstərmiş
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xalqımız kilsələri, məbədləri də qorumuşdur. XIX əsrin əvvəllərindən, yəni Azərbaycan torpaqlarına
köçürüldükləri ilk dövrlərdən ermənilər havadarlarının köməyi ilə Azərbaycan yerli əhalisi olan türkmüsəlmanlara qarşı soyqırımlar törətmişdir. Ermənilər I Qarabağ müharibəsində (1992-1994) də ksenofob
siyasətlərini davam etdirmiş, 28-29 illik (1992-2020) işğal müddətində Qarabağı Ermənistandakı kimi
monoetnik əraziyə çevirmişlər. Erməni təcavüzünün qurbanları arasında Azərbaycan xalqı ilə yanaşı, onun
milli-mənəvi irsi, saysız-hesabsız tarixi-dini abidələr də olmuşdur. Qarabağın 128 alban məbədi
saxtalaşdırma yolu ilə erməniləşdirilmiş, 60-dan çox məscid, 200-ə yaxın ziyarətgah, 900-dən çox
qəbiristanlıq dağıdılmış, talan edilmişdir.
Açar sözlər: maddi-mədəni irs, tarixi-dini abidələr, erməni saxtakarlığı, ksenofobiya.
Giriş
Azərbaycanın milli-mədəni irsi tarixi keçmişinin zənginliyindən xəbər verən zəngin informasiya mənbəyidir.
Maddi və mədəni irs nümunələrimiz nəsillərdən-nəsillərə keçərək müasir dövrümüzə qədər gəlib
çatmışdır. Bu nümunələr içərisində tarixi və dini abidələr mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Təkrarsız təbiəti, çoxəsrlik tarixi, müxtəlif mədəniyyətləri və sivilizasiyaları özündə birləşdirən
Azərbaycanın unikal ərazilərindən biri də Qarabağ diyarıdır. Qarabağ nəinki, Azərbaycanın, eləcə də
dünyanın qədim tarixə malik, tarixi-dini, maddi-mədəni abidələrlə zəngin diyarıdır.
Bu diyar dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri – 2 milyon il yaşı olan Azıx düşərgəsi insanlarının
yaşadığı ərazidir. Qarabağda aşkar edilmiş qədim daş abidələr – Xocalıdakı dolmenlər, Xankəndindəki
kromlexlər, eləcə də edilmiş antik dövrə aid daş qutu qəbirlər, türk xalqlarına məxsus çoxlu sayda skif
kurqanları, bütpərəstlik dövrünə aid Cəbrayıl rayonundakı Tumas-ata abidəsi və qəbirlər, yerüstü xristian
abidələri, eləcə də İslam dövrünün dini abidələri – məscidlər, türbələr, ziyarətgahlar, qəbiristanlıqlar,
epiqrafik abidələr, qalalar, körpülər, saraylar, mədəniyyət evləri, memorial tikililər, heykəllər,
karvansaraylar və s. regionun, eləcə də bütün Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, insanlarının mənəvidini düşüncə tərzini əks etdirən maddi mədəniyyət nişanələridir.
Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Qarabağ ərazisində də müxtəlif dinlərin – Xristianlıq və İslamın
mövcud olması və birinin digərini əvəz etməsi tikinti mədəniyyətində, xüsusilə də dini abidələrdə də özünü
göstərmişdir.
Tarixi faktdır ki, Qarabağ qədim Azərbaycan dövləti olan Qafqaz Albaniyanın (eramızdam əvvəl IV əsreramızın VIII əsri), eləcə də, alban bəyliklərinin (IX-XIV əsrlər) mühüm strateji əhəmiyyətli ərazilərindən
biri olmuşdur. Alban xristian dini abidələrinin bir çoxunun Qarabağ ərazisində cəmləşməsi bunun bariz
nümunəsidir. Bunlara nümunə olaraq, Bərdə, Ağcabədi, Ağdam, Füzuli, Ağdərə ərazisində, habelə Laçın və
Kəlbəcərdə yerləşən “Gəncəsər” (Qanzasar), “Amaras”, “Yelisey”, “Həsənriz”, “Ağoğlan”, “Xotavəng”,
“Govurqala” kimi məbədləri xüsusilə qeyd edə bilərik.
İslam dininin qəbul edilməsindən sonra Qarabağda çoxlu sayda məscid və minarələr inşa edilmiş,
Qarabağın şəhərləri – Ağdərə, Xocavənd, Şuşa, Xankəndi, Tərtər, Füzuli, Cəbrayıl, Ağcabədi və s.
salınmışdır.
İslam dini abidələrinə Füzuli bölgəsindəki Qoç Əhmədli kənd “Cümə”, “Hacı Ələsgər” məscidləri, “Şeyx
Yaqub” (XII əsr), Aşağı Veysəlli kəndindəki “Mir Əli” (XIV əsr), “Şeyx İbrahim” (XVII əsr), “Əhməd Sultan”,
“Cəlal”, Horadiz kəndindəki “Cümə” məscidləri; Cəbrayılın Şıxlar kəndində türbə; Ağdam bölgəsindəki
Xaçın-Dərbənd kəndi yaxınlığında 12 künclü türbə, Ağdam “Cümə” (1870) və “Şahbulaq” məscidləri; Bərdə
şəhərindəki “Bərdə”, “Axsadan baba”, (XIV əsr) “Bəhmən Mirzə” türbələri, Kərbalayi Səfixan Qarabaği
tərəfindən Bərdə şəhərində tikilmiş qoşa minarəli “İmamzadə” məscid kompleksi (1868); Şuşa şəhərindəki
səkkiz bucaqlı türbə, “Mamayı” məscidi, “Culfalar” məscidi, “Hacı Yusifli”, “Saatlı”, “Yuxarı Gövhərağa”,
“Aşağı Gövhərağa” məscidləri (XIX əsr); Laçın ərazisində “Qarasaqqal”, “Soltan baba”, “Şeyx Əhməd” və
Cicimli kəndindəki türbələr və s. aiddir.
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Eyni zamanda, öz keçmişinə, ulu babalarına, onların dini inanclarına hər zaman hörmət bəsləmiş
Azərbaycan xalqı burada da xristian kilsələrinə və digər dini məbədlərə toxunmamış, əksinə qoruyub
saxlamışdır. Bu ənənə çağdaş dövrdə də xalqımız tərəfindən davam etdirilməkdə, ölkə ərazisindəki
müxtəlif dinlərə aid qədim və unikal abidələr, məbədlər, səcdəgahlar həm dövlət, həm də cəmiyyət
tərəfindən həssaslıqla qorunmaqdadır.
XIX əsrin əvvəllərindən – Azərbaycan torpaqlarına köçürüldükləri ilk dövrlərdən başlayaraq havadarlarının
köməyi ilə yerli əhali olan Azərbacan (türk-müsəlman) xalqına qarşı soyqırımılar, qırğınlar törədən
ermənilər I Qarabağ müharibəsi (1992-1994) zamanı da bu ksenofob siyasətlərini davam etdirmiş, 28-29
illik (1992-2020) işğal müddətində regionu Ermənistanda olduğu kimi monoetnik əraziyə çevirmişlər.
Azərbaycan xalqına qarşı davam edən erməni təcavüzünün qurbanları arasında saysız-hesabsız tarixi-dini
abidələr də var.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, tarixi-dini abidələr xalqımızın milli kimliyini, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini özünə
təcəssüm etdirən, müqəddəs məkanlar, daşlaşmış tarixi mənbələrdir. Buna görə də Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində yerləşən maddi-mədəniyyət nümunələrini, o cümlədən tarixi-dini abidələri məhv
etmək Ermənistanın təcavüzkar vandalizm siyasətinin tərkib hissələrindən biri olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dünya
əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı”, “Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və
mədəniyyət abidələrinin siyahısı” və “Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin
siyahısı”na əsasən, işğal olunmuş ərazilərdə dövlət qeydiyyatında olan tarix və mədəniyyət abidələrinin
ümumi sayı 900-dən çoxdur.
Ermənistan dövləti tərəfindən məqsədli şəkildə aparılmış valdalizm siyasəti nəticəsində həm tarixi, həm də
BMT tərəfindən tanınan Azərbaycan ərazilərində – Qarabağda xalqımıza məxsus 13 dünya əhəmiyyətli (6
memarlıq və 7 arxeoloji), 292 ölkə əhəmiyyətli (119 memarlıq və 173 arxeoloji) və 330 yerli əhəmiyyətli
tarix və mədəniyyət abidələri erməni vandalizminə məruz qalmışdır.
60-dan çox məscid, 200-ə yaxın ziyarətgah dağıdılmış və yarımuçuq məscidlərdə heyvan saxlanılmaqla dini
dəyərlərimiz təhqir olunmuş, 900-dən çox qəbiristanlıq tamamilə dağıdılaraq yerlə bir edilmiş, cəsədlər
çıxarılmış, qəbirüstü abidələr talan edilmişdir. Təsbit olunmuş siyahıya əsasən, işğal altındakı
torpaqlarımızda təqribən 403 tarixi-dini abidə olmuşdur ki, onlardan 67-si məscid (Şuşada 13, Ağdamda 5,
Füzulidə 16, Zəngilanda 12, Cəbrayılda 5, Qubadlıda 8, Laçında 8), 144-ü məbəd, 192-si ziyarətgahdır.
Rəsmi fəaliyyət göstərmiş 67 müsəlman məscidinin 63-ü tamamilə, 4-ü (Ağdam “Cümə” məscidi, Şuşa
şəhərindəki “Aşağı Gövhərağa”, “Yuxarı Gövhərağa” və “Saatlı” məscidləri) isə qismən dağıdılaraq yararsız
hala salınmışdır. Qeyd olunan 4 məscidin 3-ü tövlə kimi istifadə edilmiş, bir məscid – “Yuxarı Gövhərağa”
isə Azərbaycana məxsusluğu dəyişdirməklə, tarixi-varislik xüsusiyyəti saxtalaşdırılmaqla (farslaşdırılaraq)
“tolerantlıq” görüntüsü yaratmaq məqsədilə saxlanılmışdır.
Qarabağın Qafqaz Albaniyası dövrü mədəni irsinə aid olan 128 alban məbədi saxtalaşdırma işləri görülərək
erməniləşdirilmiş – qriqoryanlaşdırılmışdır. Bu proses alban kilsələrinin ermənilərin Apostol kilsəsinə
verilməsi haqqında 1836-cı ildə çar I Nikolayın fərmanına əsasən həyata keçirilmişdir. Bu fərman
özlüyündə Qarabağ xristianlığının və tarixi-dini abidələrinin ermənilərlə əlaqəsinin olmamasının, sonradan
məqsədli şəkildə erməniləşdirilməsinin sübutudur.
Dini abidələrimizə qarşı erməni təcavüzü son illərdə də davam edir. Belə ki, 2016-cı ildə baş verən Aprel
döyüşləri zamanı Ermənistan silahlı birləşmələrinin törətdiyi təxribatlar nəticəsində Ağdam və Tərtər
rayonlarının ərazilərindəki başqa məntəqələrlə yanaşı, XIX əsrə aid tarixi-dini abidələr də erməni
vandalizminə məruz qalmış, bəzi məscidlərə isə ciddi ziyan dəymişdir.
İşğalçı Ermənistanın tarixi-dini abidələrimizə vurduğu ziyan davam etməkdədir. 2020-ci il sentyabrın 27-də
başlayan 44 günlük II Qarabağ müharibəsi zamanı da hərb cəbhəsində uğursuzluğa məruz qalan erməni
silahlı birləşmələri mülki yaşayış yerlərinə, o cümlədən tarixi abidələrə, qəbiristanlıqlara, ziyarət yerlərinə
atəş açmışdır. Onların Gəncə şəhərinə, Bərdə, Goranboy, Ağcabədi, Tərtər, Ağdam, Füzuli (Babı kəndinin
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yaxınlığında yerləşən qəbiristanlıqdakı “Şeyx Babı” türbəsi), Beyləqan (“Cərcis peyğəmbər” ziyarətgahı)
rayonlarını müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək atəşə tutması
nəticəsində bir sıra tarixi-dini abidələrə də xeyli zərər yetirilmişdir.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində insanlıq və mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərə, mədəni irsin
dağıdılmasına görə Ermənistan məsuliyyət daşıyır. Ermənistanın xalqımıza məxsus abidələri dağıtması
“Silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması haqqında” 1954-cü il Haaqa Konvensiyası,
“Arxeoloji irsin mühafizəsi haqqında” 1992-ci il Avropa Konvensiyası və “Ümumdünya mədəni və təbii irsin
mühafizəsi haqqında” UNESCO-nun 1972-ci il Konvensiyasının tələblərinə ziddir. Ermənistan tərəfindən
Azərbaycan xalqının mədəni irsinin məhv edilməsinə və saxtalaşdırılmasına yönəlmiş, beynəlxalq
sənədlərdə bəşəri cinayət kimi qiymətləndirilən bu əməllər bütün bəşər mədəniyyətinə qarşı təcavüzdür.
10.11.2020-ci il tarixində hərbi əməliyyatlar bitdikdən, işğalçı Ermənistan üzərindəki tarixi zəfərdən dərhal
sonraAzərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Ermənistan
tərəfindən dağıdılmış bütün abidələrimizin bərpa ediləcəyini bəyan etmiş, həmin ərazilərin sosial-iqtisadi
inkişaf planının hazırlanması üçün “Böyük Qayıdış” proqramı əsasında bərpa prosesinin başladılmasına
dair tapşırıqlar vermişdir. “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti
xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli
1170 nömrəli Fərmanı ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərində Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi
bölgüsünə müvafiq olaraq, hər rayon üzrə xüsusi idarəetməni həyata keçirən müvəqqəti komendantlıqlar
və onların nəzdində aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrinin daxil olduğu əməliyyat qərargahları
yaradılmışdır. Fərmanın 7.8-ci bəndində müvəqqəti komendantlıqlara Tarix və mədəniyyət obyektlərinin
(abidələr və müəssisələr) ilkin inventarlaşdırılması və mühafizəsi ilə bağlı vəzifələrin yerinə yetirilməsi
tapşırılmışdır. Əlaqələndirmə Qərargahı, 11 işçi qrup yaradılmışdır ki, onlardan biri də Tarix və
mədəniyyət abidələri, mədəniyyət müəssisələri üzrə işçi qrupudur. Bu sahədəki bərpa prosesində dövlət
strukturları ilə yanaşı uzun illərdir Azərbaycanın tarixi-mədəni abidələrinin qorunmasında mühüm rolu
olan Heydər Əliyev Fondu da yaxından iştirak etməkdədir.
Eyni zamanda, Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci ilin “ilaxır çərşənbə”sində Şuşada Cıdır düzündə
alovlandırdığı Novruz tonqalı, eyni zamanda Şuşa şəhərindəki “Yuxarı Gövhərağa” məscidində və Ağdam
şəhər “Cümə” məscidində uzun illərdən sonra ucalan ilk azan səsləri azad olunmuş tarixi torpaqlarımızda
milli və dini-mənəvi dəyərlərimizin qayıdışının rəmzi, əks-sədası oldu...
Diqqət çəkən məqam isə ondan ibarətdir ki, bütün bu yenidənqurma işlərinə tarixi-dini abidələrimizdən –
məscidlərimizin, məbədlərimizin bərpasından və həmçinin də, Hadrutda, Zəngilanda, Daşaltıda yeni
məscidlərin təməlinin qoyulmasından başlanıldı.
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Özet
Rusya'da 1917 devrimi ve 1918'de Güney Kafkasya'nın yeni kurulan cumhuriyetlerinden biri olan
Ermenistan, hiçbir gerekçe göstermeden Azerbaycan'a karşı resmen toprak iddialarına başladı. Bu
iddiaların geniş çaplı ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasının birçok nesnel nedeni arasında, Birinci Dünya
Savaşı'nın çözülmemiş sonuçları, Rus İmparatorluğu'nun çöküşü ve bunun sonucunda eski kıtanın
bölünmesi ve yeni devletlerin yaratılması yer almaktadır. Bazı imparatorlukların yerine küçük devletlerin
kurulması için yerel savaşların devam etmesi gibi önemli faktörler not edilebilir. Ermeniler ile Azerbaycan
Türkleri arasındaki bu ihtilafı önlemek için Binbaşı Gibbon başkanlığındaki İngiliz heyetinin her iki tarafla
da doğrudan temasları olmuş ve General Thomson'ın Ermeniler tarafından yapay olarak yaratılan ihtilafın
derhal durdurulması yönündeki açıklamalarına rağmen Ermeniler mezalime devam etmişlerdir. katliamlar
yapmak. Bu şartları sağlayan Ermeni Taşnakların, Türkiye'deki Ermenileri kendilerine boyun eğmemek için
bahane olarak kullandıkları iddia edildi.O dönemde İngiliz-Fransız heyetinin Görüs'e katılımını pek ciddiye
almayan ermeniler, özellikle Zengazur'da savaşa özel bir acımasızlıkla devam ettiler. 1919-yılın 4-5 mayıs
tarihlerinde Kafkaza gönderilen General Devi, Azerbaycan'ın tarihi etnik topraklarından olan Nahçıvan'ın
ve Şarur-Daralayaz vilayetlerinin önde gelen aydın ve devlet adamlarını bir araya topladı, ermeni
hükümetine biat etmelerini istediler.Ancak Azerbaycan Türkleri'nin görüşmelerinden sonra bu karar
reddedildi ve halk Ermenilere karşı mücadeleye devam etti.
Anahtar Kelimeler: yeni dönem ve devletler, Taşnaklar ve Türkler, yabancılar ve Kafkas tarihi
Giriş
Makale, 20. yüzyılın başlarında Zengezur ve Erivan vilayetinde Azerbaycan'ın tarihi topraklarında
Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı soykırım politikasını, bu toprakların Azerbaycanlılardan tamamen
temizlenmesini ve Güney Kafkasya'da ilk Ermeni devletinin kurulmasını tartışıyor. Yazarlar, tarihsel
kaynaklara atıfta bulunarak, 1918-1920 yıllarında bu bölgelerde meydana gelen olayları kapsamlı bir
şekilde ele almakta ve tarihsel paralellikler çizmektedir.
1920 yılına kadar modern Ermenistan'ın çoğu, Azerbaycan'ın tarihi bölgesiydi. Erivan eyaleti, Rus
İmparatorluğu'nun bir parçası olan ve Erivan, Novobayazıt, Alexandropol, Surmalinsky, SharuroDaralayazsky, Echmiadzin ilçelerinden oluşan Doğu Transkafkasya'nın ayrılmaz bir parçasıydı. Zengezur
ayrı bir ilçe olarak Elizavetpol eyaletinin bir parçasıydı. Nahçıvan da bağımsız bir ilçeydi. Yukarıdaki
toprakların nüfusunun çoğunluğu Azerbaycanlılar idi. Böylece 1919'da Nahçıvan'da Azerbaycanlılar %62,5,
Şaruro-Daralayaz bölgesinde - %72,3, Surmali bölgesinde %96 (nüfusun sadece %3'ü Ermeni), Erivan
bölgesinde - %60,2 *İzv+. . AN Az.SSR.: 1989+. İrevan kazasının Vedi-Başar ve Milistan bölgelerinden oluşan
kesiminde Azerbaycanlılar nüfusun %90'ını oluşturuyordu. 1920-1920 Ermeni pogromlarından en çok
etkilenen Erivan semti tam da burası. *İzv. AN Az.SSR., 1989: 114+
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1917 devriminden ve 1918'de bağımsız Transkafkasya devletlerinin kurulmasından sonra burada yaşayan
Ermeniler, Karabağ, Nahçıvan, Zengezur, İrevan üzerinde hak iddia ederek Azerbaycan'a karşı toprak
iddialarında bulundular. 1918'de kurulan Taşnak Ermeni Cumhuriyeti'nin, müttefiklerden Erivan ilinin bir
parçası olan ve 795.000'i Ermeni ve 575.000'i Azeri olmak üzere 1.510.000 kişilik nüfusa sahip Kars
bölgesini aldığını vurgulamak gerekir
Bununla da yetinmeyen Taşnaklar, Azerbaycan'ın bir parçası olan Karabağ toprakları, Nahçıvan bölgesi ve
Elizavetpol eyaletinin dağlık kesimi üzerinde hak iddia ettiler. 1918-1920 yıllarında Ermenilerin bu
toprakları zorla ilhak etme girişimleri, Azerbaycan ile uzun ve kanlı bir savaşa yol açmış, bunun sonucunda
bu bölgelerin nüfusu %20-30 oranında azalmış ve bazı yerleşim birimleri kelimenin tam anlamıyla ortadan
kalkmıştır. yeryüzü [Gurko-Kryazhin'de, 1990].
Erivan hükümeti, Taşnak militanlarına Nahçıvan ve Karabağ topraklarında partizan operasyonları
başlatmaları için gizli bir emir verdi. Bu eylemler 1918-1920'de başladı. Aynı zamanda, Müttefiklerden
silah alan Taşnaklar, İrevan eyaletinin Müslüman (bundan sonra: Azerbaycanlı - Ed.) nüfusuna yönelik
toplu bir pogrom gerçekleştirerek Şaruro-Daralayaz ve Surmali bölgelerini kül haline getirdi. *İzv. BİR
AzSSR. 1989+ Ermeniler, yukarıda sıralanan topraklardan kendilerini silahlandırarak Azerbaycan köylerini
ele geçirmeye ve Azerbaycanlıları yok etmeye başlarlar. Sözde yaratma fikrini ortaya koyduktan. Bir
zamanlar bu topraklarda var olduğu varsayılan "Büyük Ermenistan", Lalayan'ın dilini konuşan Taşnaklar
çabalıyor. “... “bağımsız” Ermenistan'ı Azerbaycan ve Gürcistan pahasına, Nahçıvan, Karabağ, Ahalkalaki,
Borçalı vb. , Doğu Anadolu'yu Türkiye'den Akdeniz kıyılarına kadar kopararak” *A. Lalayan, 1989: 69+.
Ermeni-Azerbaycan katliamlarının kanlı kasırgası 1918 sonbaharında Nahçıvan, Şaruro-Daralayaz,
Novobayazıt ve Eçmiadzin ilçelerini kasıp kavurdu. Surmali'de ve Erivan eyaletinin güney kesiminde,
katliam gerçek bir savaşa dönüştü ve bunun sonucu binlerce Azerbaycanlı köylünün evlerinin yıkılması
oldu. Göyçi Gölü'nün (şimdi Sevan Gölü) güney kıyısında, Zot, Basar-Kechar ve diğer köylerde 1919
yazında, Dağlık Karabağ, Zangyazur ve 1918-1920 yıllarında Kazak'ta kan aktı. sakinlik neredeyse hiç
sağlanmadı
23 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında tüm ihtilaflı meseleler
büyük güçler tarafından çözülünceye kadar bir barış anlaşması imzalandı. Ancak anlaşmanın
imzalanmasından hemen sonra Ermeniler, Azerbaycan birliklerinin geri çekilmesinden yararlanarak
Zengezur'da korumasız bırakılan Müslümanlara saldırarak kırk kadar Azerbaycan köyünü yerle bir ettiler.
19 Ocak 1919'da Ermeni hükümet birlikleri, silahlı Ermeni çeteleriyle birlikte Karabağ'ın Şuşa ilçesine
doğru bir taarruz başlattı.
Yolda, sakinlerinin çoğu insanlık dışı bir şekilde öldürülen dokuz Azerbaycan köyünü tahrip ettiler *A.
Lalayan, 1878: 83-84].
Eylül 1918'de Andronik önderliğindeki Ermeniler Rut, Darabas, Agada, Vagudu köylerini yenerek Arıklı,
Şükür, Melikli, Pulkend, Şeki, Kızılcık, Kara-kilisa'nın Azerbaycan kesimi, İrlik, Zangezur ilçesinin Pakhlilu,
Darabas, Kurdlyar, Hotanan, Sisian, Zabazadur. 500 kişi öldürüldü - kaçacak zamanı olmayan erkek, kadın
ve çocuklar *A. Lalayan, 1878: 85+. Gence valisi, 13 Aralık 1918 tarihli bir telgrafta, Ermenilerin Cebrail ve
Zengezur kazalarında Müslüman köylerine yönelik kitlesel saldırılarını, her şeyi ateşe ve kılıca teslim
ettiğini bildirmektedir. 11 Aralık 1918 Zengezur ilçe başkanı bir telgrafta, Andronik komutasındaki
Ermenilerin komşu Azerbaycan köylerine ani bir saldırı düzenlediğini, kanunlara saygılı Azerbaycanlıların
İngiliz-Fransız heyetini uyardıktan sonra mevzilerini terk ettiğini bildirdi.
Saldırı sonucunda korumasız bırakılan Azerbaycan halkı cinsiyet ve yaş ayrımı yapılmadan vahşice
katledildi, cesetleri parçalandı, 12'den fazla Azerbaycan köyü Ermeniler tarafından ateşe verildi. Zaten
1918'de, Zengezur nüfusunun önemli bir kısmı (daha sonra Ermenistan'ın bir parçası haline gelen bölge)
yok edildi. Ermeni çeteleri köyleri soyuyor, insanları öldürüyor, sığırları çalıyor. *A. Lalayan, 1878: 86+.
Aralık 1918'de 25.000 Ermeni, Nahçıvan ve Ordubad sakinlerine saldırdı, Azerbaycanlıların 8 köyünü
kuşattı, silahlarını aldı, onlara boyun eğdirdi. Kasım 1918'de Zengezur ilçe başkanı "Ermeniler, Sisian
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Mahal'deki Müslümanları ortadan kaldırarak, diğer bölgelerdeki Müslüman köylerini yok etmeye devam
ediyor" dedi.
Meghri Boğazı'nın Ermeni müfrezeleri Azerbaycanlıların köylerini yendi: Legaz - 70 sigara, Tei - 75 sigara.
Mülk - 30 sigara, Vartapazur 1-100 sigara içiyor. Vartapazur II - Bu köylerin sakinlerinden 60 sigara ve 200
kişi katledildi (dumanhane - ed. V.K. ve Q.P.) 1918 - 1919'daki okullarıyla, Azerbaycanlılar, Erivan'ın E
Novobayazıt, Erivan okullarının sakinleri ile Ermenistan'dan bütün köy birlikte kaçan Zengezur, baskı ve
zulmün altında büyük bir mülteci akını geldi. onları Azerbaycan'a bölge halkına sürgüne zorlayarak, Kazak,
Gence şehrine, Karabağ'ın Cebrail, Şuşa ve Cavanşir ilçelerine ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yerlerine
yerleştirildiler.
Daha sonra 1919 yılı boyunca Ermenistan'daki olaylar Azerbaycan'a sığınan Azerbaycanlı mültecilerin
sayısını sürekli artırdı. Gence bölgesinde 21.098 mülteci vardı; Shamakhi bölgesinde - 26877 kişi;
Nukhinsky bölgesinde - 5100 kişi; Novobayazıt, Eçmiadzin ve Erivan ilçelerinde sığınmacı sayısı 200 bine
ulaştı; Aresh ve Nukhinsky ile Göychay ve Shemakha mahallelerinde 16 bin kişi ağırlandı *A. Lalayan, 1878:
142-144].
Ocak 1919'da, Zengezur ilçesi başkanı Melik Namazaliev, Binbaşı Gibbon başkanlığındaki İngiliz
misyonunun varlığına ve müttefik kuvvetler komutanı General Thomson'ın her türlü düşmanca eylemi
durdurma emrine rağmen, bildirdi. , Andronik'in müfrezesi tarafından yönetilen Ermeniler, Zengezur'un
30'dan fazla Azerbaycan köyünü yendi ve yok etti, sakinlerini vahşice katletti: 4. bölümün Razdar köyü
nihayet sakinlerinin bir kısmının öldürülmesiyle yenildi.
Aynı zamanda, Ermeni hükümeti, Azerbaycan hükümetinin yukarıdaki topraklarda Azerilerin yok
edilmesiyle ilgili notlarına ve protestolarına cevaben, bu zulümlere karışmadığını her defasında
Andronicus'u ve Ermeni mültecileri suçlayarak ilan etti. Türkiye, iddiaya göre Ermeni hükümetine itaat
etmiyor.
En korkunç şey, tüm bunların, Ermeni askeri birliklerinin dizginlenmesinde ve Ermeniler tarafından fiziksel
imha ve soykırıma maruz kalan barışçıl Azeri nüfusun korunmasında tam bir hareketsizlik sergileyen
yabancı misyonun gözleri önünde gerçekleşmesiydi. Şiddeti durdurmak için hiçbir etkili önlem almadan
sözlü emir ve ateşkes çağrılarıyla. *Gaz.Azerbaycan, 1919+.
Ocak 1919'da Ermeniler, Erivan vilayetinin Novobayazıt kazasının şu köylerini yakıp yıktılar: Zagalu,
Taşkent, Zor, Hüseynkuli Ağalı, Sarıyal, Boyuk-Karakoyunlu, Kiçik-Karakoyunlu, Aşağı Garçamor, Yeni Keti.
Kalbashi, Kama-belal. As-Kdisa, Zoranbil, Inaka-Dag, Sultan-Ayi Kishlagi, Ogrudzha, Boyuk-Mohra, BalaMohra, Kesamal, Shishkhal, Sadana-Khach, Kızıl-Paika, Orkyulu, Alchalu, Kaminlu, Yarbuzlu, Kanlı,
Karkibash, Chikhirly , Kefli-kurdi, Boyuk-Mazra *İzv.AN Az.SSR, 1989: 87+.
Anglo-Fransız misyonunun Gerusy'ye gelmesine rağmen, Ermeniler Zengezur ilçesi boyunca Azerbaycan
köylerine saldırmaya devam ettiler, sakinleri katlettiler, malları parçaladılar, evleri yaktılar ve sığırları
çaldılar. Köyleri yakıp yıktılar - Razdara. Aşkarla, Valyalar, Kiçikli, Sobi ve diğer köylere ateş açtı.Andronik'in
Zangezur ilçesine ilerlemesi sırasında yolu Ordubad'dan geçti.
Müfrezesi yolda Ordubad köylerinin üçte ikisini yıktı, bu köylerin sakinleri katledildi. Türklerin gelişi
Ordubad sakinlerini tamamen yok olmaktan kurtardı. Türklerin ayrılmasından sonra Ordubad, Nahçıvan ve
Şaruro-Daralagez ilçeleri sakinleri tarafından oluşturulan Arak hükümetinin bir parçası oldu. Ordubad'da
Andronik liderliğindeki Ermeni birlikleri soygunlar yaptı, öldürdü, zulümler yaptı. *İzv.AN Az.SSR, 1989: 88+
Zengezur kazasında Kuşily, Ajily, Arkazu, Aksarly köyleri 1919 Ocak ayının ilk günlerinde Ermeniler
tarafından yenilgiye uğratıldı. Kısa bir kuşatmadan sonra şu Azerbaycan köyleri Ermeniler tarafından
alındı: Shagarjadan, Achaguz, Okhchi; yerleşim birimleri kuşatıldı: Kiratak, Molalı, Kovnu, Karabağı, Gabarlı,
Kichi, Başbaki, Mahmudlu, Keiddashik, Kagachatu, Kururut, Kachyap, Kire, Ajibadzhi. *İzv.AN Az.SSR, 1989:
88].
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"Azerbaycan" gazetesi o yıllarda şöyle yazıyordu: barış konferansı ve onları Ermenistan ilan edin. ".
Nitekim, amaçlarına ulaşmayı başardılar. Erivan eyaletinin ve Zengezur ilçesinin topraklarını
Azerbaycanlılardan temizleyerek, bu topraklarda Ermeni Cumhuriyeti'nin kurulması için ön koşulları
yarattılar.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında tekrar tekrar ateşkes yapılmasına rağmen, bunun Ermeni hükümetinin
eylemleri üzerinde hiçbir etkisi olmadı.
1919 ve 1920 boyunca Ermeni hükümeti. taarruzunu sürdürdü. Ocak 1919'da silahlı Ermeni birlikleri,
Kemerli ve Sadarak köylerine saldırarak bu köyleri tahrip ederek Şarur ve Nahçıvan kazalarına yöneldiler.
Ermeni birlikleri, Alexandropol (şimdi Leninakan) ve Erivan şehirlerinden takviye aldı. *Gaz.Azerbaycan,
1919]
Araks hükümetinin Kemerli'de ikametgahı vardı. Ermeni birliklerinin demiryolu hattı boyunca Nahçıvan'a
hareketi (Ocak 1919'da) başladığında, Nahçıvan'a taşındılar. Nahçıvan hükümeti, Dakhna ve Veli Dağ
tepeleri arasındaki Kurt Kapısı'nda Ermenileri tutuklamak için Khamzaev liderliğindeki 100 kişilik bir
müfreze gönderdi. Burada Ermeni birlikleri durduruldu. Ermeniler geri döndüler ve bir geri çekilme
görüntüsü yaratarak Nahçıvanları savaşın gerçekleştiği ovaya çektiler.
Bunun sonucunda Nahçıvanların geri çekilmek zorunda kalması İrevan, Nahçıvan ve Şaruro-Daralagez
ilçelerinde halk arasında büyük paniğe neden oldu. Kurmay Kurmay Başkanı Yarbay Kerbelai Ali Han'a bağlı
Erivanlı Albay Kerim Han komutasındaki 1000'den fazla asker, yardıma koştu. Bu sırada Ermeni birlikleri
Şaruro-Daralagez ilçesine bağlı Zeyva köyüne ulaşmıştı. Burada Nahçıvanlar ile Ermeniler arasında ilk
çatışma yaşandı. İkincisi büyük bir yenilgiye uğradı ve panik içinde kaçtı.
Ermenilere göre, Nahçıvanların mükemmel savaş durumları sayesinde Ermeniler onları Türk zannetmişler.
Ermenilere yönelik zulüm, Zangezur'dan geçen bir İngiliz teğmeninin isteği üzerine durdurulduğu Erivan
ilçesine bağlı Yaydzhi köyüne kadar devam etti. *İzv. AN Az.SSR, 1990+ Görüldüğü gibi, barışçıl Azerbaycan
nüfusunun Ermeniler tarafından yok edilmesine bu kadar kayıtsız bakan yabancı misyon, Azerbaycanlıların
kendilerini savunmaya çalışmasıyla bir anda daha aktif hale geldi.
4-5 Mayıs 1919'da General Devi Nahçıvan'a gelir ve Nahçıvan ve Şaruro-Daralagez ilçelerinin sakinlerini
toplayarak onlara Ermeni hükümetinin otoritesine boyun eğmeleri gerektiğini bildirir. Bu konunun
kapsamlı bir şekilde tartışılmasından sonra, bu ilçelerin temsilcilerinin bir toplantısında, "Ermenilerin işgal
ettiği topraklarda Azerbaycanlıların son derece zor durumunu, yani sistematik imhalarını dikkate alarak,
General Devi'nin teklifini kabul etmeyin" şeklinde bir karar kabul edildi. "
Zangezur, Erivan, Eçmiadzin, Surmalin ilçelerindeki Azerbaycanlıların akıbetinden korunmak ve kendilerini
imhadan korumak için Nahçıvan ve Şaruro-Daralagez ilçelerindeki Azerbaycanlıların silahlı müfrezeleri
“Kurt Kapısı”nı işgal etti ve silahlı Ermeni Ermenilerine izin vermeme kararı aldı. birliklerin Nahçıvan ilçesi
topraklarına girmesi. *Gaz.Azerbaycan, 1919+
Ermeni hükümeti, Albay Dolukhanov'un müfrezelerini, Boyuk Vedi yakınlarında geçici bir bariyer bırakan
Sharuro-Daralayaz bölgesine taşıdı. Sadarak'ın Azeri nüfusu tutuklandı ve yaklaşık 60'ı Erivan'a gönderildi,
ardından Dolukhanov'un müfrezesi devam etti. Sharuro-Daralagezsky ilçesine bağlı Demirchi köyünde,
müfreze, yerel asi Azerbaycanlıların ileri birimleriyle çarpıştı. Bir çatışma başladı, ardından Ermeniler TazaKepir, Kurdchi ve diğer köyleri bombalamaya başladı.
Demirçi köyü “bağcılar” (yağma müfrezesini çuvallarla takip eden Ermenilere verilen isimdi) tarafından
yıkılıp yağmalandı. Kerbelai Han'ın müfrezesinin yaklaşmasıyla, taarruza geçen Azeriler, Ermenileri Demirçi
köyünden ve Kurt Kapılarından sürdüler ve onları Arazdayan istasyonuna kadar takip etmeye başladılar.
Dolukhanov'un geri çekilen müfrezesi, Davalu'nun Ermeni köyünde durdu.
Demirçi köyü “bağcılar” (yağma müfrezesini çuvallarla takip eden Ermenilere verilen isimdi) tarafından
yıkılıp yağmalandı. Kerbelai Han'ın müfrezesinin yaklaşmasıyla, taarruza geçen Azeriler, Ermenileri Demirçi
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köyünden ve Kurt Kapılarından sürdüler ve onları Arazdayan istasyonuna kadar takip etmeye başladılar.
Dolukhanov'un geri çekilen müfrezesi, Davalu'nun Ermeni köyünde durdu.
Bu başarısızlıklar sonucunda Dolukhanov geri çağrıldı ve Ermeniler, Boyuk Vedi'ye karşı yeni bir sefere
hazırlanmaya başladılar. Karalar-Jabgran, Şirazlı, Reykhanlı ve Ovşar köylerinin yakınlarında yeni çatışmalar
yaşandı. Ancak Ermeniler tekrar Eyüp ve Davaly köylerine çekilmek zorunda kaldılar. Bu ikinci taarruz,
Ermeni birliklerinin tamamen yenilgisiyle sona erdi. Bu tarihi süreçte Güney Kafkasya'da Ermeniler ile
Azeriler arasındaki çatışmanın kendi hallerine bırakılsaydı nasıl sonuçlanacağı hala bilinmiyor.
Azerilerin kendilerini ne kadar özverili bir şekilde savunduklarına, Ermenileri geri çevirerek ve karşı
saldırıya geçtiklerine bakılırsa, Ermeniler temsilcilerinin şahsında İngiliz-Fransız desteğine sahip olmasaydı,
kesinlikle Güney Kafkasya'da dayanamayacaklardı. . Azeriler, Ermenilere karşı ne zaman değerli bir direniş
gösterseler, bir yabancı misyonun temsilcileri ortaya çıktı ve müdahaleleriyle olayların gidişatını değiştirdi,
onları kendileri için doğru yöne yönlendirdi.
Yani bu sefer öyleydi. İngilizlerin müdahalesi ve o sırada kurulan Nahçıvan hükümetiyle uzun süren
müzakerelerin ardından Ermeni birliklerini Nahçıvan ve Şaruro-Daralayaz ilçelerine getirdiler. Sadece
Boyuk Vedi fethedilmemiş kaldı. 4 Temmuz 1919'daki Karabağ olaylarından tam bir ay sonra, Ermeniler
Albay Aprosimov komutasında üçüncü kez Vedi köyüne yanaştı. Ermenilerin yenildiği ve kaçtığı bir savaş
gerçekleşti. Askeri kupalar olarak, köyün savunucuları 4 makineli tüfek, yaklaşık 400 tüfek, bir kamp
mutfağı, bir ofis ve diğer ganimetler ele geçirdi.
Bu savaştan sonra, Ermeni komutanlığı Savaş Bakan yardımcı Dro'ya Vedi'ye karşı saldırı duzenlemesini
verdi. Dro, birliklere ek olarak, Mauseristleri de yer aldı. Öz savunma sisteminin komutanı Vedi Abbas-kuli
Shadlinsky, düşmanla köyn eteklerinde buluşmaya karar verdi. Yaşamayan Ermeniler, köyün savunucuları
tarafından terkedilirne karar verildi ve hızla ilerlemeler. Ancake yaklaşırken ateşle tanışan köyler.
Yaklaşık bir saat süren göğüs göğüse çarpışmalar, askerlerinin yarısını kaybederek geri çekilmeye başladılar
ve Azerbaycanlılar tarafından takip edilerek surlarına sığındıkları İova köyüne kadar takip edildiler. Savaş
alanında 1000'den fazla ceset ve aynı sayıda tüfek bıraktılar. Ancak yine İngiliz komutanlığı olaya
müdahale etti ve düşmanlıklar geçici olarak durduruldu.
Böylece, savaş alanında, açık savaşta silahsız sivil nüfus, kadın, yaşlı ve çocuklarla kolayca başa çıkan
Ermeni savaşçılar, Azerbaycan askerlerinden büyük ölçüde aşağıdaydı.
İngiliz birliklerinin tahliyesinden sonra, Ermeniler ve Azeriler arasındaki savaş yenilenmiş bir güçle yeniden
başladı. Düşmanlıkların başlamasının nedeni, evlenip Nahçıvan'da kalan Ermeniler tarafından bir Türk
askerinin öldürülmesiydi
Savaş beş hafta sürdü. Beşinci gün Ermeniler Novobayazıt kazası sınırlarına çekilmek zorunda kaldılar.
İrevan - Culfa demiryolu hattında inatçı savaşlar yaşandı. Shakhtakhty istasyonunda yerel Ermeni
garnizonuna ek olarak, Nahçıvan'daki birliklere destek verecek olan Khumbapesh komutasındaki Ermeni
kademesi yenildi.
Noraşen istasyonundaki savaşlar son derece inatçıydı. Ermenilerin zırhlı bir trene ve topçuya, çok sayıda
makineli tüfeğe sahip olmasına rağmen, Azerbaycanlılar zengin askeri kupalar ele geçirerek III. ve
kartuşlar. Hannukhlar köyü savaşmadan teslim oldu: 5 Ermeni subay ve 195 asker teslim oldu. Kurt
Kapısı'ndaki çatışmalar iki gün devam etmiş ve burada Ermeniler yenilerek köye çekilmişlerdir
Davalu, ancak yaklaşan Azerbaycan müfrezeleri de bu köyden sürüldü, ardından Şirazlı kavşağına
çekildiler. Şirazlı'da konuşlu Ermeni birlikleri, komşu Azerbaycan köyleri Şidli, Khalsa, Ovşar, Jatkran,
Karapar, Kichik-Vedi, Shykhlar ve Ali-Memmedli köyünün bir kısmını yok etti. Ermeniler buradan beşinci
kez Vedi köyüne karşı taarruza geçtiler. Saldırı, köyün maruz kaldığı ağır bombardıman altında dört yönde
gerçekleşti.
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Ancak bu saldırı da başarısız oldu. Saldırganların dört sütunu da paramparça oldu. Düşman savaş alanında
4.000'den fazla asker ve çok sayıda askeri kupa - tüfekler, kartuşlar, Ağdamlar, Masumlu, Job ve Araks
nehri üzerindeki Khorvirab manastırı hattı boyunca savunma pozisyonu aldı.
Ağustos ayında Ermeniler, Iğdır bölgesi ve Eçmiadzin ilçesindeki Müslüman köylerinde pogromlara
başladılar. Toplamda 60'tan fazla köy yıkıldı. Bu köylerin erkek nüfusu katledildi, kadınlar kısmen
öldürüldü, kısmen esir alındı. *İzv.AN AzSSR, 1989: 118-120]
13 Nisan 1919'da, Novobayazıt ilçesine bağlı Gökçi ilçesinin barışçıl Azerbaycan köylerini
Azerbaycanlılardan temizlemek için Ararat Cumhuriyeti birliklerinin (eski adıyla Ermeni Cumhuriyeti) işgali
başladı.
. 60 bin nüfuslu Gökça Gölü'nün kuzey ve doğusundaki 22 Azerbaycan köyü yakılarak tamamen temizlendi.
Bu köylerin sakinleri kısmen imha edildi, kısmen de Ermeni askeri birlikleri tarafından takip edilen Gence
ve Cevanshir bölgelerinin topraklarına kaçtı. Bunlar Taşkent, Gosha Bulakh, Sarıyakub, Bash-Shorja, LyakhShorja, Sogankulu-agaly, Aga Kilisa, Zod, Kulu-Agalu, B. Karakoyunlu, M. Karakoyunlu Zarzibil, Jai-Ahmedly,
Imak-Dag, 15 binden fazla sigara içen Kara-İman, Kesaman, Başkend, Malaya Mazra, Bolshaya Mazra,
Shishkaya, Kaya, Bashgadzhi, Karib. Bütün bu Azerbaycan köyleri yıkıldı, mülkleri Ermeniler tarafından
yağmalandı. *Gaz. Azerbaycan, 1919]
Novobayazetsky semtinde, 13 Nisan - 20 Nisan 1919 arasındaki hafta boyunca yakıldı ve yıkıldı. 2 Aralık
1919'da Gülyatag ve Canyatag Ermenilerinden oluşan bir çete, Azerbaycan'ın Syrkhavend köyüne
saldırarak 122 sığır ve 45 keçiyi çaldı. [Gaz. Azerbaycan, 1919]
1919 yılının son iki ayında, Eçmiadzin ilçesinde 62, Surmalinsky ilçesinde 34 Azerbaycan köyü daha yakılıp
yıkıldı, Zengibassar hariç tüm köyler yıkıldı.
Ermeni askeri birlikleri Erivan vilayeti içinde oyalandı ve yüzlerce Azerbaycan köyünü yok etti ve
Türkiye'den gelen Ermeni mülteciler temizlenen topraklara zorla yerleştirildi. Azerilerin nüfusun
%90'ından fazlasını oluşturduğu devasa Surmalinsky bölgesi tamamen temizlendi. Böylece Ermeniler,
bilinçli olarak "kavurulmuş toprak" politikası izleyerek Zengezur kazası ve Erivan vilayetinin topraklarını ele
geçirmeyi ve güvenlik altına almayı başardılar. Nahçıvan savunucuları, inanılmaz çabalar pahasına, aslen
Azerbaycanlı olan bu topraklar üzerindeki haklarını savunmayı başardılar.
14 Aralık 1919'da İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesinden sonra bir ErmeniAzerbaycan konferansı toplanmasına rağmen (konferans çalışması Nahçıvan, Şaruro-Daralagez ilçesindeki
kanlı olaylardan sonra gelen döneme tekabül etmektedir). , Boyuk-Vedi, Karabağ, Zengezur), öncesinde 2
Kasım'da Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin başbakanları arasında bir anlaşmanın
imzalanmasının ardından, bundan böyle tüm anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesine karar verildi.
silah zoruyla. Buna rağmen 1920 yılının başı yukarıdaki ilçelerde yaşayan Azerbaycanlılar için daha az kanlı
geçmemiştir.
Ocak 1920'de Zengezur'da onlarca köyün yıkıldığı büyük kanlı olaylar patlak verdi. Onlarla eş zamanlı
olarak 1919-1920 Aralık ve Ocak aylarında Ordubad ve Nahçıvan çevresinde, bir yanda Zengibasar ve
Sürmali'de çatışmalar yaşandı. 60'tan fazla köy yıkıldı. Mart ve Nisan aylarında Karabağ ve Dağlık-Kazak'ta
aşırı kan dökülen ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan çatışmalar çıktı. *İzv. BİR AzSSR, s.69+
Andronicus ve Dro'nun çeteleri burada özellikle gayretliydi. Zengezur ilçesinde Andronik komutasındaki
Ermeni silahlı kuvvetleri, Aguda, Darabas, Dulus, Kurtlar, Şeki, Urud, Vagudi, Irmis, Bahrili, Kyzyldzhik,
Darakend, Karakilsya, Melikli, Dortny olmak üzere 115 köyü tahrip ve tahrip etti. Dovruz, Karadyga,
Okhtar, Çobanlı, Kadayulu, Chullu, Shabadin, Almalykh, Chanakhchy, Cibili, Aghkend, Turapkhanly, Gulud,
Bektaş, Injevar, Siznak, Karachiman, Qatar, Seidlyar, Khalaj, Dashnov, Baidag, Noraşenik, Jimyagly,
Gomarat, Darzili, Kazanshi, Shayuplu, Tagamir, Tey, Atkis, SharikanDolutu, Avganly, Tanzaver, Maj,
Khojagan 1st, Emizli, Bukagar, Mulk, Banavshapyush, Vartanazur I, Vartanazur II, Legvaz, Alidara, Marzigit,
Tuğut, Pushanly, Razidara, Mammad Ismail, Guman-Dadanly, Tarakend, Kelu-Gyshlag Zamlar, Askerlyar,
Karagel, Chukhur-Yurd, Najaflyar, Karakelu, Shaifly, Gyageli I, Gyageli II, Burunlu, Burjadidar, Gun-Gyshlag,
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Dzhanabar, Khirdakishlyar, Tuafshaly, Shirikyan, Gazanshi, Karalar, Gemaran, Khotanan, Okhtarly, Okhtarly
Şakarlı, Kılıçlı, Tarnalı, Nuvadi, Tugun, BogarlySanali, Safi-Yurd, Kurpolyu, Chatarist, Pirivaysli, MashadiIsmaillar, Burdzhalar-Darzili, Subuklu, Mazmazak, Tazikurdaly, Farajan, Suarasy, Bayramushagy,
Kekhnekend, Kushlag, Zabukh, Baylandal, Bagir-Abcli, Keravis-. Listelenen köyler Ermeniler tarafından
yakıldı, sakinlerinin mülkleri alındı, çiftlik hayvanları çalındı ve toprakları Türkiye'den gelen Ermeni
mülteciler tarafından işgal edildi.
Ocak 1920'nin sadece üç gününde, 19'dan 21'e, Hocagan ve Kaladarasi arasındaki 26 köy yıkıldı. Ermeniler,
Ermeniler tarafından görülmemiş vahşete maruz kalan sivil silahsız halka karşı, topçu ve makineli
tüfeklerle desteklenen düzenli askeri birliklerden oluşan büyük bir güçle taarruza geçtiler. Bu köylerin
sakinleri kısmen yok edildi, kısmen de kaçtı.
Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına kaçarak mülteci sayısını doldurdular. Farajan, Gönyal, Gojamusaly,
Aligulu Ushagi köyleri yıkıldı, Ermeni taarruzunun cephesinin uzunluğu - Kubatlı'dan Hocagan'a 50 verst idi
ve buna barışçıl Azerbaycan nüfusu arasında muazzam yıkım ve kayıplar eşlik etti. Aligulu Ushagy Köyleri.
Şurnuk, Shansuz, Seltaz, Mazra, Eyvazli, Novla, Turovlu, Shomauz, Seitar, Momu, Shahverdilyar tamamen
Ermeniler tarafından yok edildi.
Ain, Sharaflu, Hocagan köyleri yerle bir edildi. 21 Ocak'ta 10.000 kişilik Ermeni askeri birlikleri, Zengezur
ilçesinin 3. Dondarlı bölümünü tahrip etti, Dondarlu köyünü ele geçirdi, Gence ilçesinin 9. bölümünün
Hacı-Gharib, Sadagaç köylerini tahrip etti, sakinleri öldürüldü, 30 insanlar kaçış sırasında soğuktan dondu.
Ermenilerin zulmünden kaçan 300'den fazla insan Aras Nehri'ni geçerken boğuldu. *İzv. AN AzSSR: 137,
140-144]
Listelenen tüm köylerde şunlar öldürüldü: 3257 erkek, 2276 kadın, 2196 çocuk; yaralı: 1060 erkek, 794
kadın, 485 çocuk. İrevan ilçesinde 32 köy yıkıldı ve yakıldı: Damarchirmaz, Zar, Kamal, Duzdadzhik,
Magyus, Ohjavert, Puta, Garipchy, Kokht-Tatarsky, Ali-Gyrykh, Agamzaly, Jabachili, Harratlı, Uluzanlı,
Karadağlı, Karajar, Raganlı, Abilkend, Sabunçu, Kamarlı, Torpakkala, Karakoyunlu, Dugin, Bzovand,
Karagamzalı, Alpava, Dokkuz, İnekli, Agbash, Novruzlu, Yamandzhanu, Sadarak. 19.005 sakini öldürdü ve
kovdu. Surmalinsk köyünde 75 köy yıkıldı ve yakıldı: Alikochak, Vandumarak Upper, Vandumarak Nizhn. ,
Arabkirli, Qasimjan, Kuzuydan, Kazanchi, Kiti, Kulluk, Oba, Sarychoban, Charykhchi Ver. , Hasan Khan,
Gechjalu, Jennetabad, Diza , Karakoyunlu, Krabchag Oğuzlu, Safarkulu, Toghagshany Gajar, Shirachi, Inja,
Sunmali, Pirli, Osman-key, Soyutlu, Katyrly Nizhn., Chinchavad, Kaçin, Agdaş, Agabek, Demirsykhan,
Karadzhoran, Yayly, Aokos, Sichanly, Dashlydzha, Kiriagach, Mucha . 41.347 Azeri öldürüldü ve sınır dışı
edildi.
Eçmiadzin ilçesinde 84 köy yakılıp yıkıldı, 35.784 kişi öldürüldü ve sürüldü
Bunlar: Molla Dursun, Hacılar, Giramna, Ayarlı, Ağca-Kala, Aramlı, Zeyva, Kelanlı, Karagabasar, KezluKemerli, Safi-Abad, Karakoyunlu, Ayranlı, Patrinj, Tos, Ayranlı, Yanbankara, Janbankara, Takiya, Parni, Ahis,
Zeynal-Bukhag, Ketuklu, Ushi, Nazravan, Angersak, Kana-Bukhak, Katur, Karadzhoran, Kürt-Ali, Amamli,
Tukhunabi, Akarak, Ergov, Karkhun Verhn., Karkhun Nizhn., Shurken Mullah Badal, Agdis-ArchKarim-arh,
Armutlu, İğdalu, Canfida, Kulibeklu Yukarı, Kulübekli Aşağı, Saatli, Reed, Meto-Kalo, Katirabad, Rachdar,
Peznki Hocayar, Partikan, Primalek, Sheikh-Garni, Arvalyshin, Carvansai, Carvansar, , Mehriban, Irind,
Karanovmaz Nizh., Karanovmaz Nizhn, Agadjakala Nizhn, Sabunchi, Kala-kut Verkh, Kala-kut Nizhn.Snakewinter, Udfan, Bayramli, Gadim-bashir, Agjakala Upper. Novobayazetskiy ilçesinde 7 köy yıkıldı, 4.649
sürgün edildiErivan vilayeti genelinde 199 Azeri köyü yakılıp yıkılmış ve bu köylerin sakinleri olan 135 bin
kişi kısmen Ermeniler tarafından öldürülmüş ve açlıktan ölmüş, kısmen de Türk birliklerinin işgal ettiği
bölgelere taşınmıştır. *İzv. BİR AzSSR, 1989: 138+
Bu köylerdeki Ermenilerin zulmü ve aşırılıkları, tanıkların ifadelerini okuduğunuzda kanınızı donduruyor.
Zengezur ilçesine bağlı Baguda köyünde Ermeni askerlerine dağıtılan en güzel 15 kız, keder ve
namussuzluk çekmediği gibi maddi acılardan da vefat etmiştir. Aynı köyde, köyün yıkımı sırasında sığınak
arayan 400 kişi camide toplanınca, Ermeniler cami çıkışlarına barikat kurup camlara el bombası attılar ve
154

9th International Management and Social Research Conference
April 23-24, 2022 Istanbul /Turkey
ardından camiyi tüm halkla birlikte yaktılar. Aynı köyde Azeri bir kadın olan Kadama Tair kyzy bıçaklanarak
öldürülmüş, göğüsleri kesilmiş ve kesilen bebeği ağzına konmuştur. Aynı köyde genç kızlar Nisa Aman kızı,
Ajab Nukhbali kızı, Sona Cafer kızı ve Shakhnuli Jalal kızı tecavüze uğradı. Aynı köyün yakınında, Gulmasta
Kasum kızı öldürüldü, göğüsleri kesildi ve sırtına bir at nalı çakıldı. Nuvadi köyünde Ermeniler kaçan kadın
ve çocukların başlarını kılıç ve hançerlerle kestiler. Şeki köyünde göğüsleri kesilmiş kadınların cesetleri,
ortadan ikiye bölünmüş küçük çocukların cesetleri sokaklarda yatıyordu. İrmişli köyünde, bozgun sırasında
Ermeniler süngü üzerinde küçük bebekleri büyüttüler, ölülerin cesetleri parçalara ayrılmış halde bulundu.
Agudi köyünde Ermeniler, yaşayan Gulam-Ali Shakyar ogly'nin uzuvlarını kestiler ve daha sonra süngü ve
kamçılarla kan kaybından ölene kadar onu ayakları üzerinde yürümeye zorladılar. Aynı köyde bütün güzel
kızlara tecavüz edilmiş ve ardından öldürülmüştür.
Müslimler köyünde cesetlerin şekli o kadar bozulmuş ve parçalanmıştı ki kime ait olduklarını belirlemek
mümkün değildi - kolları, bacakları ve kafaları olmadan. İşte ilçedeki Azerbaycan halkının çektiği acıların
kısa ve tam bir listesi. Bu tür suçlar neredeyse yok edilen her köyde meydana geldi. *Gaz.Azerbaycan,
1919]
Çözüm: Böylece yüzyılın başında Ermeniler, Azerbaycan topraklarında bir Ermeni devleti kurmayı ve
Taşnak programının bir kısmını yerine getirmeyi başardılar. "Büyük Ermenistan".
Tarihsel paralellikler çizerek, yeni olan her şeyin çoktan unutulmuş eski olduğunu görüyoruz. Azerbaycan
halkının 20. yüzyılın sonunda karşılaştığı şey, 100 yıl önce geliştirilen Taşnak programının bir parçasıdır. 30
yıl önce Azerbaycan topraklarının %20'sinin ele geçirilme yöntemleri hiç değişmedi. 100 yılı aşkın bir
süredir Azerbaycan halkı, Ermeniler ve onların hamileri tarafından sistemli ve sistemli fiziksel ve manevi
soykırımlara maruz bırakılmış ve bu politika Ermenistan devlet politikasının saflarına girmiştir.
Azerbaycan halkının düşmana karşı tam zaferi ve Ermenistan - Karabağ tarafından işgal edilen Azerbaycan
topraklarının kurtarılması ile sonuçlanan 44 günlük Vatanseverlik Savaşı, işgal ettikleri topraklarda Ermeni
vandalizminin korkunç bir resmini gözler önüne serdi. Bütün şehirler yeryüzünden silinmiş, harabeye
dönmüş, yerleşim yerlerinin adı Ermenice değiştirilmiş, bu topraklarda hayvanlar ve kuşlar bile
kalmamıştır. Her yerde uğursuz bir sessizlik var. Bütün bu tablo, gelecekte tekrarını önlemek için
Azerbaycanlıların gelecek nesillerine uyanık olmaları ve bu tarihi hatırlamaları için sessiz bir çağrıdır.
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Özet
Son yıllarda dünyada yaşanan krizler, birçok sektöre olduğu gibi turizm sektörüne de zarar vermiş ve
yaşanan krizler özel sektörü, kamu sektörünü ya da sivil toplum kuruluşlarını, tek başına çözemeyeceği
şekilde, tüm paydaşları ile etkilemiştir. Özellikle özel sektörün kamunun desteğine ihtiyaç duyduğu covid19 sürecinde krizin en az zarar ile atlatılmasına yönelik pek çok kamu politikası devreye girmiştir. Bu
bakımdan salgından turizm sektörünün fazla etkilenmiş olması uluslararası turizm yazınında kamu
politikası uygulaması olarak turizm politikası çalışmalarına daha çok önem verilmesine sebep olmuştur. Bu
çalışmanın amacı dünyayı etkileyen bir kriz olarak Covid-19’un olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak
amacıyla yapılmış olan turizm politikalarını ele almaktır. Çalışmada bibliyometrik analiz yöntemi
kullanılarak Yök akademik, Google akademik ve yöktez veri tabanları kullanılarak, 2 kitap, 1 tez, 3 bildiri ve
64 makale olmak üzere toplamda 70 akademik turizm politikası çalışmasına ulaşılmıştır. Ayrıca analiz
yöntemi olarak frekans (f), yüzde değer (%), prizma akış diyagramı ve kelime bulutu kullanılmıştır. Yapılan
analiz sonucunda en çok yayın yapılan yıl 47 çalışma ile 2020 yılı olurken, 23 çalışma ile 2021 yılı 2. Sırada
yer almaktadır. Covid-19 salgınının 2019 yılı aralık ayında henüz yeni başlaması sebebiyle bu yılda turizm
politikasına yönelik çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmaların 54 tanesi Türkçe olarak yayınlanırken 16
tanesi İngilizce olarak yayınlanmıştır. Anahtar kelime analizi sonucunda ise en çok kullanılan kelimelerin
“Covid 19”, “Turizm” ve “Pandemi” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak çalışma ile kamu politikası
olarak turizm politikasına yönelik çalışmaların daha fazla olması gerektiği görülmektedir. Bu anlamda
krizlerin en az zararla atlatılabilmesi amacıyla tehdit oluşturabilecek etmenlere karşı etkili çözüm
yöntemlerinin artırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kamu Politikası, Turizm Politikası, Bibliyometrik Analiz.
Bibliometric Analysis of Publications on Tourism Policy in the World During 2019-2021
Abstract
The crises experienced in the world in recent years have damaged the tourism sector as well as many
sectors, and the crises have affected the private sector, public sector or non-governmental organizations
with all their stakeholders in a way that they cannot solve alone. Especially in the covid-19 process, where
the private sector needs the support of the public, many public policies have been put into action to
overcome the crisis with the least damage. In this respect, the fact that the tourism sector has been
greatly affected by the epidemic has caused more importance to be given to tourism policy studies as a
public policy application in the international tourism literature. The aim of this study is to discuss the
tourism policies made in order to eliminate the negative effects of Covid-19 as a crisis affecting the world.
In the study, using the bibliometric analysis method, a total of 70 academic tourism policy studies,
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including 2 books, 1 thesis, 3 papers and 64 articles, were reached by using Yök academic, Google
academic and yöktez databases. In addition, frequency (f), percent value (%), prism flowchart and word
cloud were used as analysis methods. As a result of the analysis, the year with the most publications is
2020 with 47 studies, while 2021 is in the 2nd place with 23 studies. Since the Covid-19 epidemic has just
started in December 2019, no study on tourism policy has been found this year. While 54 of the studies
were published in Turkish, 16 of them were published in English. As a result, it is seen that there should
be more studies on tourism policy as a public policy. In this sense, it is necessary to increase effective
solution methods against the factors that may pose a threat in order to overcome the crises with the least
damage.
Keywords: Covid-19, Public Policy, Tourism Policy, Bibliometric Analysis.
1.Giriş
Kamu politikası, kamu yönetim elemanlarından biri olmakla beraber toplumsal sorunları belirleme ve
bunların çözümleri için yeni yollar aramaktadır. Kanun koyma, idari düzenlemeleri gerçekleştirme,
belirlenen çözüm fikirleri arasında seçim yapma ve sorunları çözmek adına en uygun olan yöntemleri
belirleme işleriyle ilgilenmektedir (Eryılmaz, 2012). Kamu politikaları eğitim, savunma, sağlık, sosyal
güvenlik, kentsel gelişme, turizm gibi alanlarla devamlı olarak ilgilenmektedir (Demir, 2011). Turizm,
dünyada yaklaşık 300 milyon insanı istihdam ederek, uluslararası alanda istihdam olanakları yaratan bir
sektör olarak görülmektedir. Bu bağlamda dünyada ve Türkiye’de turizme verilen önem de gittikçe
artmaktadır (Emekli, 2005). Bunun sonucunda da turistik gelişmelerin sağladığı faydaları artırarak
korumak, olası zararları en düşük seviyeye indirmek amacıyla turizm sektöründe uzun vadeli ve başarılı
politikalar izlemek, plan ve programlar dâhilinde önlemler almak ve bu önlemleri uygulamak oldukça
önem arz etmektedir (Öztürk Sözen, 2006).
Alanyazında bilimsel çalışmaların sayısının artması sonucu araştırma ve analiz yapmanın zorluğunun
azaltılması amacıyla bibliyometri analizi kullanılmaktadır. Özellikle bilimsel anlamda belli bir alana ilişkin
bibliyometrik çalışma yapan araştırmacılara bu sayede yardımcı olabilecek yöntem sunulmaktadır (Cobo,
López‐Herrera, Herrera‐Viedma ve Herrera, 2012). Bibliyometri kavramı, istatistiksel ve matematiksel
yöntemlerin bilimsel iletişim ortamlarına uygulanması şeklinde tanımlanmaktadır (Pritchard, 1969).
Bibliyometri, bilimsel iletişimin üzerinde, bilimsel iletişimin yapısına yönelik olarak araştırmalar yapmak
için yöntemler sunmaktadır. (Borgman ve Furner, 1990). Bibliyometrik araştırmalarda yayınların ve
belgelerin belirli özellikleri analiz edilerek bilimsel kaynaklara ilişkin bulgu ve verilerin elde edilebilmesi
mümkün olabilmektedir (Al ve Coştur, 2007). Son yıllarda bilimsel çalışmaların giderek artması, bilimsel
etkinliği ölçmek amacıyla yararlı bir araç olarak kullanılan bibliyometrik çalışmalara olan ilgiyi arttırarak, bu
yöntemin pek çok bilim dalında tercih edilmesine neden olmuştur. Bibliyometrik analiz, ortaya konan
araştırmanın kalitesinin dış değerlendirmesini yapmayı sağlaması ve çalışma alanının gelişimini inceleyerek
görebilme imkânı vermesi bakımından turizm alanında da önemli ve büyük ölçüde tercih edilen bir
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Hall, 2011).
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonunda, solunum yolu
rahatsızlıkları (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile gelişen ve bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda,
13 Ocak 2020’de tanımlanan, ölümcül etkileri olan bir virüstür. İnsanlarda, koronavirüsün soğuk
algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) benzeri
daha şiddetli hastalıklara ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Başka bir deyişle
Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olmaktadır (covid19.saglik.gov.tr; Ciotti, Ciccozzi,
Terrinoni, Jiang, Wang ve Bernardini, (2020); Velavan ve Meyer, (2020). Covid-19 salgını dünya üzerinde
büyük bir etkiye sebep olmuştur. Virüs sebebiyle alınan uzun karantina kararı, seyahat kısıtlamaları, sosyal
mesafe önlemi, iş yerlerine alınan müşteri kapasitesinin azaltılması ve iş yerlerinin uzun süreli faaliyetini
durdurma kararı pek çok sektörde olduğu gibi, emeğin yoğun olduğu ve insan gücüne dayanan turizm
sektörünü de önemli derecede etkilemiştir (Bakar ve Rosbi, 2020; Rani, 2020).
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Araştırmacılar açısından Covid-19’ un bireyler ve örgütler üzerindeki etkilerinin araştırılmasına yönelik ilgi
giderek artmaya başlamıştır (Verma ve Gustafsson, 2020). Özellikle 2020 yılı kapsamında covid-19
alanındaki çalışmalar, sosyal bilimler alanında ve özel sektörde ise yönetim konusunda etkin bir rol
oynamıştır (Aristovnik, Ravšelj ve Umek, 2020). Ele alınan bu çalışma kapsamında Covid-19 döneminde
turizm sektöründe meydana gelen değişimleri ve gelişmeleri görebilmek adına bibliyometrik analiz
yöntemi kullanılarak, alanyazındaki kamu politikası ve turizm politikası çalışmaları ele alınmıştır. Bu sayede
Covid-19’un turizm sektörü üzerindeki etkileri ve Covid-19 sonrası dönemde uygulanacak politika çalışma
kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca bu çalışma, turizm alanında sınırlı sayıda ele alınan Covid-19
çalışmalarının bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi (Verma ve Gustafsson, 2020) ile gelecek
araştırmacılar için alanyazının gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Turizm gelirinin 2021 yılında bir
önceki yıla göre %103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar olması (Tüik, 2022) ve turizmin milli
gelire yaptığı katkı sebebiyle turizm politikalarının artırılmasının önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.
2.Literatür Taraması
Genel olarak kamu politikası, toplum yararına olacak şekilde kararlar alma olarak tanımlanabilmektedir.
Bu kararların alınmasında, yasama, yürütme ve yargı organları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, siyasi partiler, vatandaşlar ve çeşitli çıkar grupları etkili olmaktadır
(Yıldız ve Sobacı, 2013). Turizm sektörünün 1950’lerden itibaren en hızlı büyüyen sektör konumunda
olması ve diğer sektörlerin aksine karmaşık ve sürekli değişen yapıya sahip olması, beraberinde turizm
alanında sosyal, çevresel ve ekonomik anlamda kamu politikaları yapma zorunluluğunu da getirmektedir
(Elliot, 1997; Gun ve Var, 2020). Turizm alanında ilk kamu politikalarının oluşması,1960’lı yıllardaki beş
yıllık kalkınma planıyla başlamıştır. Özellikle 1960 yılının sonundan bu yana Ege ve Akdeniz kıyılarına
yoğunlaşacak şekilde yabancı kitle turizmine yönelik devlet teşvikleri artırılmıştır. Turizm teşvikleri ve
yatırımlar sayesinde 1980 yılından itibaren Ege ve Akdeniz bölgesine gelen yabancı turist sayısında önemli
ölçüde artış yaşanmıştır (Soyak, 2011; Soyak, 2013). Genel anlamıyla kamu politikasını, kamuya fayda
sağlamaya yönelik eylemler, taahütler ve kararlar olarak tanımlamak mümkündür (Luke 1998). Turizm
politikası ise bir ülkede bulunan insanların tamamının turizm hareketine katılması sonucunda, dinlenme
ihtiyacının giderilmesi, doğal çevrenin korunarak turizm ihtiyacının karşılanması için gerekli olan en uygun
alt ve üstyapının kurulabilmesi amacıyla kamu yönetiminin dolaylı veya dolaysız şekilde turizm alanına
müdahale etmesidir (Olalı, 1990). Literatür taraması yapıldığında, kamu politikası ve turizm ile ilgili
ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda pek çok farklı çalışma yapıldığı görülmektedir.
Bodlender ve Lickorish (1991), Inskeep (1991), Pearce (1992), Hall & Jenkins (1995),Bonham ve Mak
(1996), Garhter (1996), Elliot (1997), ve Hall (2000) turizm politikasını ekonomik yönden ele alarak
turizmin canlandırılması, sektörün ekonomik anlamda büyümesi, vergilendirmenin kontrol edilebilmesi ve
ülkeye daha fazla gelir getirmesi adına yapılacak olan kamu politikalarının üzerinde durmaktadır.
Olalı (1990), Craik (1991), Blowers (1997), Bramwell (2005), Garrod (2012),Lovelock, Carr ve Bello (2016),
Özdemir (2020), Kervankıran ve Bağmancı (2020), Crossley (2020) ise turistlerin turizm hareketine
katılımının teşvik edilmesi, destinasyonların sosyal canlılığının artırılması, doğal çevrenin korunması ve
kültürel değerlerin ön plana çıkarılmasının sağlanması, kirliliğin azaltılması, kıt kaynakların korunması ve
sosyal eşitliğin sağlanabilmesi, Destinasyonun sahip olduğu kültürlerin ve çevresinin tanıtımının yapılması
olgularını amaçlamaktadır. Bu nedenle bu araştırmacılar sosyal ve kültürel anlamda kamu politikalarının
yapılması gerektiği fikrini savunmaktadır.
Covid-19 tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektörü üzerinde de olumsuz etkiye sahiptir. Pandeminin
başlaması ile birlikte tüm dünyada kısıtlama kararları alınmış, turistlerin seyahat iptalleri artış göstermiştir.
Akademik alanda da hızla bu konuda yayınlar üretilmeye başlanmıştır. Turizm alanında çalışan
akademisyenler, pandeminin turizm sektörüne etkilerini farklı yönleriyle ele alan çalışmalar
gerçekleştirmiştir.
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Gössling, Scott, ve Hall, (2020) yapmış oldukları çalışmada Covid-19'un etkilerini önceki küresel kriz
türleriyle karşılaştırmış ve pandeminin toplumu, ekonomiyi ve turizmi nasıl değiştirebileceğini
araştırmışlardır. Kunt (2021), Gün ve Tutçu (2021), Işık Erol(2020), Korkut, Gün ve Tutçu (2020) yapmış
oldukları çalışmalarında Covid 19’un turizm işletmelerinin gelir oranları üzerindeki etkilerini incelemiş ve
Covid 19 sebebiyle turizm işletmelerinin gelir oranının düştüğü sonucuna ulaşmıştır. Karadeniz vd. (2021),
Cheer (2020), Skare, soriano ve Rochon (2020), Lew, Cheer, Haywood, Brouder ve Salazar (2020) ve
Ranasinghe ve Pradeepamali .(2020) Covid 19’un gelir ve istihdam üzerindeki etkilerini ele aldığı
çalışmalarında virüs sebebiyle getirilen kısıtlamaların ve halkın hastalık korkusunun turizm sektöründeki
gelir oranlarını ve istihdamı düşürdüğü sonucuna ulaşmıştır.
Khan (2020), Çakır ve Barakazı (2020), Kıvılcım (2020), Kiper, Saraç, Çolak, ve Batman, (2020) , Kumar ve
Nafi (2020)nin, Covid 19 un Türkiye’ye turist geliş sayısı üzerindeki etkilerini incelemek adına yürüttüğü
çalışmada, virüs korkusu ve pandemide getirilen kısıtlamalar sebebiyle turist geliş sayısında ciddi düşüş
yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Şengel, Işkın, Gökhan, Genç ve Çevrimkaya (2020), Kılıç, Aslan ve Gövce (2020) ve Akbaba (2020)
Wachyuni ve Kusumaningrum (2020) Covid 19 sonucu turistlerin tatil yapma ve tekrar satın alma
niyetlerinin belirlenmesi amacıyla çalışma yapmıştır. Yapmış oldukları çalışmalarının sonucunda turistlerin
tatil yapma ve tekrar satın alma niyetlerinin azaldığını ve bu nedenle turizmde ekonomik gerileme
durumunun söz konusu olduğu kanısına varmışlardır.
Pekerşen (2021) Covid 19 sonrası uzaktan eğitim sebebiyle eğitimde yaşanan düşüşü ele alırken, Heper
(2021) yapmış olduğu çalışmasında Covid 19 sonrası medikal turizmde yaşanan düşüşü ele almaktadır.
Düzgün ve Kurt (2020) ise araştırmaları sonucunda Covid 19 sonrası turizmde yaşanan olumsuz gelişmeler
ve gelir kaybı sebebiyle turist rehberlerinin, kendilerini çalışma alanında güvende hissetmemeleri
sonucunda başka iş kollarına yöneldiği tespit edilmiştir.
Bayesen, Özkök ve Sünnetçioğlu (2020), Özçoban (2020), Akduru (2020), Crossley (2020) ve Avcı (2021)
ele aldıkları çalışmalarında Covid 19 sonrası hastalık kapma korkusu yaşayan turistlerin sosyal mesafeyi
korumak amacıyla kitlesel turizmden uzaklaşarak bireysel turizm ve bireysel aktivitelere yönelme
eğiliminde olduklarını saptamıştır.
Skare, Soriano ve Rochon Covid 19’un seyahat sektörü ve turizm üzerindeki etkilerini, araştırmış ve Covid
19’un seyahat sektörü ve turizmde düşüşe ve gelir kaybına neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kreiner
ve Ram (2020) pandemi sürecinde krizi en doğru şekilde yöneterek ve turizm çalışanlarını teşvik edici
stratejileri uygulayarak Covid 19 sırasında ve sonrasında turizm üzerindeki olumsuz etkilerin en aza
indirileceğini savunmaktadır.
Yapılan bibliyometri analizi sonucunda ele alınan çalışmaların politik konusu bakımından amaçları
aşağıdaki tabloda (Tablo 1) gösterilmektedir.
Tablo 1: Yayınlanan Çalışmaların Turizm Politikasına Yönelik Amaçları
Politik Amaç ve Etkileri
Ekonomik
Sosyo-Kültürel
Yerel Halk ve Turiste Yönelik
Kamu Kesimine Yönelik
Özel Sektöre Yönelik

f
38
1
15
11
5

%
54.3
1.4
21.4
15.7
7.2

Tablo 1’e bakıldığında incelenen çalışmalarda odaklanılan konuların 38 tanesinin ekonomik politik amaç ve
etkileri ele aldığı (turizm gelir seviyesindeki azalma, istihdamdaki azalma, turist geliş sayısında yaşanan
düşüş) 15 tanesinin yerel halka ve turiste yönelik politik çalışma ve etkilere odaklandığı (kitlesel turizmden
bireysel turizme geçiş, bireysel villa kiralama ile tatil, izole olarak tatil yapma ihtiyacı, çevrimiçi eğitime
geçiş) görülmektedir. Çalışmaların 11 tanesinin kamu kesimine yönelik politik çalışma ve etkileri ele aldığı
160

9th International Management and Social Research Conference
April 23-24, 2022 Istanbul /Turkey
(kriz yönetimi, sertifikasyon uygulaması, covid-19 hakkında eğitim verilmesi, covid-19 bağlamında yapılan
politikalar) söylenebilmektedir. Ayrıca yapılan çalışmaların 5 tanesinin özel kesime yönelik olup özel kesimi
etkilediği (turizmde çalışan personel performansındaki düşüş, iş değiştirme isteği, covid-19 etkilerini
azaltıcı tedbirlerin alınması), 1 tanesinin sosyo-kültürel politik amaç ve etkilere odaklandığı (doğal hayata
dönme isteği, doğal çevrenin korunması) görülmektedir. 2019-2021 yılları arasında yapılan yayınların
yazım dilleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Dillerine Göre Yapılan Çalışmalar
Yayın Dilleri

F

%

Türkçe

54

77,1

İngilizce

16

22,9

2019-2021 yılları arasında yapılan çalışmaların 54 tanesinin yazım dili Türkçe iken 16 tanesinin yazım dili
İngilizcedir. Makalelerin yayın yılına ilişkin frekans ve yüzde değerleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Yayınların Yıllara Göre Dağılımı
Yayın Yılları
2019
2020
2021

F
47
23

%
67.1
32.9

Alanyazında 2019-2021 yıllarında dünyada turizm ve turizm politikası alanında yapılmış yayınların yıllara
göre dağılımı tablo 3’te verilmektedir. Toplam 70 yayın çıkarıldığı ve bunlardan 47’sinin 2020, 23 tanesinin
ise 2021 yılına ait olduğu görülmektedir. 2019 yılında ise hiç yayın yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bunun sebebinin Covid 19 pandemisinin henüz yeni başlamış olması ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir.
2019-2021 yılları arasında alanyazında ele alınan çalışmaların yazar sayılarına göre verilmiş hali Tablo 4’te
gösterilmektedir.
Tablo 4: Yayınların Yazar Sayıları
Yazar Sayısı

F

%

Tek yazarlı
İki yazarlı
Üç yazarlı
Dört yazarlı
Beş yazarlı

28
26
9
4
2

40.6
37.7
13
5.8
2.9

Yazar sayılarını gösteren tablo incelendiğinde tek yazarlı çalışma sayısının 28, iki yazarları çalışma sayısının
26, üç yazarlı çalışma sayısının 9, dört yazarlı çalışma sayısının 4, beş yazarlı çalışma sayısının 2 olduğu
görülmektedir. Ele alınan çalışmaların tümüne bakıldığında ise toplam yazar sayısının 133 olduğu
görülmektedir. Akademik çalışmaların yayınlandığı ulusal ve uluslararası dergiler Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Akademik Çalışmaların Yayınlandığı Yerler
Yayın Yılları
Uluslararası
Ulusal

F
33
14

%
70,2
29,8

2019-2021 yılları arasında yapılmış 70 akademik çalışma uluslararası ve ulusal olmak üzere Tablo 5’te
gösterilmiştir. Toplam 47 farklı dergide yayınlanmıştır. Uluslararası dergi sayısı 33 iken ulusal dergi sayısı
14’tür.
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2019-2021 yılları arasında yayınlanmış çalışmalarda kullanılan konu ile ilgili anahtar kelimeler bulut kelime
analizi tekniği kullanılarak verilmiştir. En çok kullanılan 5 anahtar kelime tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: Yayınlarda Kullanılan Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelime

F

%

Covid 19

49

16.8

Turizm

27

9.2

Pandemi

17

5.8

Koronavirüs

9

3

Salgın

7

2.4

Tablo 6 incelendiğinde toplam kullanılan anahtar kelime sayısının 291 olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
‘’Covid 19’’ anahtar kelimesi 49 kez kullanılarak 1. Sırada yer alırken, ‘’Turizm’’ kelimesi 27 kez kullanılarak
2. Sırada yer almaktadır. Turizm politikalarının yoğun olarak ele alındığı çalışmalarda kullanılan anahtar
kelimelere baktığımızda ise “politika”, “turizm politikaları”, “stratejiler”, “turizm kurtarma stratejisi”,
“kanıta dayalı politika”, “ulusal turizm stratejileri”, “yönetim” kelimelerinin çoğunlukta olduğu
görülmektedir.

Şekil 1: Kelime Bulutu
Kelime bulutları, çalışmalarda en çok kullanılan kelimelerin genel kompozisyonunun anlaşılmasını
sağlamaktadır. Araştırmacıların elde ettikleri veriler sonucundaki temaları görsel olarak sunmalarına
yardımcı olmaktadır (Williams, Parkes ve Davies, 2013). Yapılan analiz sonucunda “politika”, “turizm
politikaları”, “stratejiler”, “turizm kurtarma stratejisi”, “kanıta dayalı politika”, “ulusal turizm stratejileri”,
“yönetim” kelimelerinin 1’er tane kullanıldığı, en çok kullanılan anahtar kelimenin 49 ile “covid-19”
olduğu, bunu 2. Sırada 27 ile “turizm” kelimesinin takip ettiği görülmektedir.
Literatür Tarama Stratejisi
Literatür taramasına 27.09.2021 tarihinde başlanmış ve 27.06.2022 tarihinde ilgili tarama
sonuçlandırılmıştır. Her aşamada; arama sonuçları kaydedilmiş, ekleme ve çıkarma kriterlerine göre
taranan çalışmalar konu uyumu dâhilinde incelenmiştir. Çalışma seçimine ilişkin bilgi akış diyagramı, Şekil
1’de sunulmuştur.
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Literatür taraması Veri tabanları: YÖK Akademik, Google Akademik ve Yöktez.
Kısıtlamalar: Turizm politikaları konusunda çalışma yayınlayan dergiler.

Toplam arama kayıtları (n= 3069)

Kopyalar silindikten sonra arama kayıtları (n=3000)

Başlık ve özete dayalı olarak makalelerin taranması

Çıkarılan (n=2701): kavram dışı (n=1353)
Açıklama: Araştırma konusu turizmde covid-19 dönemi politikalar
araştırma dışı kavramların çalışıldığı makaleler (n=2701)
çıkarılmıştır.

Dahil edilen (n=70)
Şekil 2: Çalışma Seçimi Prısma Akış Diyagramı (Liberati ve diğerleri, 2009).
Araştırma konusu ile ilgili literatür taramasına 27.09.2021 tarihinde başlanmış ve 27.06.2022 tarihinde son
verilmiştir. İlgili terimler veri tabanlarında şu şekilde aranmıştır: “covid-19 ve turizm politikaları,
koronavirüs ve politika, turizm politikaları, politika”. Dahil etme ölçütleri olarak: covid-19’un turizm
sektörü politika alanlarında işlenmiş olması, çalışmaların 2019 ve 2021 yılları arasında yayınlanmış olması.
Veri tabanlarına YÖK Akademik, Google Akademik ve Yöktez kaynaklarından ulaşılmıştır. Elde edilen
tarama kayıtları birleştirildikten sonra başlık ve özete dayalı olarak makaleler taranmıştır. Kopyalar
silindikten sonra tekrar arama yapılmış ve bu sayının 299 olduğu görülmüştür. Covid-19 turizm politikası
konulu çalışmalardan turizm sektörü dışında olanlar, örneklemi turizm sektörü dışında seçilen çalışmalar
analizden çıkarılarak tekrar arama yapılmıştır. Turizm sektörü dahilinde covid-19 döneminde uygulanan
turizm politikası konulu çalışmaların 70 adet olduğu belirlenmiş ve detaylı şekilde analizi yapılarak
çalışmaya dahil edilmiştir.
Sonuç
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve turizm dâhil olmak üzere pek çok sektörü olumsuz yönde etkileyen covid19 virüsüne karşılık yönetim tarafından pek çok alanda politikalar yapıldığı bilinmektedir. Alanyazında son
yıllarda sosyal bilimler de dâhil olmak üzere çok sayıda alanda akademik yayın yapıldığı incelemeler
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sonucunda belirlenmiştir. 2019-2021 yılları arasında Covid-19’un turizm sektörü üzerindeki etkilerini ve bu
konuda yapılan politikaları konu alan çalışmalarının incelenmesi sonucunda toplam 70 adet akademik
yayın olduğu görülmektedir. Pandeminin 2019 yılı aralık ayında başlaması sebebiyle aynı yılda yapılan
çalışmaların covid-19’un insan sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemeye yoğunlaşması sebebiyle turizm ve
politika alanında henüz çalışma yapılmadığı anlaşılmaktadır. 2019-2021 yılları arasında yapılan
çalışmalardan ekonomik alanda yapılan politikalar konusunu çalışanların sayısının 38, sosyo-kültürel
alanda yapılan politikayı konu alan çalışma sayısının 1, yerel halk ve turiste yönelik yapılan politikalar
konulu çalışma sayısının 15, kamu kesimine yönelik yapılan politikalar konulu çalışmaların sayısının 11,
özel sektöre yönelik yapılan politikalar konulu çalışma sayısının 5 olduğu bulgulanmıştır. İncelenen
çalışmaların 54 tanesi Türkçe 16 tanesi İngilizce dilinde yayınlanmıştır. Yıllar bağlamında bakıldığında
47’sinin 2020, 23 tanesinin ise 2021 yılında olduğu sonucu elde edilmiştir. Çalışmalarda en çok kullanılan
anahtar kelimelere bakıldığında Covid 19’’ kelimesi 49 kez kullanılarak 1. sırada yer alırken, ‘’turizm’’
kelimesi 27 kez kullanılarak 2. sırada yer almaktadır. En çok kullanılan 3. Anahtar kelime ise 17 tane ile
pandemi olmuştur. Yapılan çalışmaların 33 tanesi uluslararası, 14 tanesi ise ulusal yayın yapan dergilerde
yayınlanmıştır. Yazar sayıları incelendiğinde tek yazarlı makale sayısının 28, İki yazarlı makale sayısının 26,
Üç yazarlı makale sayısının ise 9 olduğu görülmektedir.
Gössling vd., (2020) yapmış oldukları çalışmada Covid-19’un ekonomiyi ve turizmi nasıl değiştirebileceğini,
Kunt (2021), Gün ve Tutçu (2021), Işık Erol (2020), Korkut vd., (2020) çalışmalarında Covid 19’un turizm
işletmelerinin gelir oranları üzerindeki etkilerini, Karadeniz vd. (2021), Cheer (2020), Skare vd., (2020), Lew
vd., (2020) ve Ranasinghe ve Pradeepamali .(2020) Covid 19’un gelir üzerindeki etkilerini ele almıştır. Bu
durum araştırma sonucunda incelenen çalışmalarda odaklanılan konuların 38 tanesinin ekonomik boyutu
ele aldığı sonucunu kanıtlar niteliktedir. İncelenen çalışmaların 15 tanesinin yerel halka ve turiste yönelik
politik çalışma ve etkilere odaklandığı sonucunu ise Bayesen vd., (2020), Özçoban (2020), Akduru (2020),
Crossley (2020) ve Avcı (2021)’nın covid 19 sonrası turistlerin tatil tercihleri ve turizm davranışı üzerindeki
etkileri ele aldığı çalışmaları kanıtlar niteliktedir. Şengel vd., (2020), Kılı. Vd., (2020), Akbaba (2020),
Wachyuni ve Kusumaningrum (2020) yapmış oldukları çalışmalarında Covid 19 sonucu turistlerin tatil
yapma ve tekrar satın alma niyetlerinin belirlenmesini amaçlamışlardır ve yine aynı sonucu kanıtlar
niteliktedir. Kelime bulutunda kullanılan “covid-19” ve “turizm” kelimeleri de bu sonuçlarla uyum
göstermektedir.
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Özet
Bu çalışma gençliğin dini hayatına, gösteri dünyasının yansımalarını konu edinir. Televizyondan, sanal
medyaya, telefondan, metaverse çepeçevre etrafımızı saran gösterinin gençlerin dini yaşantısındaki
bireysel ve toplumsal değişimlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Sanal dünya giderek hayatımızın her
alanına nüfuz etmektedir. Gösteri çağı dijital bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir.
Gösteri kural koyucu, değiştirici ve dönüştürücüdür. Aynı özelliklere sahip din ile çatışma alanları ve
sorunları ele alınıp incelenmiş, saha araştırmasıyla toplanan veriler ışığında analiz edilmiştir. Araştırma
evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesi oluşturmaktadır. Amaçlı örneklem yöntemlerinden, maksimum
çeşitlilik örneklemesi kullanılarak derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır. Gençlerin, kişisel, sosyal,
kültürel konulardaki fikirleri sorulmuş, kullandıkları semboller, gittikleri mekânlar, sosyal medya, tüketim
alışkanlıkları, moda gibi konulardaki değişim ve dönüşümleri incelenmiştir.
Sanal ve dijital bir çağı tecrübe ediyor oluşumuz konumuzu güncel kılmakta ve geleceğe dair bir takım
öngörülerde bulunmamızı kolaylaştırmaktadır. Parçadan, bütün anlaşılmaya çalışılmaktadır. Ortaya çıkan
bulgular hem gösteri dünyasının gençler üzerindeki etkilerini anlamaya hem de dini pratiklerde yapmış
olduğu değişimleri fark etmeye yardımcı olacaktır. Gençlerin zihin dünyasındaki değişimler ve gündelik
hayata yansımalarına ilişkin kanıtlara ulaşmak, hem onları doğru anlayabilmek hem de sosyoloji, din
sosyolojisi gibi alanlardaki literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.
Anahtar Kelime: Gösteri, Gençler, Dini Yaşam, Sosyal Medya, Gösteri Dindarlığı
The Effects of the World of Spectacle on the Religious Lives of Young People All the best,
Abstract
This paper deals with the reflections of the world of spectacle onto the religious life of the youth. It aims
to reveal the individual and social changes in the religious life of the young people through impacts by the
spectacle surrounds us all around on TV, social media, smart phones and metaverse. The virtual world has
been increasingly permeating almost every aspect of our lives. The age of spectacle has brought about a
revolution of digital mentality.
The spectacle is prescriptive, adaptive and transformative. The conflict areas and problems with religion,
having the same characteristics, were discussed and analyzed in the light of the data collected through
field research. The population of the research is Afyon Kocatepe University. In-depth interview technique
was carried out by using maximum variation sampling, one of the purposeful sampling methods. The
young people were asked about their opinions on personal, social and cultural issues; and their changes
and transformations in domains such as the symbols they used, the places they preferred, social media,
consumption habits, and fashion were examined.
The fact that we are involved in a virtual and digital age keeps our subject up-to-date and makes it
smooth for us to make some predictions about the future. It is aimed to understand the whole from the
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sample. The findings will help both to understand the impacts of the world of spectacle on young people
and to realize the changes/transformations it has made in religious practices. Having proofs about the
changes in the mental world of young people and their reflections on everyday life will both help precisely
understand the youth and provide significant contributions to the literature in disciplines such as
sociology and sociology of religion.
Keywords: Spectacle, Youth, Religious Life, Social Media, Hypocritical religiosity
1.GİRİŞ
Gösteri dünyası gençleri bireysel ve toplumsal anlamda etkilemekle birlikte bu etki dini yaşantılarında da
karşılık bulmaktadır. Bilhassa biz bu konuyu din sosyolojisi bakış açısıyla tespit etmeye ve konunun
gözleminin mümkün olup olmadığını araştırmaya çalıştık. Gösteri toplumu dediğimiz kavram gösterişi de
ihtiva etmesi hasebiyle gösterişin genç üniversitelilerin dindarlık boyutlarına ne oranda tesir ettiğini
tartışıp değerlendirilmesi gerektiği fikrindeyiz. Nitekim gösteri ve gösteriş tarihsel bir muhteviyata sahip
olup özellikle de son zamanlarda moderniteden ayrılmaz bir yapıya bürünmüştür. Bu nedenle
araştırmalarımız daha güncel ve dijital dünyayı da ele alacak biçimde şekillenmiştir.
Dijital dünya toplumun küçük bir köy haline gelmesinde ve global bir hal almasında önemli bir role
sahiptir. Bununla birlikte görünen şeyin varlığı ve değeri üstün olarak sayılan gösteri toplumunda yine
dijitale bazı önemli görevler düşmektedir. Özellikle güncel olarak düşünüldüğünde yaşanılan pandemi
süreci ile kullandığımız sosyal medya vb. gibi mecralarda harcanılan vakit çoğalmıştır. Yaptığımız
araştırmada gençler üzerindeki gösteri dünyasının ya da sosyal medya dünyası diyebileceğimiz yerin,
oluşturduğu olumlu veya olumsuz izlerini belirlemeye çalıştık. Teknolojinin getirdiği bazı yenilikler
toplumlarda bazı yaşam şekillerini değiştirmektedir. Ancak bu yeniliklerin dini yaşam şeklimizin de o çağa
göre şekillenmesinde bir takım rolleri vardır.
Araştırmamız gösteri ve gösterişin üniversite gençliğinin dini hayatına yansımalarını içermektedir. Bu
nedenle Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde öğrencilerle görüşerek belirlenen hususlarda sorular yöneltip
konuyu açıklığa kavuşturmaya çalıştık. Buradan hareketle gösteri dünyasının gençlerin gerek bireysel
gerek toplumsal yaşantılarında tercih noktasında tesirleri incelenmektedir. Araştırmamızda
Afyonkarahisar’da bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin öğrencilerinden hareketle üniversite
gençliğinin dini yaşayışında gösteri ve gösteriş kavramının ihtiva ettiği konuları ele alıp tartışmalara yer
verilmiştir. Nitekim sosyal medyanın kuşattığı gençlerin dünyasında başrol oyuncusu yine gençler
olmaktadır. Son zamanlarda görünenin var olduğu gerçeğine dayanan gösteri çağının dini yaşayışa etkileri
tartışılmaya başlanmakta ve özellikle dönemin tam da içinde yer alan üniversite gençliği sosyo-kültürel
yaşayışında görünürde olan dini yaşam şeklini temsil edebilmektedir. İşte çalışmamızda tam da bu noktada
bulgular elde edebilmek için gençlerle birebir olarak görüşerek konunun değerlendirmesini yapmaya
çalıştık.
A) Gösteri Dünyası
Çalışmamız her ne kadar gösteri dünyasının toplum üzerindeki dini hayata tesirlerini temel alarak başlasa
da asıl meselesi üniversite gençliği çerçevesinde bu etkilerin nelerden kaynaklanıp nelere yol açtığını
anlama çabasıdır. Özelde ise araştırmamızın kapsamını Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri
oluşturmaktadır. Çeşitli fakülteler bu kapsama girmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında belirli bir kuşağı
ele alıp incelememiz belli bir sınırlılık oluşturmaktadır. Farklı demografik ve kültürel yapılardan oluşan
gençlerin dini yaşamlarındaki farklılık kaçınılmaz olacaktır. Sosyal medyanın yaygın olarak bu kuşak
tarafından kullanılması her alan da değişimi ve farklı bakış açısını geliştirdiği gibi dini anlamda da bir takım
yenilikleri beraberinde getirecektir. Gerek insani ilişkilerinde gerekse pratik ritüelleri anlamdaki
ilişkilerinde yapmış oldukları tutumlar ister istemez bir önceki kuşaktan farklılık arz edecektir.
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Bir araştırma bölgesi olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Anadolu’nun geçiş güzergâhında olup birçok il ve
bölgeye sınırları bulunması hasebiyle farklı kültürleri içine almaktadır. Özellikle üniversite öğrencilerini
tercih etmemizin nedeni de çeşitli bulgular elde ederek özelde Afyon Kocatepe Üniversitesini genelde ise
üniversite gençliğinin gösteri dünyası ile temasını araştırmak ve bu bulgular neticesinde dini yaşam
şeklinin ne gibi değişim, dönüşüm geçirdiğini ortaya çıkarmaya çalışmaktır.
Gösteri kavramı gerek geçmişte gerekse de yeni dönemlerde birçok kez tanımlanmıştır. Çünkü gösteri
kavramı birçok alanda kendisine yer bulan bir kavramdır. Bu kavramı daha anlaşılır hale getirmek için
öncelikle dilimizdeki karşılığını bilmekte yarar vardır. “Gösteri; ilgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde
gösterilen beceri veya oyun, bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça
yapılması, nümayiş, sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi, genellikle şarkı, dans vb. eğlence
türlerin yer aldığı eğlence, şov, bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo, birinin,
bir
topluluğun
kendi
duygusunu
gösteren
sözü
veya
davranışı,
tezahürat.”
(TDK,15.04.2022,www.tdk.gov.tr) gibi anlamları içerisinde taşımaktadır.
Gösterinin açığa çıkarken hem toplumun kendisi hem de toplumu bir araya getiren unsur olarak ortaya
çıktığını görüyoruz. Bir diğer ifade ile “Gösteri, toplumun bir parçası olarak, özellikle bütün bakış ve
bilinçleri bir araya getiren sektördür. Bu sektör ayrı olduğundan, aldatılmış bakışın ve yanlış bilincin yeridir
ve gerçekleştirdiği birleşme genelleştirilmiş ayrılığın resmî dilinden başka bir şey değildir. Gösteri bir
imajlar toplamı değil, kişiler arasında var olan ve imajların dolayımından geçen bir toplumsal ilişkidir.”
(Debord,2012: 11-12)
Gösteri toplumu insanları için ucu haz ve faydaya çıkan bütün yollar meşru ve yürünebilir yollardır.
Gösterinin kukla oynatıcısı kapitalizm kızıl elma olarak insanların ufuklarına haz ve faydayı koyarak
kişilerde sonu gelmeyen bir istek oluşturmaktadır. Haz veren şey her zaman iyidir, iyi olan şeyin tüketime
dönük ve somut faydası olması gerekmektedir. Bu noktada felsefe, boş bir uğraştır, çünkü elinde kadim
zamanlardan beri sadece bol miktarda sorusu vardır. Ama kapitalizm paketlenmiş, formüle edilmiş hazır
cevaplar peşinde hatta ve hatta somut ve görünen haz veren olmaktadır. “Bu bakımdan “Aşkın Kırk Kuralı”
gibi kitapların yazılıyor olması, köşe yazılarının twiter cümleleriyle kuruluyor olması, herhangi bir şehrin,
kasabanın veya köyün herhangi bir caddesinde akşam vakti içeride fotokopi makinesi çalışıyormuşçasına
mütemadiyen mavi ışıkların yanıp sönmesi bizleri rahatlatmaktadır. Çünkü gösteri imparatorluğunun
müşfik kanatları altında televizyonun prozac etkisi yayan mavi ışıkları yüzümüze vururken, Mısır Tanrıları
önünde ellerini açan bir Kıpti kadar huzur doluyuz.” (Güneş, 2014: 115-116). Kundera’nın da ifade etmiş
olduğu gibi; “Yavaşlık ile anımsama ve hız ile unutma arasında gizli bir ilişki vardır. Gözümüzün önüne
sıradan bir durum getirelim: bir adam sokakta yürüyor. Birden bir şeyi anımsamak istiyor ama anı
uzaklaşıyor. O andan itibaren kendiliğinden yürüyüşünü yavaşlatıyor. Buna karşılık az önce yaşadığı kötü
bir olayı unutmaya çalışan bir adam, hala çok yakınında olan zamanda, sanki bulunduğu yerden hemen
uzaklaşmak istiyormuş gibi elinde olmadan yürüyüşünü hızlandırır. Varoluşun matematiğinde bu deneyim
iki temel denklem biçimine girer: Yavaşlığın düzeyi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır; hızın düzeyi
unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır.” (Kundera, 2007: 39)
Gösteri kavramının yanı sıra gözetim kavramının da açıklanması çalışmamızın anlaşılır hale gelmesinde
yarar sağlayacaktır. Çünkü gösteri kavramının ilişkide olduğu bir diğer kavram ise gözetim kavramıdır.
Aslında bu kavram en öz haliyle görmeyi çağrıştırsa da fiil olarak farklı faaliyetleri de içerisinde barındırır.
Bu bağlamda Tümurtürkan iki anlam tartışmasından bahseder: “Birinci anlamıyla gözetim, hakkında
toplandığı bireylerin davranışlarını yönetmek üzere kullanılabilen şifrelenmiş bilgi birikimini ifade ederken;
ikinci anlamıyla, bazı bireylerin davranışlarının, bunlar üzerinde otorite kuran diğer bazı bireyler tarafından
doğrudan izlenmesini içerir. Bu iki gözetimden biri, kayda dayanan gözetimi ifade ederken diğer ise izleme
tekniğine dayanan gözetimi ifade eder. Günümüz toplumlarında her iki gözetim türü birbiriyle iç içe
geçerek, aynı derecede önem taşır. Kayda dayanan gözetim bir tür depolama işlemine dayanır, yani
bilgilerin depolanması, saklanması ve tekrar işlenmesini içerir. İzlemeye dayanan gözetim ise, görme ve
göz ile yakından ilişkilidir. Görmeye dayalı bu üstünlük gerçeği, kesinliği, tasarımlamayı, düşünmeyi,
yorulmayı, bilgiyi, egemenliği, gücü ve iktidarı içerir.”(Tümurtürkan, 2010: 4)
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Görme bir fiil olarak gözetim kavramının aktif halini ifade eder. Bir bakıma gözetim görmeyi ihtiva eder. Bu
nedenle görmek fiilinin açılımı hakkında kısaca bilgi vermek yerinde ve zamanında olacaktır. Görme
hakkında çeşitli tanımlar mevcuttur. Berger görmeyi şu şekilde ifade eder; “Görme konuşmadan önce
gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Ne var ki başka bir anlamda da
görme sözcüklerden önce gelmiştir…”(Berger, 1995: 7) Modern gözetim, kapitalizmin çıkışıyla aynı anda
çıkmıştır. Marx’a göre kapitalist yöneticiler işçiler üzerinde hâkimiyet kurarak bir çift göz gibi
dolaşmaktadır. Bunun sebebi ise yapılan işte verimliğin arttırılması ve emeğin disipline edilmeye
çalışılması şeklinde yapılan bir çalışmadır. Üretimin fabrikalar üzerinde gerçekleşmesi ise sistematik bir
gözetimi beraberinde getirmiştir. Max Weber, rasyonel örgüt modeli olarak gördüğü bürokratik
yönetimlerin özelliklerinden birinin, ayrıntılı kayıt ve dosyalama olduğunu söyleyerek, bürokratik devlet
düzeninin nasıl bireyin üzerinde bir gözetim mekanizması geliştirdiği üzerinde durmaktadır. Hastaneler,
ordular, okullar, ekonomik örgütler, kiliseler, politik örgütler vb. sistemin birer kurucu parçası haline
gelmiştir. Böylece “Gözetime dayalı iktidar ilişkileri, Marx için sınıf ilişkileri ekseninde fabrikalarda,
Weber’e göre de bürokratik iş bölümleri üzerinden modern örgütlerde su yüzüne çıkar.” (Tümurtürkan,
2010: 6)
Gösteri dünyasının dinle olan ilişkisi hakkında bazı görüşler vardır. Bunlardan bir tanesi de Debord’a ait
olan ve gösteri ile din ilişkisinde dinin kaybolmamakla birlikte işlevini seküler gösteri kurumlarına
devrettiği fikridir. Tüm teknoloji ve yenilikleri elinde bulundursa da insanoğlunun dinden uzaklaşsa bile
tamamen mesafe koyamadığından bahseder. Dine mesafe koyabimenin insan için güç bir durum olmasına
değinir. Ancak dinin de bulunduğu anlam içinde seküler bir hal aldığından söz eder. Gösteri toplumunda
bir tiyatro gösterisi demek aynı zamanda bir kilise ayini anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle tiyatronun
alanı kilisenin de alanıdır. Kısacası, gösteri toplumu ile birlikte din yok olmamakta ancak fonksiyonlarını
seküler olarak ifade edebileceğimiz kurumlara devretmektedir. Seküler kurumlar ise Robert Bellah’ın
sınırlarını çizip belirttiği “sivil din” grameri üzerinden dinin toplumsal fonksiyonlarını üstlenme gibi bir
amaç içinde oldukları söylenebilmektedir. Yani sivil din ifadesiyle dinin toplumdaki işlevlerinde rol almak
amaçlanabilmektedir. Modern toplumun bolluğu içinde yer alan modern kültür, teknolojinin doğa
üzerindeki tahakkümü, zorunluluk alanının kaldırılması ihtimali, insanın elindeki gücünü hizmetine
sunduğu, kendinden uzaklaştığı din bulutlarını dağıtamamaktadır. Ancak dini seküler bir tabana
yerleştirmiştir. (Debord, 2012: 39)
Özetle, modern toplum, bir zamanlar sahip olduğu dinin geleneksel aşkınlığından koparak sekülerizmin
içkinliğine, varlığın içinde doğal olarak var olana doğru bir seyir takip etmektedir. Buna göre, sekülerleşme
aşkınlığın sonu demek değildir, ama teolojik olmayan yeni bir aşkınlığın oluşumudur. Bu süreçte kurumsal
din refleksif bir biçimde yerini öznelleşmiş ve özelleşmiş seküler dinselliğe bırakmıştır. Debord modern
gösterinin amacını bilinçsiz bireyler/müminler yetiştirmek olarak açıklar. Bireylerdeki bilinçsizliğin yaratımı
ise gösterinin kendini dinsel bir mit olarak sunmasıyla gerçekleşir. Bu durumda gösteri kutsal dinler gibi
kendi kurallarını/ilkelerini ortaya koyar. Bu doğrultuda gösteri toplumu düşünümsel olarak sürekli bir
şekilde yeniden üretebilmektedir ve bu doğrultuda kurallarını kendisi belirlemektedir. Kısacası, gösteri
toplumu düşünümsel bir toplum demektir. Bu toplumda sekülerleşme tüm dinsel gelenekleri, olguları
yadsıyan ve bunları yadsırken de her şeyin mümkün olduğunu onaylayan bir söylem olarak ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla bu tasavvura göre sekülerleşme dünyayı değiştirmeye çalışır. Aslında onda hâlâ
benzersiz görülen şey bu paradigmanın dünyayı değiştirme arzusudur. Toplum meşruiyetini buradan alır.
Kendisine kutsallık yükler, toplumdan bağımsız üst bir gerçeklik olarak varlığını devam ettirir. Debord’a
göre, onun kutsallığı gerçek olmaktan tamamen öte olup sahtedir. Bireyler, bu sahte kutsalın kuralları
doğrultusunda yaşamlarına şekil vermeye başlar. Modern gösteri toplumsal yaşamdaki her şeyi
kurgulamıştır, bir nevi toplumun kaderi artık gösterinin elindedir denebilir. Toplumun tepkilerini,
davranışlarını, ihtiyaçlarını kendi kontrolü altına alır. Dolayısıyla gösteri, toplumun davranışlarını
sergilemesine ancak kendi kurgusuna uygunsa izin verir. Kendi kurallarına göre işleyen bir sistem
oluşturmuştur. Toplum bu sahte kutsal olan gösteriye itaat etmek zorundadır. Bu toplumda metanın
tüketimi kendi kendine yeterli hale gelir ve tüketici tüketimin egemen özgürlüğüne dinsel bir sevgi duyar.
Meta/tüketim aşkın bir değer kazanır. Birey de bu aşkınlığa kendini mistik bir biçimde teslim eder. Şunu da
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eklemek gerekirse gösteri kendini tartışılmaz ve erişilmez devasa bir olumluluk olarak ortaya atar.
Görünenin her zaman iyi olduğu kanaatinde ilerler. Kural olarak talep ettiği tutum bu edilgenliktir.
Dolayısıyla gösteri her şeyi ifade etmektedir. Modern edilgenlik ise bir taraftan imparatorluğunun hiç
sönmeyecek ateşidir. Dünyayı çepeçevre sarar ve ihtişamını sonsuza dek korur. Çünkü gösteri toplumunda
amaç hiçbir şey, ilerleme ise her şey olarak kabul edilir. Gösteri kendinden başka hiçbir şeye varmak
istemez ve hedeflemez. Bu nedenle gösterinin hedefi sadece kendisidir. (Debord, 2012: 39)
Gösteri toplumunu bir kavram olarak ifade etmemiz gereken başka bir yer varsa o da modern tüketimin
kıyasıya yer aldığı toplumlardır. Nitekim bu toplumlarda her şeyin bir kopyası ve şov dünyası vardır.
Aslından kopmuş olan imajlar, yaşamın birliğini yeniden kurmanın artık mümkün olmadığı ortak bir akışta
yerini bulurlar. Kısmi olarak göz önünde bulundurulan gerçeklik, ayrı bir sahte-dünya olarak, salt seyrin
nesnesi olarak, kendi genel birliğinde ortaya çıkarılır. Dünyasal imajlardaki ustalaşma, aldatıcı şeyin
hakikatle yüz yüze gelmekten kaçındığı özerkleşmiş gösteri dünyasında kendinin devamı niteliğinde yerini
bulur. Genel anlamda gösteri, yaşamın gözle görülür şekilde altüst edilişi ve kendine has bir dinamik olarak
ifade edilebilir. Böylece değişimi ve dönüşümü beraberinde getiren unsurları da kapsayan bir kavramdır.
Teknolojinin getirdiği yeniliklerin en önemlilerinden biri olan bu takip sistemi işi biraz daha
kolaylaştırmıştır. İnsanların günlük belirli davranış tekrarları uydular sayesinde kolaylıkla takip
edilebilmektedir. Bu gelişime hız kazandıran en önemli araç bilgisayar denilebilir. Eğitim, bilgi ve teknoloji
birbirini çoğaltarak gelişme göstermektedir. Bu çerçevede gözetim de yaygınlaşmakta daha derin
gözetime olanak sağlamaktadır. Bilgisayarlar ise bu sistem içerisinde enformasyonun kayıt altına alınması,
işlenmesi, ilişkilendirilmesi gibi aşamaları hızlandırmaktadır. (Uğurlu, 2010: 84)
B) Sanal dünya (sosyal medya) ve etkileri
Bulunduğumuz dönemde yaygın olarak kullanılan sosyal medya artık gösteri sahasının bir mekânı haline
gelmektedir. Gösteri toplumu burada yüz yüze olan sosyal etkileşimin zayıf olması nedeniyle daha içten,
saydam ve şeffaf bir şekilde kendini göstermeye çalışmaktadır. Gizlilik kuralları her ne kadar mevcut olsa
da kişisel verilerin elde edilmesi açısında bu alan kolay erişilebilirlik potansiyeline sahiptir. Ancak dış
tehditleri bir yana koymamız gerekmektedir. Çünkü bu alanda aktif olabilmenin neredeyse tek şartı
kendine ait maddi veya manevi (fikir, sanat, kültür, yaşam şekli vs.) içerikli paylaşım yapabilmek ve bunu
diğer nazarlara sunmaktır.
Dijital bir dönemi yaşıyor oluşumuz konumuzu güncel kılmakta ayrıca geleceğe dair bir takım öngörüleri
ortaya koymamızı kolaylaştırmaktadır. Nitekim geçmiş toplumlarda da yaygın olarak bilinen ve insanlık
tarihi kadar eski olan gösteri kavramı şimdilerde kendini teknolojinin etkisiyle daha hızlı ve kolay bir
şekilde gündeme getirebilmektedir. Sosyal medya hayatımıza internetin girişiyle birlikte ilk adımlarını
atmıştır. Ancak sosyal medyayı terim olarak belirtmemiz gerekirse: “Kullanıcıların ağ teknolojileri
kullanarak etkileşimini sağlayan araç, hizmet ve uygulamaların bütününü temsil etmektedir. Sosyal medya
kavramı aslında yeni iletişim ortamlarının yarattığı ağ teknolojileri için geliştirilmiş olsa da, oldukça kısır bir
tanımdır. Çünkü sosyallik ve medya kavramı hiçbir zaman birbirinden ayrılmamış, hangi teknolojik
seviyede medyayı kullanırsak kullanalım her daim sosyallik içinde olduğumuz bir gerçektir. Buradaki
"sosyalliğin" İnternet ağına taşınması bu kavramın türemesine sebep olmuştur. Yani "sanal sosyallik" ile de
ilintili diyebiliriz. Ancak Web teknolojilerinin de ilerlemesiyle sanallık da gerçeklik de iç içe geçmiş, örneğin
bir etkinliği ağ teknolojileri ile idare edebilir hale gelip, bir müzayedeyi sadece çevrimiçi
düzenleyebilmekteyiz. Bu müzayedenin sanal olduğunu söyleyemeyiz çünkü gerçekten ödeme yapmakta
gerçekten de ürün almaktayız. Yani sosyal medya kavramı dönem itibariyle, her ne kadar İnternet kaynaklı
olsa da sadece İnternette sınırlı kalmayan bir iletişim modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin
çevrimiçi dünyada sosyal ilişkiler kurmasına ve geliştirmesine katkıda bulunan teknolojiler, sosyal medya
kapsamına girmektedir.” (Kurşun, Ed., Gezgin, İralı, 2020: 78).“Sosyal medya kelimesi yerine bazı kaynaklar
da web 2.0’ da kullanılmaktadır. Sosyal medyanın temelinde paylaşım ve iletişim yatar. Sosyal medya
kelimelerle, resimlerle, seslerle ve videolar ile teknolojiyi bir araya getirir. Tüketicilerin çoğu sosyal
medyayı arkadaşlarıyla iletişime geçmek, günceli takip etmek, insanların düşüncelerinden faydalanmak ve
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ürünler hakkında bilgi edinmek için kullanıyorlar. Sosyal Ağ Türleri: -Bloglar: weblog isminden türemiştir.
Bireyler, işletmeler ve gruplar tarafından yönetilen büyük bir kitle için yorumlar ve fikirler sunan web sitesi
türüdür. Blog gönderileri yazana blogger denir.” (Baş, 2015: 51-69) “Sosyal medya kitlelere ulaşmak
açısından bugün önemli bir reklam, propaganda vs. aracı olarak hayatımızda yer almaktadır. Böylece
insanlar, etraflarındaki yaşananları öğrenme arzusu en bariz niteliklerinden biri olmuştur. Bu öğrenme
arzusuna; farkında olma, bilgi edinme, kendini ifade etme vb. davranışlar örnek gösterilebilir. Sosyal
medya, bireylerin bilgi sahibi olmasında güçlü bir araç olup, bir taraftan bilgi aktarırken, bir taraftan da
bize bir evren ve bu evrene ait imgeler, görüntüler ve paylaşımlar sunar. Bize bir manada, evreni nasıl
algılayacağımızı anlatarak, bizi doğru ya da yanlış bir biçimde yönlendirir. Son yıllarda sosyal medyanın
bireyler üzerindeki etkisini gelişen evrensel şartlar içinde yok saymak mümkün değildir. Bununla birlikte,
sosyal medyanın insan davranışlarının biçimlenmesinde önemli bir rolü olduğu da bilinen bir gerçektir.
Ancak etkisinin hangi yönde olması gerektiği tartışmalı bir durumdur. Sosyal medya toplumda olan
gerçekleri gözler önüne serer, ama dış gerçekleri verme hususunda gelgitleri bulunmaktadır. Bu durum da
dünyada gerçekleşen durumlar hep bu kadar işe yaramaz şeyler mi sorularına, kötümser bir düşünceye
neden olarak üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve motivasyonlarını artırdığı
tartışmalarını gündeme getirmiştir.” (İçirgin, 2018: 69)
“Baudrillard’a göre sosyal medyada bireylerin profiller oluşturması ve bu profilleri oluştururken de
kurgularla, göstergelerle; teknik olarak da kodlarla oluşturması bir anlamda kişilerin sosyal medyadaki
simülasyonlarının hammaddesinin kodlar ve göstergeler olduğunu gösterir. Sosyal medyada bireyler
kodlarla temsil edilmektedir ve bireyler sosyal medyada kendilerini idealize ederek sunarlar. Sosyal medya
bireyleri kusurlardan yoksundur. Bu kusursuzluk hali Baudrillard’ın düşüncelerinde hiper-gerçekliklerin,
gerçekliğin kusurluluğundan yoksun olması şeklinde ifade edilir. Baudrillard’a göre saf gerçeklik kusurludur
ama hipergerçeklikler kusursuzdur. Sosyal medya bireyleri de her yönden kusurlardan yoksundur çünkü
onlar da birer hiper-gerçekliktir.”(Metin, Karakaya, 2017:117). Frankfurt Okulu düşünürlerinin Kültür
Endüstrisi eleştirilerinde yer verdikleri ve ifade ettikleri yüksek kültür ve aşağı kültür ayrımının kalkması
Baudrillard’ın eleştiri konusu haline gelir. Baudrillard ABD’de Drugstore adı verilen alışveriş merkezlerinde
zarif bir yiyecek dükkânı ile resim galerisinin, Play-boy ile bir Paleontoloji dergisi arasında artık hiçbir farkın
kalmadığını söyleyerek yeni bir kültürden söz eder. (Baudrillard, 2016: 19)
Sosyal medya aynı zamanda diğer kişilerle ilişkileri geliştirip, devamlı kılmayı da olanaklı hale
getirmektedir. Sanal ortam kullanıcıları sosyal medyaya günümüzde büyük ilgi göstermektedir. Sosyal
medya farklı kültürler ve farklı kesimlerden insanların sosyal taleplerini karşılamaktadır. Sosyal medya
ortamı dediğimiz yer sürekli kendini yenileyen, çoklu kullanıma açık olan ve kullanıcıların sanal paylaşımına
olanak tanıyan bir yerdir. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar fikirlerini belirtmekte, bu fikirler üzerinden
yer ve zaman sorunu olmadan tartışma yapabilmektedirler.” (İnce, Koçak, 2017:739)
Genel olarak baktığımızda insanın seviyeli olarak kendine saygı duyması normal ve olması gerekliyken
kendine aşırı hayranlık duyması ise asrın modern hastalığı kabul edilmektedir. Örneğin kişinin her anını
paylaşması özel hayatın önemini ortadan kaldırdığı gibi bireyi de sıradanlaştırmaktadır. Sosyal medya
hesaplarına baktığımızda yemek paylaşımından tutun, yatak odasına, yatakta uzanırken, kendi arabasının
fotoğrafını, denizde yüzerken bikiniyle çekilen fotoğraflara kadar her türlü paylaşıma rastlamak
mümkündür. Bu tür paylaşımlara baktığımızda insanların her anını paylaşmaları kendilerine duydukları
aşırı hayranlıktan ve sürekli kendilerinden bahsedilmesi isteğinden kaynaklanmaktadır. (Oyman, 2016:159)
“İnsanlar, gösteriş amaçlı gerçekleştirdiği tüketim davranışlarını, diğer insanlara göstermenin bir yolu
olarak sosyal medyayı kullanmaya başlamıştır. Hatta sosyal medya platformlarında gösterişli yaşamı
yansıtan paylaşımlar yapmak bir trend haline gelmiştir. Değişen tüketim kültürü ile birlikte, sosyal
medyadaki bu paylaşımları gören tüketici de, gördüğü ürüne veya hizmete karşı özenti ve istek
duymaktadır. Böylece bireyler gösterişli ve pahalı markaları kullanarak toplum tarafından beğenilmeyi
amaçlamaktadır. Veblen’nin, The Leisure Class teorisi günümüzde benzer içeriğe sahip olup ancak sosyal
medya gibi yeni bir ağ ile açığa çıkarılmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak, araştırmada sosyal
medyadaki gösterişçi tüketim eğiliminin satın alma niyetine olan etkisi incelenmiştir. (Efendioğlu, 2010:1)
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Sosyal medya bir diğer açıdan bakıldığında kişilere özgürce vakit geçirme fırsatı sunar. Çünkü kişiler zaman
ve mekân sınırlamasından uzak, aynı zamanda isteklerine göre uygulama kullanabilme serbestliğine
sahiplerdir. Bu da kişilerin medyada bir takım sunmak, bilinmek ve görünmek gibi istedikleri şeyleri
rahatça ortaya serebilme imkânı sağlamaktadır. Medyatikleşme dinin şu üç önemli özelliğini bazı ölçülerde
dönüştürmüştür: Birincisi medya dinin hem bilgi kaynağı hem de dini tecrübelerin üreticisi ve dağıtıcısıdır,
İnteraktif medya ise bireysel inançların ifadesi ve dolaşımı için bir platform niteliğindedir. Dini bilgi ve
tecrübeler popüler medya talepleri doğrultusunda şekillenmektedir. Üçüncüsü ise kültürel ve sosyal çevre
olarak medya, kurumsallaşmış dinlerin kültürel ve sosyal fonksiyonunu üstlenmekte ve manevi boyutunun
yanı sıra aidiyet duygusunu da vermektedir. (Karaarslan, Çamdereli (Ed.), 2015: 13)
Bireysel kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda insanlar genelde çok mutludur,
çok güzel yerlere gitmişlerdir, çok kalabalıktırlar. Gerçek hayatla ilgileri kuşku götürür. “Bu görüntüler
gerçek midir, gerçek dışı mı, yalan mı doğru mu? Bu soruyu çoğu kişi kendine de sorar ve cevabını da bilir
tabii. Ama kimse bunu dile getirmez, açıklamaz. Ve gösteri bu şekilde devam edip gider, roller oynanır.
İzleyicilerin kimisi hakaret eder, kimisi alkışlar, kimisi yargılar. Yeni gösteriler eskiyenleri unutturur. Burada
daimi olan bir şey varsa o da gösterinin sürekliliği, bu sayede egemen kültürün işlerliğinin sağlanması ve
bu kültür üzerinden sistemin devamlılığının garantiye alınmasıdır.” (Çakır, 2013:11-68.) Modern dünya
yaşadığı tecrübelere özellik atfederek kendine bir vasıf atfetmektedir. Ancak şu açıktır ki bu yeterince
özgün bir fikir değildir. Sekülerleşmenin savunucuları bu süreci tarihin hiçbir döneminde görülmemiş bir
olay olarak görüyorlar. Oysaki dünyevileşme tarihte ilk defa görülen bir durum değildir. İnsanın kendi
felaketini kendisi güzel gösteren bir dizi mekanizma vardır. Modern felsefe ideoloji der, kültür der,
epistem der, Marx bu zihne yansıyan çarpıtmayı fark etmeden bu ideolojik aldanışın adını gerçekliğin
bilince çarpık yansıması olarak koymuştur. (Aktay, 2021: 28).
C) Gösteri dünyasının gençler üzerindeki dini etkileri ve bulgular
Medyanın gösteri anlamındaki üstlendiği rol büyüktür. Bu çerçeveden bakıldığında medya, bir dönüşüm ve
değişim aracı olmaktadır. Medyanın en aktif kullanıcıları olan ve bir nevi içinde doğan gençlerimiz ise
dijital dinin yaşanmasında dönüşüm ve değişimin yaşanmasında başat rol almaktadır. Gençler özellikle
geleceğin eğitimli insanları olan üniversite gençliği kendilerinden sonra gelen neslin emanetçisidirler.
Dolayısıyla yapılan her bir dönüşüm değişimin yıllar sürecek bir etki oluşturması kaçınılmazdır. Gösterinin
hâkim olduğu bu çağda insan, medyanın ev sahipliği yapmasıyla kendine önemli ölçüde bir sunum imkânı
bulmuştur. Gösteri birçok alanda yer alan ve aynı zamanda birçok konuyu da ihtiva eden bir kavramdır. Bu
nedenle gösterinin yer aldığı alan girift bir ilişki sarmalında ilişkisini sürdürmektedir. Bu alanlardan
konumuzu ihtiva eden kavramları ele almamız gerekecektir. Bunlardan bir tanesi imge ve imaj kavramının
gösterideki yeridir. Kişiler yaşam şekillerine göre bir takım imajlara sahip olmayı tercih ederler. “İmaj,
insanların bir nesne hakkındaki inançları, fikirleri, hisleri ve izlenimleri arasındaki etkileşiminin bir sonucu
olarak da nitelendirilebilmektedir. İnsanları belli tutum ve davranışlara yönlendiren imajlar, bireylerin
çeşitli kültürel etkinlikler, reklam ve tanıtım faaliyetleri, kitle iletişim araçlarının sunduğu verilerin
bilgilenmeleri sonucu, bu bilgilerin zihinde yoğrularak anlamlandırılmasıyla, izlenime dönüşmesiyle algı
meydana gelir. Bu nedenle imaj, bir kurum için bireyler tarafından kuruma kazandırılan izlenimlerin
(algıların) toplamı olarak da bilinir. Kısacası imaj oluşturma, kişi ya da kurum ile ilgili olarak görüş ve
düşüncelerin etkileşimlerinin bilinçli bir şekilde oluşturulma sürecinin nasıl oluştuğunun ifadesidir.”
(Özalkuş, 1994: 153) Gençlerimiz de bu noktada kendilerini daha cesur hissederek dini kişilik veya
kimliklerini ifade eden bir takım simgeler kullanmaktadırlar. Bunun yanı sıra bazı gençlerimiz bunun
sakıncalı bir tarafının olacağını düşünerek gizleme taraftarıdırlar. Özellikle kitle iletişim araçlarıyla insan
zihnine kazınan imajlar, insanoğlunun zihnine o kadar hızlı ve başarılı bir şekilde hâkim olmaktadır ki insan
kendisini saran bu dünyada tutsak olduğunun farkına bile varamamaktadır. Bir müzik kanalının zihinde
bıraktığı imajlar konusunda yapılan yorumu aktaracak olursak: “Bu kanalda müzikle bütünleşmiş olarak
renkli ve farklı imajlar hızla ekrandan geçmektedir. İzleyici, hızla akıp giden bu imajlara bir anlam veremez,
ama bir renk, hareket ve müzik cümbüşünü izlemek onu eğlendirir, zevk verir.” (Şaylan, 2002: 102).
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“İnsan hayatında fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan en büyük değişimlerin yaşandığı, insanın kişiliği ve
geleceğiyle ilgili önemli kararlar alıp uyguladığı, sosyal ve psikolojik olarak hassasiyetin en yüksek düzeyde
olduğu zaman dilimine denk gelen dönem gençlik olarak tanımlanmaktadır. Genç kavramının etimolojik
kökenine ve hangi dilden geldiğine ilişkin çeşitli incelemeler ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Eski
Türkçe’de “kenç” sözcüğü, “çocuk” anlamına gelmekteyken; Farsça’da “genc” kelimesinin, “hazine”
anlamının karşılığı olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Türkoloji alanında önemli çalışmalar yapan Sir
Gerard Clauson; genç kavramının Farsça’dan değil, Eski Türkçe’den geldiğini kavramın etimolojik kökenini
irdeleyerek açıklamaktadır. “Genç” kavramını Türk Dil Kurumu (TDK), “yaşı ilerlememiş olan ve ihtiyar
karşıtı” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımın alt başlıklarında ise; genç kavramına ilişkin olarak, “zihni
bakımdan yeterince gelişmemiş ve toy olan” ifadelerine yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla genç
kavramı ile kişinin zihinsel olarak gelişimini henüz tamamlamadığı ve yaşı itibariyle henüz yeterli deneyime
sahibi olmadığı vurgulanmaktadır.” (Oyman, 2019: 21-48)
Üniversite gençlerinde bulunan bir takım ruh halleri mevcuttur. “Üniversite gençliğinin en başta gelen
psikolojik özellikleri; kişilik bunalımı, isyankârlık, hayat gayesi oluşturma, sorumluluk duygusunun
gelişmesi, hayattan tatmin arama, macera ve hareketlilik isteğidir.” (Ulu, 2006:11) Gençler geleneklere ve
tarihinden yalıtılmış bir şekilde popüler kültürün altında doğrudan ve dolaylı deneyimler yaşamadan
yaşamını sürdürmektedir. Eğitimin tüm bunlara rağmen kalıp bilgiler yerine buluşsal, gelişimsel,
araştırmaya ve keşfetmeye dayalı olması gerekiyor. Günümüz gençleri hedefleri reddedip bağımlı
yaşamayı kabul etmektedir. (Agel, 2012:100) Son olarak Montaigne’nin şu sözünü eklemeliyiz ki: Yaşamla
birlikte yaşamak zorundayız. (Motaigne, akt. Agel, 2012: 96)
Toplumsal değişmeye tabi olan gruplardan en önemlisi olan gençler, özellikle de üniversite gençleridir. Bir
toplumda üniversite gençliği, toplumun sosyo-kültürel yapısının oluşturan, yönlendiren en dinamik
unsurdur. Üniversite gençliğinin bakıldığı zaman diğer gruplardan ayrılan yönü geleceğe bilgi ve
birikimleriyle gerekli eğitim-öğretimi almaları ile yön verebilecek donanımda olmalarıdır. Üniversite
gençliği hem aldığı eğitimde uzmanlık alanıyla hem de toplumun kültürlenmesinde kendini dışa vuran bir
temsilci görünümümdedir. Bu nedenle popüler kültürün oluşumunda ve sunumunda kendisini itici güç
olarak görebiliriz. Dolayısıyla toplumu meydana getiren nüfusun geleceğe dair kültürel aktarımında
başyapımcıdır. Özellikle sosyal medyanın aktif olarak kullanılmaya başlandığı bu dönem, üniversite
gençlerini daha çok etkilemektedir. Dijital çağ ile birlikte gençler, medyanın gösterdiklerinden ciddi
anlamdan etkilenmektedirler. Bu etkilenme toplumun diğer kesimlerine hızla yayılmaktadır. Hayatımıza
medya aracılığıyla trend kavramının girmesiyle birlikte tüketim alışkanlıklarımızın da bu yönde etkilenmesi
kaçınılmaz hale gelmektedir. Yine medya küreselleşmenin oluşumunda önemli rollere sahip olmaktadır.
Dolayısıyla sosyalleşme kavramı da artık daha farklı tanımları içine alır duruma gelmektedir. Üniversite
gençlerinin gösteri toplumundan (sosyal medya vs.) hareketle görünen şeyin başka hiçbir şeye ihtiyacı yok
şeklindeki bazı bakış açısından hareketle betimsel anlatımın veya sözlü ifade edebilme yeteneklerinin
törpülendiği görülmektedir.
Aslında gençler kendi dünyaları çerçevesinde yetişkinlikten uzak, hem kendi tarzlarında hem de toplumsal
hayatta yer bulacak şekilde kendilerince bir yaşam şekli oluşturdukları ifade edilebilir. Bu dünyada
gündelik hayat, düşünce biçimleri ve karşılıklı ilişkiler sistemi, yetişkin dünyasındakilerden tümüyle yenidir.
Gençlik bir toplum için yeniliği, gücü, ilerlemeyi ve geleceği temsil eden çok önemli toplumsal bir
kavramdır. Günümüz modern toplumlarında gençler, rasyonel düşünce ve gelecek hedeflerinin gelişmesi
için belirli zamana ihtiyacı olan, toplumsal normları ve ahlaki değerleri içselleştirmeye çalışan ve gerçek
kimliğini arayan kişi olarak tanımlanır. Eisenstadt’a (1966) göre birey yaşamının bu döneminde gelecekteki
yetişkin yaşamına hazırlanarak ve onu oluşturarak bireysel yaşamı ve sosyo-kültürel yapı ile arasında bir
bağ kurmaya çalışmaktadır. (Tezcan, 1981: 14-15)
“Kuşak araştırmacısı, Evrim Kuran (2019), Z kuşağı olarak tanımlanan günümüz gençliğini, dijital dünyanın
‘göçmeni’ değil, ‘gerçek sahibi’ olarak tanımlamaktadır. Bu kuşağın sadece teknolojiyi değil; doğayı,
insanları, kitapları, gezegenleri, kısacası yaşamın tüm unsurlarını önemsediğini, özgürlüğe değer
verdiklerini, insan hakları konusunda hassas olduklarını belirtmektedir. Gençler aynı zamanda dünya
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vatandaşı olarak nitelenmekte ve gençlik, küresel kentlerde, yerel kültür ile ulus ötesi kültür arasındaki
dinamik kesişme noktası olarak toplumda yer almaktadırlar. Küresel bir gençlik kültürünün son yıllardaki
yükselişi, küresel kentlerde yaşayan gençlerin deneyimlerinin birbirine giderek daha çok benzediğini
göstermektedir.”(Paker, 2020, 130)
Çalışmamızın belirlemiş olduğu örneklem gruba konuyla ilgili belirttiğimiz soruları yönelterek
derinlemesine görüşme tekniği ile alan araştırmamızı gerçekleştirdik. Verilen bir takım cevaplar
neticesinde çeşitli veriler ve öngörüler geliştirdik. Araştırmamızın ana teması dâhilinde tespit edilen
verilerle, ülke içindeki sosyo-kültürel ve dini yapının etkisi göz önünde bulundurulup bağlamsal olarak
ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, yeni dijital üniversite gençlerinin gösteri ve gösteri toplumuyla
olan ilişkisini, aynı zamanda da dini yaşamın etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Çalışma, toplumun değişime en açık unsuru olan gençler üzerinde yapılmaktadır. Ayrıca gençler bilindiği
üzere toplumsal gelişmelere en hızlı ayak uydurabilen bir kesimdir. Araştırmamız günümüz dünyasının en
önemli ve güncel konusu olan gösteri toplumunu göz önünde bulundurarak, bundan gençlerin ne yönde
etkilendiklerini, ne gibi davranış ve alışkanlıklar edindiklerini ve genel manada dini yaşamlarında ne gibi
düşünce farklılıkları yaşadıklarını ortaya çıkarmaktadır. Araştırma, gençlerin gösteri dünyası ile olan
ilişkilerini ortaya koyabilmek adına, gösterişe olan merakları, tüketim alışkanlıkları, sosyal medya
kullanımları, boş zaman faaliyetleri, dini yaşam ritüelleri, gizliliğe verilen anlamlar ve dijital çağ gibi
konuları kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmamız Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet
Sezer kampüsünde derinlemesine görüşme tekniği ile yapılmıştır.
Kuramsal çerçeveden hareketle yapılan derinlemesine görüşmeler neticesinde örneklem grubundan
aldığımız veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın genel çerçevesi olarak, gençlerin
gündelik hayattaki gösterişe olan ilgilerinin olup olmaması, sosyal medyada görünür ve bilinir olmaktan
haz alıp almamaları, tüketim alışkanlıklarının bu çerçevede nasıl etkilendiği gibi çeşitli konuların yer aldığı,
boş zaman alışkanlıklarının neleri kapsadığı ve bunları muhafazakâr değer ve kurallar çerçevesinde dini
yaşayışlarıyla birlikte nasıl yeniden ürettiği ve tükettiği ele alınmaktadır. Çalışmamızda genel manada
vurgulanmaya çalışılan bu durumların geleneksel ve dini değerler içinde toplumsal dini hayat biçimlerinin
ve alışkanlıklarının, nasıl birbirini dönüştürerek ya da birbirini etkileşim içinde aşındırarak iç içe geçtiği de
değerlendirilmeye çalışılmaktadır.
Yapılan araştırmada gençlerimizin bir kısmı sosyal medyada yapılan paylaşımların dini açıdan gösteriş ifade
ettiğini ve samimi bulmadıklarını belirtmişlerdir. Nitekim onlar dini yaşam şeklinin çok fazla görünür
olmaması kanaati taşımaktadır. Ancak bazı katılımcılarımız ise aksine dini paylaşımların özellikle -yardım
vs.- iyiliğe teşvik konusunda insanları yönlendirdiğini düşünmektedir. Bunların yanı sıra bazı dini ritüellerin
teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerin bir kolaylık sağladığı fikrindedirler. Mesela kurban, abdest, zekât
gibi birçok ibadetin teknolojik yenilikler sayesinde daha kolay ifa edildiğini düşünmektedirler. Örneğin bazı
mali ibadetlerin uzak mesafelerden dahi gerçekleştirilmesini önemli bulmaktadırlar.
Bazı katılımcılar gösteri dünyasının dini samimiyeti zedelendiğini ileri sürerek dini anlamda yaşam
pratiklerinin ve vicdani boyutun gizli kalması taraftarı olmaktadır. Ancak bunun yanı sıra yine başka bir
grup katılımcı, gösteri dünyasında var olmanın gerekliliğine inanmaktadır. Çünkü dini kimliği ve yaşam
şeklinin görünür olmasının kendisine karşı tavır alışta önemli bir nokta olduğunu ifade etmektedirler. Zira
gösteri dünyası bütünüyle olumsuz görülmemekte, bireyin kimlik ve kişiliğini yansıtabileceği bir mecra
olarak da değerlendirilmektedir.
Yine araştırma sonuçlarına dayanarak gençler en çok vakitlerini sosyal medyada geçirdiklerini dile
getirmişlerdir. Elde ettiğimiz verilere göre gençler dini yaşamlarındaki temeli ailelerinden almaktadır. Lakin
bununla beraber sosyal medya dini yaşamlarını ve yapıp etmelerini değiştirip dönüştürmektedir. Gençler
dindarlığın görünür olup olmaması konusunda ayrışmışlardır. Bir kısmı gizli olanın makbul olduğunu
savunurken diğer kısmı dini kimliğin açığa vurulmasının gerekliliğine inanmaktadır.
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Yapmış olduğumuz görüşmelerdeki bir diğer önemli başlık ise gösteri dünyasının temel unsurlarından olan
tüketim alışkanlıklarıdır. Bir takım tüketim alışkanlıkları edinen gençler bunda medyanın etkisinin büyük
olduğunu ifade etmişlerdir. Medya algı ve tutumları etkilemekte, günlük yaşam alışkanlıklarında dini
ilkelerin önüne geçebilmektedir. Tüketim bir zihin kalıbı halinde tezahür etmekte, kültürel, sosyal ve
fiziksel alanda kendi varlığını göstermektedir. Tüketim bir prestij ve statü göstergesi olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bir diğer önemli kavram ise gösterinin hız ve haz dünyasını etkileme biçimidir. Yaptığımız görüşmelerde
katılımcılarımız bir yandan hız çağının getirdiği yeniliklerden memnuniyet duymakta bir diğer yandan ise
yaşamlarındaki birçok incelik ve güzelliği ellerinden aldığı için ona itirazlar geliştirmektedir. Çünkü hız,
hayatı hissetmeden yaşadığımız bir kısırlığa sürüklerken haz ise hedonist bir zihinle her şeyi faydalanılacak
bir unsur haline getirmektedir. Sindirime geçmeyen haz duygusu esasını yitirir ve anlamını kaybeder.
Çalışmamız, kampüs içerisinde gençlerin dini yaşamlarında ve algılarında sosyal medyanın etkili bir yerinin
olduğunu göstermiştir. Gençler gösteri dünyasında var olmak adına dini yaşam şekillerinden ödün
verdiklerini dile getirmektedirler. Bu nedenle hem inanç noktasında hem de gösteri noktasında ön planda
olmaya çalıştıklarını ancak dini ritüeller ve pratikler konusunda bir öz eleştiri yaparak eksik kaldıklarını
ifade etmektedirler. Muhafazakâr kesime gösteri bağlamında bakıldığında, yapılan bazı müsrif
tutumlarının olduğunu dile getirmektedirler. Örnek olarak ise babyshowerlar, doğum günü partileri,
mevlitler vs. sıralanmaktadır.
Ele alıp incelediğimiz bir başka konu ise gösteri dünyasında tesettür-moda ilişkisinin durumudur.
Katılımcılarımız bu konuda genel ifade ile tesettürün kendine has moda kültüründen ciddi manada
etkilendiğini savunmaktadır. Ancak bazı moda şekillerini tesettürün mahiyetine uygun görmeyerek
eleştirdiklerini dile getirmişlerdir. Bir takım katılımcılar artık modanın dini kurallar potasında eritilerek
moda unsuruna daha fazla uyulmasından rahatsız olduklarını dile getirirlerken, bazı katılımcılar ise
tesettürlüler olarak şık ve güzel aynı zamanda da göze hitap edebilecek şekilde giyinebileceklerini bunda
herhangi bir beis olmadığını muhafazakâr ve tesettürlü olarak da şık olunabileceğini vurgulamaktadırlar.
Gençler popüler kültürün etkisinde kalarak dini yaşantılarını devam ettirebildiklerini, hem o dünyada olup
hem de yasaklar ve sınırlarda boğulmadan yaşayabildiklerini ifade etmişlerdir.
Gençler tüketim alışkanlıklarında popüler kültürün önemli manada etkisinden söz etmektedirler. Mesela
herhangi bir markanın özellikler gençler için üretim sağlaması, tam anlamıyla reklam ve medyanın da
etkisiyle gösteri dünyasında yer alacaktır. Elbette bu da kişileri tüketim çılgınlığına götürecektir. Gösteri
dünyasının bir diğer etkisi ise çoğu zaman gençlerin ifade ettiği üzere herhangi bir ürünün reklam ve aşırı
kullanımından kaynaklanan doygunluk hissi vermesidir. Katılımcılarımızdan bazıları hazzın yanı sıra hız
çağının getirdiği yeniliklerden hoşnutken kullan-at dönemi olan hız çağının haz noktasında olumsuz bir
takım getirilerinden bahsetmişlerdir. Alınan hazza doymadan sürekli yenilerinin çıkması ve bir filmi dahi
hızlandırmadan izleyemediklerini dile getirerek günlük yaşamlarını dahi önemli ölçüde etkilediğini
belirmektedirler. Onlara göre dijital çağın getirmiş olduğu hızlı değişim ve yaşam şekli, hazzı şekillendirip
süresini kısaltmakladır.
SONUÇ
Gösteri bireysellikten ziyade toplumsal ilişkilerden doğan bir durumdur. Bu durumda bireyden doğan
sosyolojik bir vaka halini almaktadır. Bu nedenle sosyal-psikolojiyi yakından ilgilendiren yanı da mevcuttur.
Gösterinin bireysel ve toplumsalla olan ilişkisinden hareketle dini yaşam biçimiyle etkileşimi göz önünde
bulundurularak konuya açıklık getirilmiştir. Psikolojik açıdan kişide oluşan haz hissinin gösteri toplumu
tarafından etkilendiği noktalar mevcuttur. Çalışma hem Kişinin kendisinde oluşan bu etki ve değişimi
ortaya koymakta hem de toplumun bir parçası olarak toplumda oluşacak dönüşüme ayna tutmaktadır.
Çağın gerekliliği olarak birçok alanda olduğu gibi dini yaşam şeklimizde de bunu görmek mümkündür.
Medyanın gösteri dünyasına mekân olması açısından bir köprü oluşturmakla beraber şekil verme gibi bir
görevi de vardır. Ancak burada üzerinde durmamız gereken bir diğer önemli kavram da gençlerin etkileyip
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dönüştüren medyanın yönlendirici gücüdür. Zira gençler geleceğe yön vererek sonraki neslin temsilcisi
konumundadır. Çalışmamızda özellikle üniversite gençlerinin yer almasının nedeni, onların geleceğin
eğitimli kişileri olarak yeni neslin şekillendirici ve yetiştiricileri olmalarındandır.
Gösterinin etki alanları çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan en önemlilerinden biri de dindir. Din gerek
pratik gerekse de inanç noktasında varlığını sürdürür. Ancak gösteri ile ilişkisine gelinecek olursa hem
insan ruhuna olan hem de yaşam biçimine olan etkisinden söz etmemek mümkün değildir. Gençler
üzerine yaptığımız bu çalışmada gösteri dünyasının gençlerin dini yaşam biçimlerinde çeşitli etkilerinin
olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi popüler kültürün tüketim alışkanlıklarına olan etkilerine
yer verilmiştir. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikle gençlerin zamanlarının çoğunu buralarda
geçirmesi onların bir takım davranış ve inanış biçimleri geliştirmelerine neden olmuştur. Böylece kendi dini
kimlik ve kişiliklerini gösterge haline getiren imajlar çizerek bir takım imge veya semboller kullanmışlardır.
Gösteri dünyasını ele alındığı bu çalışmada, kavramsal olarak gösteri toplumunun üniversite gençliğinin
dini hayatına olan etkisinin netice itibariyle bunun gözlemlenebilir olduğu sonucuna varılmıştır. Gösteri
toplumu gençleri her alanda etkisi altına aldığı gibi dini yaşam şekline tesir etmektedir. Bu sonuçlar gerek
gözlemlerimizle gerek bizzat öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra
genel itibarı ile ise gençler sanal dünyanın gösteri dünyasına zemin hazırladığı kanaatindedirler. Böylelikle
hem dijitalin hem de medyanın gençlerin dini yaşamlarına etkilerini, zihin ve düşünme biçimlerini
şekillendirdiğini ifade etmek mümkündür.
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Özet
Klasik Türk şiirinin kaynakların temelini oluşturan temel faktör olan insan ve insanla ilgili görünüşler klasik
Türk şiirinde oldukça fazla yer almaktadır. Bu görünüşler şiirlerde tipler ve kişilikler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Klasik Türk şiirinde kaside veya tarih manzumelerinde sıklıkla karşılaşılan sadrazamlar da
tarihî kişilikler arasında yer almaktadır.
Klasik Türk şiirinde devlet adamları genellikle kendilerine sunulan kasidelerle, vefat, düğün, görevde
yükselme veya görevden alınma gibi önemli hususlar için yazılan tarih manzumelerinde ve bunun yanı sıra
gazellerde yer almaktadır. Klasik Türk şiirinde anılan devlet adamlarının özelliklerini devlet ve toplum
değerleri ile kişisel özellikler olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. Savaşçılık, cihan hakimiyeti,
devletçilik, asayiş, fetih, yönetim anlayışı, üstünlük ve kahramanlık gibi özellikler devlet ve toplum
değerleri başlığında değerlendirilebilmektedir. Görev bilgisi, güzel ahlâk, adalet, cömertlik, akıllılık,
biyografi, hükmünün yürümesi, beraber anıldığı ünlü kişilikler, tedbirlilik, kahırlılık, basiret, ilim ehli,
dindarlık, sanat, zıllullah, reşitlik gibi özellikler ise devlet adamlarının şiirlerde rastlanan kişisel
özelliklerindendir.
Bu çalışmada klasik Türk şiirindeki devlet adamlığı vasıflarından olan akıllılık vasfı 17. yüzyıl
sadrazamlarında incelenmiştir. Belirlenen divanlarda yer alan toplam 8 sadrazamın öncelikle kısa
biyografilerine değinilmiştir. Ardından sadrazamlar için akıllılık vasfının şiirlerde nasıl kullanıldığı
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Klasik Türk şiiri, sadrazam, akıllılık, 17. yüzyıl, tipler ve kişilikler.
In Divan Poetry, Smartness As A Characteristic Of The Statesmanship Of The Grand Viziers Of The XVII
Century
Human and human-related appearances, which are the main factor forming the basis of the sources of
classical Turkish poetry, are very much included in classical Turkish poetry. These appearances appear as
types and personalities in the poems. Grand Viziers, who are often encountered in classical Turkish poetry
in the qasida or dec poems, are also among the historical personalities. In classical Turkish poetry,
statesmen usually take part in historical poems written for important matters such as death, wedding,
elevation to office or dismissal, as well as in ghazals with the eulogies presented to them. It is possible to
divide the characteristics of statesmen mentioned in classical Turkish poetry into two main groups as
state and society values and personal characteristics. Characteristics such as belligerence, world
domination, statism, public order, conquest, understanding of management, superiority and heroism can
be evaluated under the heading of state and society values. Knowledge of duty, good morals, justice,
generosity, smartness, biography, the execution of his judgment, famous personalities with whom he is
mentioned, prudence, prudence, prudence, people of knowledge, piety, art, zillullah, such traits as
adulthood are among the personal characteristics of statesmen found in poems. In this study, the quality
of intelligence, which is one of the qualities of statesmanship in classical Turkish poetry, is 17. it was
studied in the grand viziers of the XVII century. First of all, brief biographies of a total of 8 grand viziers
who took part in the designated divans were mentioned. Then, it was examined how the attribute of
smartness was used in poems for grand viziers.
Keywords: Classical Turkish poetry, grand vizier, smartness, 17. century, types and personalities.
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Giriş
Klasik Türk şiirinde insan faktörü şiirlerde anlatılan olayların ana faktörü olması sebebiyle edebî metinlerin
temelini oluşturmaktadır. Klasik Türk şiirinde insan, karşımıza gerçek hayatta var olan insanın
idealleştirilmiş birer kopyası olarak çıkmaktadır. Divan şairi hayat görüşünü, hayal dünyasını ve dünya
algısını ifade ettiği şiirlerinde insan unsurunu, okuyucuya iletmek istediği mesajlar yoluyla adeta
idealleştirerek kullanmıştır. Şairin metin içinde insanı kurgulayarak sunduğu bu şekiller tip ve
kişilik/şahsiyet adını almıştır.
Klasik Türk şiirinde tip, gerçek hayatta var olan insanların idealleştirilmiş birer sembolü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Karşılaşılan bu tipler, gerçek hayatta yaşamış kişilerin idealleştirilmiş yönleriyle
kurgulanmaktadır. Şiirlerde yer alan tipler yaşayan insanın kendisi olarak değil, belli özelliklerle
kurgulanmış semboller olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir tipin oluşması uzun zaman gerektirmektedir. Bir
tip zamanla toplumun temel değerlerini, geleneğini, kültürünü kurgulanmış birer sembol olarak şiirlerde
temsil eder hâle gelmektedir.
Klasik Türk şiirinde tipler iki şekilde gruplandırılmaktadır:
a) Tahayyülî / Tasavvurî Tipler (Hikâye, Destan, Masal Kahramanları, Karakterler)
b) Temsilî / Sembolik Tipler (Akkuş, 2007: 396)
Yukarıda yer alan gruplandırmalardan farklı olarak tipler, olumlu tipler ve olumsuz tipler şeklinde iki karşıt
grupta da değerlendirilmektedir. Tipler arasındaki bu karşıtlık toplumdaki genel anlayışa göre
şekillenmiştir. Örneğin; rind-zâhid, âşık-rakip vb. birbirine karşıt tiplerdir. (Kaplan, 1985: 144-158)
Klasik Türk şiirinde kişilik veya şahsiyet, gerçek hayatta var olmuş, belli bir tarihte belli bir coğrafyada
yaşamış kişilerdir. Şiirlerde kişilik olarak tanımladığımız bu kişilerin nerede ne zaman dünyaya geldikleri,
hayatlarını nerede geçirdikleri, tarihte hangi olaylarla beraber yer edindikleri ve hangi özellikleriyle tanınır
oldukları kaynaklarda yer almaktadır. Kişilikler, Klasik Türk şiirinde karşımıza gerçek hayattaki görüntü ve
yönleriyle çıkmaktadır. Onlar tipler gibi birer idealleştirilmiş sembol değil, gerçek şahsiyetleriyle ve
varlıklarıyla şiirlerde yaşamaktadırlar.
Klasik Türk şiirinde kişilikler şu şekilde gruplandırılmaktadır:
a) Dinî Kişilikler
b) Tarihî-Efsânevî (Destânî-Mitolojik) Kişilikler
c) Edebî Kişilikler
d) Sanatkâr Kişilikler
e) Mutasavvıf Kişilikler
f) Bilgin Kişilikler (Akkuş, 2007: 396)
Bu çalışmada bir Osmanlı devlet adamı olarak inceleyecek olduğumuz sadrazamlık görevini yürütmüş olan
sadrazamlar bahsi geçen gruplandırmalardan tarihî kişilikler bahsine dahil olmaktadır. Klasik Türk şiirinin
önemli kimlikleri arasında yer alan tarihî kişilikler, şiirlerde karşımıza kimi zaman tarih içinde herhangi bir
özelliğiyle ünlü olmuş bir kişi olarak, kimi zaman tarih sahnesinde gerçekten yaşanmış olaylarla ya da
hayal-gerçek karışımı olaylar eşliğinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kişilikler çoğunlukla yaşadıkları olaylara
telmih yoluyla şiirlerde anılmaktadır.
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1. Divan Şiirinde Devlet Adamlığı Özellikleri
Bir hükümdarın sahip olması gereken özellikler Orhun Abideleri’nden Dede Korkut’a kadar bütün
nasihatnamelerde ve eserlerde işlenen başlıca konular arasında olmuştur. Divan şiirinde de padişahtan
sonra en fazla divanıhümayun üyeleri için devlet yöneticiliği vasıfları şiirlerde sıklıkla anılmıştır. (Ögel,
2016: 106-117)
1.1. Devlet Adamlığı Özelliklerinden Devlet ve Toplum Değerleri
Türk İslam devlet geleneğinde ve Osmanlı devletinde örnek bir devlet adamında aranan temel özellikler
yüzyıllardır ortak özellikler olarak devamlılığını sürdürmüştür. Bu özellikler divan edebiyatında yazılmış pek
çok şiirde de yine aynı şekilde yer almıştır. Devlet ve toplum değeri olarak nitelendirilebilecek bu özellikler
savaşçılık, cihan hakimiyeti, devletçilik, asayiş, fetih, yönetim anlayışı, üstünlük ve kahramanlık olarak
divanlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
1.2. Devlet Adamlığı Özelliklerinden Kişisel Özellikler
Divan şiirinde devlet adamlarına sıklıkla kişisel özellikleriyle de şiirlerde yer verilmiştir. Divan şairi
şiirlerinde devlet adamını yalnızca devlet adamlığı yönüyle değil aynı zamanda kişisel özelliklerini de ön
plana çıkararak övmüştür. Detaylarına aşağıdaki örneklerde değinecek olduğumuz kişisel özellikleri devlet
adamının görev bilgisi, güzel ahlâk, adalet, cömertlik, akıllılık, biyografi, hükmünün yürümesi, beraber
anıldığı ünlü kişilikler, tedbirlilik, kahırlılık, basiret, ilim ehli, dindarlık, sanat, zıllullah, reşitlik şeklinde
sıralamak mümkündür. Bu özellikler hemen her devlet adamın sahip olması beklenen kişisel özellikler
olarak şiirlerde karşımıza çıkmaktadır.
2. Akıllılık
Divan şairinin gözünde bir devlet adamı kahraman, yiğit, cesaretli olması kadar akıllı ve bilgili de olmalıdır.
Şiirlerde devlet adamının başarısı aklını kullanabilmesine, kurnazlığına ve politika bilgisine bağlı
görülmüştür.
Özellikle 17. yüzyıl kasidelerinde akıl hususu ön planda olmuştur. Maalesef 17. yüzyılda zaman zaman
yetersiz yöneticiler işbaşına gelmiştir. I. Mustafa, Deli İbrahim gibi padişahların devlet yönetiminde bir
müddet de olsa vazife yaptıkları bilinen bir gerçektir. Yine başka bir örnekte ise birinci Ahmet genç yaşta
öldüğü için saltanata yetişkin bir evlat bırakamamış 26 yaşında olmasına rağmen akıl hastası olan erkek
kardeşi I. Mustafa hükümdar olmuştur. Akli dengesi yerinde olmayan devlet adamları devleti yönetebilme
yetisinden yoksun olduklarından Osmanlı devleti yönetim problemleri ile karşılaşmıştır. Hükümdarın
dışındaki kişiler yönetime müdahil olmak durumunda kalmıştır. Bu sebeple akıl yöneticilerde aranan
önemli vasıflardan biri olmuştur. Özellikle 17. yüzyıl gibi çetrefilli bir dönemde yöneticinin kahramanlığı,
yiğitliği, cesareti ve devlet adamlığından ziyade devlet adamının başarısı aklını kullanabilmesi, kurnazlığı,
politika bilgisi önem arz etmiştir. Bir devlet adamı için önem arz eden bu özelliği sadrazamlar üzerinden
inceleyelim.
3. Kuyucu Murad Paşa (d. 1535 – ö. 21 Haziran 1611. 11 Aralık 1606 - 5 Ağustos 1611 tarihleri arasında
sadrazamlık görevi yapmıştır.)
Hırvat bir aileden devşirme olarak enderun mektebine girmiştir. 1554 yılında Mısır'da sancakbeyi
olmuştur. Bu görevindeki başarısından dolayı Mısır emirliği görevine getirilmiştir. Yemen Seferi'nden sonra
Yemen beylerbeyi, Şarkîkarahisar sancakbeyliği, ardından Trablusşam valiliği yapmış, oradan Karaman
beylerbeyliğine geçirilmiştir. Sonrasında Kıbrıs beylerbeyliği, 1594 yılında Şam valiliği, 1595’te Diyarbakır
valiliği olarak yapmıştır. Boşnak Derviş Mehmet Paşa'nın 9 Aralık 1606 tarihinde azledildikten sonra Sultan
I. Ahmet Kuyucu Murad Paşa’yı sadrazam olarak tayin etmiştir. Yeni sefer hazırlıkları yaptığı bir süreçte 5
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Ağustos 1611 tarihinde Cülek’te vefat etmiştir. Aralarında daha önceden bir husumet bulunan Nasuh Paşa
tarafından bir ziyafette zehirletildiği rivayet edilmiştir. Kuyucu Murad Paşa’nın sadrazamlık dönemi,
Anadolu'da çıkan Celalî isyanlarına karışan isyancıları idam ettirmesi ile tanınmaktadır. “Kuyucu” lakabını
öldürdüğü Celalî isyancılarını ve onların destekçilerini ölü ve diri olarak derin kuyulara gömdürmesi nedeni
ile almıştır. Kuyucu Murad Paşa azimli, tecrübeli, icrasında şiddetli ve amansız bir devlet adamı olarak
bilinmektedir. (İşbilir, 2002: 507-508)
Ahmed Nâmî Divanı’ndaki Ne re’y itse hakîkatde zuhûr eyler savâb eyler (Ne fikir düşünse gerçekte ortaya
çıkar, doğru çıkar.) (K11/21), Nef’î Divanı’ndaki Çerâğ-ı meclis-efrûz-ı sa’âdet pertev-i re’yi (Onun fikrinin
ışığı, mutluluğu aydınlatan meclisin kandilidir.) (K27/10) ifadeleriyle Kuyucu Murad Paşa’nın akıllı olması
özelliğine vurgu yapılmıştır.
4. Nasuh Paşa (Gümülcineli Damat Nasuh Paşa) (d. … - ö. 17 Ekim 1614. 5 Ağustos 1611 - 17 Ekim 1614
tarihleri arasında sadrazamlık yapmıştır.)
Nasuh Paşa devşirme olarak İstanbul'a getirilmiş ve zülüflü baltacılar ocağında eğitim almıştır.
Divanıhümayun çavuşluğu yapmış, 1603 yılında Halep valiliğine atanmıştır. Diyarbakır valiliği esnasında
Kuyucu Murad Paşa'nın azledilip yerine kendisinin sadrazam görevi yerine getirilmesi durumunda
hazineye 40 bin altın verebileceğini, bunun yanı sıra İran seferindeki tüm levazımı kendi cebinden temin
edeceğini bildirmiştir. Kuyucu Murad Paşa onu kendisine rakip gördüğü için bölgeden uzaklaştırıp Mısır’a
tayin ettirmiştir. 15 Ağustos 1611 tarihinde Kuyucu Murad Paşa'nın vefat etmesi üzerine Nasuh Paşa
sadrazamlığa getirilmiştir. Görevi esnasında Nasuh Paşa’nın karakterinin hiddetli ve kırıcı olması dolayısıyla
Şeyhülislam Hocazâde Mehmed Efendi ile arası açılmıştır. Diğer taraftan I. Ahmet onun devlet işlerine
karışmasını ve kafa tutarcasına icraat yapmasına hiddetlenmiş, 17 Ekim 1614 tarihinde Nasuh Paşa
boğdurularak idam edilmiştir. Nasuh Paşa, zeki, ilim ve fazilet sahibidir. Cesur ve cömert olarak tanınan bir
devlet adamı olmasının yanı sıra hiddetli ve kalp kırıcı biri olarak bilinmektedir. (İşbilir, 2006: 426-428)
Nasuh Paşa’ya akıllı olması özelliğiyle Nef’î Divanı’daki 2 beyitte rastlanmıştır. Fürûğ-ı re’yini yâd etse
şebde şu’le gibi (Aklının ışığını gecede ışıltı gibi hatırlasa) (K29/40), cihân-ı rüşd ü sedâd (erginliğin ve aklın
dünyası) (K29/19) ifadeleriyle Nasuh Paşa’nın akıllı olmasının yanı sıra bir beyitte de reşit olması özelliğine
dikkat çekilmiştir.
5. Hüsrev Paşa (d. … - ö. Mart 1632. 6 Nisan 1628 – Eylül 1631 tarihleri arasında sadrazamlık yapmıştır.)
Hüsrev Paşa Boşnak asıllı bir devlet adamıdır. Enderun'da eğitim almıştır. 1625 yılında IV. Murad’ın
saltanatı esnasında, devlet idaresinin annesi Kösem Sultan'ın elinde olduğu ilk dönemde Hafız Ahmet Paşa
sadrazamken kendisine vezirlik payesi verilmiş ve kubbealtı veziri olarak görev yapmaya başlamıştır.
Sadrazam Damat Halil Paşa'nın görevinden azledilişinin ardından 6 Nisan 1628 tarihinde Hüsrev Paşa
sadrazamlığa getirilmiştir. Karışık ve zor bir dönemde sadrazamlık yapan Hüsrev Paşa, 1631 yılının Eylül
ayında IV. Murad tarafından görevinden azledilmiştir. 1632 yılının Mart ayında Hüsrev Paşa Tokat'ta
boynu vurularak idam edilmiştir. Azim ve irade sahibi, orduyu zapteden ve muktedir doğrulukla tanınmış
bir vezir olarak tanınmasının yanı sıra verdiği gazapla, kendini beğenmiş oluşuyla, lüzumsuz yere çok kan
dökücü bir devlet adamı olması yönleriyle de kaynaklarda yer almaktadır. (İnalcık, 1999: 37-40)
Nef’î Divanı’ndaki Re’yi ferzend-i kirâmı güher-i subh-ı ahîr (Fikri çok cömertlerin yavrusu, son sabahın
cevheridir.)(K39/23) ifadesiyle Hüsrev Paşa’nın akıllı olması özelliği vurgulanmıştır.
6. Sâlih Paşa (d. 1607 – ö. 14 Eylül 1647. 17 Aralık 1645 - 16 Eylül 1647 tarihleri arasında sadrazamlık
yapmıştır.)
Hersek sancağına bağlı Nevesin’li oldyğu tahmin edilmektedir. Maliye alanında iyi yetişmiş bir devlet
adamıdır. Bu sebeple sırasıyla baş muhasebeci, Cizre muhasebecisi, matbah emini, defter emini, tersaneye
hümayun emini ve kapıcılar kethüdası olarak görevlendirilmiştir. 1644 yılının Haziran ayında yeniçeri ağası
olmuş, 1644 yılı içinde vezirlik rütbesi verilerek başdefterdar görevine geçmiştir. 17 Aralık 1645 tarihinde
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Sultanzâde Mehmed Paşa’nın sadrazamlıktan azledilmesinin ardından sadrazam olmuştur. Görevi boyunca
Venedikliler’in Girit’i ele geçirmeye yönelik harekatına engel olma mücadelesinde bulunmuştur. Eski bir
defterdar olduğu için hazine işlerine önem vermiştir. 16 Eylül 1647 tarihinde Sultan İbrahim tarafından
olarak iple boğdurulmuştur. Salih Paşa'nın idam sebebini padişahın ani bir öfkesinden çok hakkındaki
dedikoduların bir birikimi ve rakibi olan Hazerpâre Ahmed Paşa'nın da rolü bulunduğu anlaşılmaktadır.
Kaynaklarda Salih Paşa’nın iyi bir eğitim aldığı, dış gelişmeleri yakından izlediği, malî işlerde tecrübeli
olduğu, hazineyi düzene sokmak için uğraş verdiği yer almaktadır. Bunun yanı sıra sadece kendi çıkarlarını
düşünen, etkili sözler ve para gücüyle nüfuz elde etmeye çalışan bir kişilik olduğu da kaynaklarda yer alan
bilgiler arasındadır. (Emecen, 2019: 461-462)
Salih Paşa akıllı olması vasfıyla Nail-i Kadim divanında 3 beyitte yer almıştır. Akl-ı höd-ârâ (Kendini
süsleyen aklı) (KXV/17), re'y-i rezîn (ağırbaşlı aklı) (KXVI/4), Dâniş ü fıtnatına eyledi dünyâ tahsîn (Biliş ve
kavrayışını bütün dünya beğendi.)(KXVI/5) ifadeleriyle Salih Paşa’nın akıllı olması özelliği vurgulanmıştır.
7. İpşir Mustafa Paşa (d. 1607 - ö. 11 Mayıs 1655. 28 Ekim 1654 - 11 Mayıs 1655 tarihleri arasında altı ay
on dört gün sadrazamlık yapmıştır.)
Abhaz asıllı olan İpşir Mustafa Paşa, 1622 yılında Erzurum’da ayaklanan ve Celâlî ayaklanmacısı olarak ilan
edilen Erzurum beylerbeyi Abaza Mehmed Paşa’nın yeğenidir. Eğitimi ve yetişmesi dayısı Abaza Mehmed
Paşa himayesinde olmuştur. Dayısının Sultan IV. Murad tarafından idam ettirilmesinden sonra, İpşir
Mustafa Paşa İstanbul’a gidip Kemankeş Kara Mustafa Paşa’ya intisap etmiştir. Onun aracılığıyla saraya
alınmış, enderunda yetiştirildikten sonra saray görevlerine atanmıştır. İlk görevi 1635 yılındaki Revan
Seferi’yle başlayan İpşir Mustafa Paşa daha sonra Bağdat Seferi’nde yer almış, Budin, Silistre, Maraş, Van,
Musul, Karaman, Şam, Halep valiliği görevlerinde bulunmuştur. Dönemin sadrazamı olan Koca Derviş
Mehmed Paşa’ya felç inmesi sebebiyle görevinden azledilişinin ardından, IV. Mehmed döneminin 8.
sadrazamı olarak yerine İpşir Mustafa Paşa getirilmiş, fakat kendisinin sadrazamlık görevinden hiçbir
devlet ricâlinin memnun olmaması üzerine sadaret mührünü padişaha teslim etmiştir. 8 Mayıs 1655
tarihinden itibaren Murad Paşa ve Kürt Mehmed’in tahrikiyle harekete geçen âsîlerin dağılmaması
üzerine, 11 Mayıs 1655 tarihinde İpşir Mustafa Paşa idam edilmiştir. Devrin kaynaklarında saf, ümmî, az
konuşan, tasavvufa ilgisi olan, cimri, zalim, cirit ve mızrak kullanmada usta bir kişi olduğu yönünde bilgiler
yer almaktadır. (Aktepe, 2000: 375-376)
2 beyitte İpşir Mustafa Paşa’nın akıllı olması özelliğine değinilmiştir. Sabrî Mehmed Şerîf Divanı’ndaki re’yi rahşânı (parlak fikri)(K13/40), re’y-i münîrün (nurlandıran fikrin)(K13/54) ifadeleriyle Mustafa Paşa’nın
akıllı olması özelliğine değinilmiştir.
8. Siyâvûş Paşa (d. … - ö. 1656. IV. 21 Ağustos 1651 - 27 Eylül 1651 tarihleri arasında ve 5 Mart 1656 - 26
Nisan 1656 tarihleri arasında 2 kez sadrazamlık, 1641 – 1642 yılları arasında da kaptanıderyalık
yapmıştır.)
Siyâvûş Paşa abaza asıllıdır. Kölesi ve hazinedarı olduğu Abaza Mehmet Paşa'nın öldürülmesinden sonra
IV. Murat zamanında saraya alınmıştır. Ciritteki yeteneklerinden dolayı kendisine 1638 yılında silahdarlık
görevi verilmiştir. IV. Murat'ın ölümünden sonra kubbealtı veziri ve 1640 yılında kaptanıderya olarak tayin
edilmiştir. Fakat Azak başarısızlığı nedeniyle 1642 yılında Siyavuş Paşa kaptanıderyalık görevinden
azledilmiştir. Sadrazam Melek Ahmet Paşa sadaretten azledildiği zaman 21 Ağustos 1651’de Siyavuş Paşa
ilk defa sadrazamlığa getirilmiştir. Darüssaade ağası Uzun Süleyman Ağa ile birlikte ocak ağalarını etkisiz
hale getirmiştir. Ancak onunla arası açılınca 27 Eylül tarihinde azledilip bütün mallarına el konularak
Malkara'ya sürülmüştür. 5 Mart 1656’da Çınar Vakası (Vaka-yı Vakvakiye) ile ikinci defa sadrazamlığa
getirilmiştir. Siyavuş Paşa hasta olmasına rağmen kendisi için yakın bir tehlike olarak gördüğü ve gerçekten
de liyakati sebebiyle sadrazam olacağı düşünülen Defterdarzâde Mehmed Paşa’nın öldürülmesini
sağlamış, fakat aynı gece kendisi de vefat etmiştir. 26 Nisan 1656 tarihinde İstanbul’da ölmüştür. İki defa
olmak üzere toplam üç ay sadrazamlık görevi yapan Siyavuş Paşa, dönemin kaynaklarında cesur ve
heybetli olmasının yanı sıra kibirli ve zalim bir devlet adamı olarak tanınmıştır. (Ak, 2009: 310-311)
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Nev’î Divanı’ndaki 3 beyitte Siyâvûş Paşa’nın akıllı olması vasfına dair ifadeler mevcuttur. Hazret-i pâşâ-yı
rûşen-re’y (Parlak fikirli hazreti paşa) (KXXXVII/19), Nûr-ı re’yünle fürûzândur çerâg-ı saltanat (Fikrinin
nuruyla saltanat kandili parlayandır.) (KXXXVII/20), Baglamışdur rişte-i re’yün nice Dârâları (Fikrinin ipliği
nice Dârâ’ları bağlamıştır.) (KXXXVII/21) ifadeleriyle Siyâvûş Paşa’nın akıllı olması övülmüştür.
9. Köprülü Mehmed Paşa (d. 1578 – ö. 31 Ekim 1661. 1657 - 1661 yılları arasında sadrazamlık yapmıştır.)
Doğum yeri Arnavutluk olan Mehmed Paşa, devşirilerek İstanbul'a getirildikten sonra enderundda eğitim
almıştır. Ooldukça olaylı bir dönemde Osmanlı Devleti'ni idare etmiştir. IV. Mehmed tahta geçtiğinde
henüz 7 yaşında olduğu için yönetimde Valide Kösem Sultan ve Valide Turhan Sultan daha çok söz sahibi
olmuştur. Veziriazam Sultanzade Mehmed Paşa tarafından kendisine vezirlik verilerek Trabzon valiliği
görevine tayin edilmiştir. 5 Eylül 1657 tarihinde Boynueğri Mehmed Paşa'nın yerine sadarete tayin
edilmiştir. Köprülü Mehmed Paşa başta Celâlî İsyanı olmak üzere muhalif pek çok isyanı bastırmıştır.
Köprülü Mehmed Paşa yaşının hayli ilerlemiş olmasından dolayı hasta ve yorgun düşmüş, bu sebeple
padişah kendisine halef olarak oğlu Fazıl Ahmed Paşa'yı telkin etmiştir. 31 Ekim 1661 tarihinde vefat
etmiştir. Abaza Hasan Paşa İsyanı'nın bastırılmasından sonra bazı kesimler tarafından çok ağır bir şekilde
anılmasının yanı sıra çoğu zaman memleketi hainlerden temizleyen, bulunduğu zor durumdan çıkaran,
refah ve huzuru sağlayan hayırlı bir idareci şeklinde nitelendirilmiştir. (İlgürel, 2002: 258-260)
Nâil-i Kadîm Divanı’nda en fazla rastlanan özellik ise 8 beyitte değinilen akıllı olması vasfı olmuştur. Akl-ı
evvel-meniş (Yaradılıştan akıllı mizaçlı)(KXII/20), Bû Alî-dâniş Aristô-yı Sikender-harekât (İbni Sînâ bilgili,
İskender ve Aristo davranışlı)(KXII/21) ifadesiyle Aristo vurgusu da dahil akıllı olması özelliğine ve ünlü
kişiliklerle birlikte anılmasına yer verilmiştir. Ki kazâ kârını re'yinle eder istidlal (Kazâ amelini fikriyle
delillendirir.)(KXII/46), Haşre-dek re'yi gibi muntazamü'l-hâl olalar (Sonsuza kadar onun fikri gibi intizamlı
bir hâl içinde olsunlar.)(KXII/86) ifadesiyle akıllı olmasının yanı sıra asayiş (emn ü eman) özelliğine de
değinilmiştir. Ki emri muhteri'-i rây-ı müstetâb olmuş (Onun emri iyi ileri sunulan iyi bir fikir olarak kabul
görmüştür.) (KXVIII/17) ifadesiyle akıllı olmasıyla birlikte hükmünün yürüyor olmasına da yer verilmiştir.
Re'y-i bâ-savâb (Doğruluklu fikri)(KXVIII/18), vezîr-i Aristô-meniş (Aristo tabiatlı vezir)(KXVIII/20) ifadesiyle
Aristo ile akıllı olması özelliğinin kastedilmesinin yanı sıra ünlü kişiliklerle birlikte anılmasına ve görev
bilgisine de yer verilmiştir. Hakîm-i re'yine İdris hem-rikâb olmuş (Aklının hükmetmesi yönüyle İdris’le eşit
olmuştur.)(KXVIII/22) ifadesiyle akıllı olmasıyla birlikte ünlü kişiliklerle anılmasına da değinilmiştir.
10. Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa (d. 1635 – ö. 1676. 30 Ekim 1661 ile 3 Kasım 1676 tarihleri arasında
sadrazamlık yapmıştır.)
Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa 1635 yılında Samsun Vezirköprü’de doğmuştur. Devrin en seçkin
ulemalarından eğitim almıştır. Üstün zekasını genç yaşında göstermiş, 16 yaşında müderris olarak
akademik kariyerine başlamıştır. 24 yaşındayken Erzurum'a, sonrasında Şam'a vali olarak tayin edilmiştir.
Kazandığı başarılarla dönemin padişahı IV. Mehmet’in ve sadrazam Köprülü Mehmet Paşanın takdirini
kazanmıştır. 25 yaşında sadaret kaymakamlığı görevine getirilmiş, bu göreve getirilen en genç diplomat
olarak tarihe geçmiştir. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın tavsiyesi üzerine IV. Murat Fazıl Ahmed
Paşa'yı sadrazam yapmıştır. Fazıl Ahmed Paşa Osmanlı tarihinin en önemli sadrazamlarından ve devlet
adamlarından biridir. 26 yaşında sadrazam olmasıyla da yine Türk tarihinin bu göreve getirilen en genç
sadrazamı olmuştur. Avrupa'da adından çokça söz ettiren Fazıl Ahmed Paşa "Türk gibi güçlü" deyiminin
doğmasına neden olmuştur. Aralıksız şekilde 15 yıl sadrazamlık yaparak Türk tarihinin bu görevde hiç
azledilmeden en uzun süre bulunan sadrazamı olmuştur. Görev yaptığı 15 yılın 9 yılını sürekli olarak
seferde geçirmiştir. 3 Kasım 1676 tarihinde, en verimli çağında, 41 yaşında yani çok genç bir yaşta vefat
etmiştir. Ölümünün ardından kendisinden duyulan memnuniyetin ve güvenin bir göstergesi olarak
eniştesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazamlığa getirilmiştir. Yerli ve yabancı tarihçilere göre iyi huylu,
merhametli, sabırlı, azimli ve ileri görüşlü olarak tasvir edilmiştir. Yumuşak huylu, anlayışlı ve fazilet sahibi
olduğu için kendisine "Fazıl" lakabı takılmıştır. İcazetli iyi bir hattat, nesir alanında iyi bir kalem, fıkıh ve
felsefe alanında da iyi bir akademisyen olarak bilinmektedir. (Özcan, 2002: 260-263)
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Neşâtî Divanı’ndaki bir beyitte Tedbir-i memalikde Aristo gibi sa'ib (Memleketlerde tedbiri sağlamakta
Aristo gibi isabetli)(K20/12) ifadesiyle ünlü kişilikle birlikte anılmasıyla birlikte tedbir sahibi ve akıllı
olmasına da değinilmiştir.

Sonuç
Bu çalışmada yapılan araştırma neticesinde Bir devlet adamı için en fazla yer verilen özelliğin, o devlet
adamından halk tarafından beklenen en öncelikli özellik olduğu belirlenmiştir. Örneğin; Sadrazam Köprülü
Mehmed Paşa’nın biyografisinde akıllı olması özelliğine dair herhangi bir vurguya rastlanmazken
beyitlerde en sık rastlanan özelliği akıllı olması vasfı olmuştur. Bu durumda devlet adamının yaşadığı
dönemin tarihi kayıtlarına başvurmak gerekmektedir. Köprülü Mehmed Paşa’nın yaşadığı dönemin tarihi
kayıtlarına başvurulduğunda sadarete 7 yaşında padişahlık görevini üstlenen IV. Mehmed döneminde
geldiği belirlenmiştir. Birçok isyan ve savaşta başarı elde etmiş bir devlet adamının savaşçılık, fetih
duygusu, kahramanlık, cihan hakimiyeti ideali gibi özelliklerle değil de en fazla akıllı olması vasfıyla
şiirlerde yer alması, halkın kendisinden olan beklentisinin akıllı olması, hatta reşit olması olduğunu
göstermektedir. Devlet yönetiminde IV. Mehmed’in yaşının küçük olmasından kaynaklanan aksaklıklardan
ötürü halk adeta dönemin sadrazamına bu beklentisini şiirler aracılığıyla dile getirmiştir.
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Özet
İnsan ve insanla ilgili görünüşler Klasik Türk şiirini zenginleştiren temel kaynaklardandır. Bu görünüşler
şiirlerde tipler ve kişilikler olarak varlığını göstermiştir. Bir divanıhümayun üyesi olan ve sadrazamlık
görevini icra eden Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da tarihî kişilikler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada
Klasik Türk şiirindeki devlet adamlığı vasıflarının Merzifonlu Kara Mustafa Paşa için şiirlerde nasıl
kullanıldığı incelenmiştir. Çalışmanın başlangıcında biyografisine değinilen Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa’nın şiirlerde yer alan özelliklerinin biyografisiyle örtüşüp örtüşmediği incelenmeye çalışılmıştır.
Araştırmada Klasik Türk şiirindeki devlet adamlığı vasıfları kişisel özellikler ile devlet ve toplum değerleri
şeklinde iki gruba ayrılarak incelenmiştir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın en fazla ve en çeşitli
özelliklerinin bulunduğu divan olan Nâil-i Kadîm Divanı belirlenmiştir. Her özellik için yapılan kısa
açıklamanın ardından divanda yer alan örnek beyitler ve beyitlerde özellikleri yansıtan kelime, tamlama,
mısra gibi öğeler anlamlarıyla birlikte ortaya konulmaktadır. Çalışmanın sonunda elde edilen verilerin
istatiksel sonuçlarını gösteren tablolara yer verilmektedir. Bu çalışmayla Klasik Türk şiirinde bir devlet
adamı için yer alan devlet adamlığı vasıflarının miktarı ve çeşitliliği ile devlet adamının görev hayatındaki
başarısı arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk şiiri, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, devlet adamları, sadrazam, tipler ve
kişilikler.
Kara Mustafa Pasha of Merzifon with the Aspect of Statesmanship in Classical Turkish Poetry

Human and human-related appearances are one of the main sources that enrich Classical Turkish poetry.
These appearances have shown their presence as types and personalities in the poems. Kara Mustafa
Pasha of Merzifon, who is a member of the decency council and performs the duty of grand vizier, is also
among the historical personalities. In this study, it is examined how the qualities of statesmanship in
Classical Turkish poetry are used in poems for Kara Mustafa Pasha of Merzifonlu. At the beginning of the
study, it was tried to examine whether the characteristics of Kara Mustafa Pasha of Merzifonlu, whose
biography was mentioned at the beginning of the study, coincide with his biography. In the research, the
qualities of statesmanship in Classical Turkish poetry were examined by dividing them into two groups in
the form of personal characteristics and values of the state and society. Nail-i Kadim Divan, the divan with
the most and most diverse characteristics of Kara Mustafa Pasha of Merzifon, has been determined. After
a brief explanation for each feature, the sample couplets and couplets in the divan reveal elements such
as words, tamlama, and verse that reflect the features along with their meanings. The tables showing the
statistical results of the data obtained at the end of the study are given. In this study, the relationship
between the quantity and variety of decency qualities for a statesman in Classical Turkish poetry and the
success of the statesman in the life of duty is tried to be revealed.
Keywords: Classical Turkish poetry, Merzifonlu Kara Mustafa Pasha, statesmen, grand vizier, types and
personalities.
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Giriş
Klasik Türk şiirinde insan faktörü şiirlerde anlatılan olayların ana faktörü olması sebebiyle edebî metinlerin
temelini oluşturmaktadır. Klasik Türk şiirinde insan, karşımıza gerçek hayatta var olan insanın
idealleştirilmiş birer kopyası olarak çıkmaktadır. Divan şairi hayat görüşünü, hayal dünyasını ve dünya
algısını ifade ettiği şiirlerinde insan unsurunu, okuyucuya iletmek istediği mesajlar yoluyla adeta
idealleştirerek kullanmıştır. Şairin metin içinde insanı kurgulayarak sunduğu bu şekiller tip ve
kişilik/şahsiyet adını almıştır.
Klasik Türk şiirinde tip, gerçek hayatta var olan insanların idealleştirilmiş birer sembolü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Karşılaşılan bu tipler, gerçek hayatta yaşamış kişilerin idealleştirilmiş yönleriyle
kurgulanmaktadır. Şiirlerde yer alan tipler yaşayan insanın kendisi olarak değil, belli özelliklerle
kurgulanmış semboller olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir tipin oluşması uzun zaman gerektirmektedir. Bir
tip zamanla toplumun temel değerlerini, geleneğini, kültürünü kurgulanmış birer sembol olarak şiirlerde
temsil eder hâle gelmektedir.
Klasik Türk şiirinde tipler iki şekilde gruplandırılmaktadır:
a) Tahayyülî / Tasavvurî Tipler (Hikâye, Destan, Masal Kahramanları, Karakterler)
b) Temsilî / Sembolik Tipler (Akkuş, 2007: 396)
Yukarıda yer alan gruplandırmalardan farklı olarak tipler, olumlu tipler ve olumsuz tipler şeklinde iki karşıt
grupta da değerlendirilmektedir. Tipler arasındaki bu karşıtlık toplumdaki genel anlayışa göre
şekillenmiştir. Örneğin; rind-zâhid, âşık-rakip vb. birbirine karşıt tiplerdir. (Kaplan, 1985: 144-158)
Klasik Türk şiirinde kişilik veya şahsiyet, gerçek hayatta var olmuş, belli bir tarihte belli bir coğrafyada
yaşamış kişilerdir. Şiirlerde kişilik olarak tanımladığımız bu kişilerin nerede ne zaman dünyaya geldikleri,
hayatlarını nerede geçirdikleri, tarihte hangi olaylarla beraber yer edindikleri ve hangi özellikleriyle tanınır
oldukları kaynaklarda yer almaktadır. Kişilikler, Klasik Türk şiirinde karşımıza gerçek hayattaki görüntü ve
yönleriyle çıkmaktadır. Onlar tipler gibi birer idealleştirilmiş sembol değil, gerçek şahsiyetleriyle ve
varlıklarıyla şiirlerde yaşamaktadırlar.
Klasik Türk şiirinde kişilikler şu şekilde gruplandırılmaktadır:
a) Dinî Kişilikler
b) Tarihî-Efsânevî (Destânî-Mitolojik) Kişilikler
c) Edebî Kişilikler
d) Sanatkâr Kişilikler
e) Mutasavvıf Kişilikler
f) Bilgin Kişilikler (Akkuş, 2007: 396)
Bu çalışmada bir Osmanlı devlet adamı olarak inceleyecek olduğumuz sadrazamlık görevini yürütmüş olan
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bahsi geçen gruplandırmalardan tarihî kişilikler bahsine dahil olmaktadır.
Klasik Türk şiirinin önemli kimlikleri arasında yer alan tarihî kişilikler, şiirlerde karşımıza kimi zaman tarih
içinde herhangi bir özelliğiyle ünlü olmuş bir kişi olarak, kimi zaman tarih sahnesinde gerçekten yaşanmış
olaylarla ya da hayal-gerçek karışımı olaylar eşliğinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kişilikler çoğunlukla
yaşadıkları olaylara telmih yoluyla şiirlerde anılmaktadır.
1. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (d. … - ö. 1683. Ekim 1676’da sadrazam olmuştur)
Merzifon’lu olan Kara Mustafa Paşa, Köprülü Mehmed Paşa’nın kapı yoldaşlarından olan Hasan Ağa’nın
oğludur. Yetiştirilmesinin ardından silahdar ve telhisçi olmuş, Eylül-Ekim 1659 tarihinde vezirlikle Silistre
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valisi, Mayıs 1660’ta Diyarbekir valisi ve Şubat-Mart 1662’de kaptanıderya olmuştur. 1663’te rikâb
kaymakamı olduktan sonra Mart-Nisan 1665’te kaptanlıktan azledilmiş ve ikinci defa rikâb
kaymakamlığına getirilmiştir. Ekim 1676’da sadrazam olmuş, Aralık 1683’te ise Viyana’yı fethedememesi
üzerine Belgrad’da katledilmiştir. Belgrad’da bir camide medfundur. Savaşçılık yönüyle başarılı olan Kara
Mustafa Paşa’nın sadrazamlık günleri gazâ ve savaşlarla geçmiştir. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre
cesur, akıllı, zekî, tedbirli ve vakur bir kişi olarak bilinmektedir. (Süreyya, 1996: 1198)
2. Divan Şiirinde Devlet Adamlığı Özellikleri
Bir hükümdarın sahip olması gereken özellikler Orhun Abideleri’nden Dede Korkut’a kadar bütün
nasihatnamelerde ve eserlerde işlenen başlıca konular arasında olmuştur. Divan şiirinde de padişahtan
sonra en fazla divanıhümayun üyeleri için devlet yöneticiliği vasıfları şiirlerde sıklıkla anılmıştır. (Ögel,
2016: 106-117)
2.1. Devlet Adamlığı Özelliklerinden Devlet ve Toplum Değerleri
Türk İslam devlet geleneğinde ve Osmanlı devletinde örnek bir devlet adamında aranan temel özellikler
yüzyıllardır ortak özellikler olarak devamlılığını sürdürmüştür. Bu özellikler divan edebiyatında yazılmış pek
çok şiirde de yine aynı şekilde yer almıştır. Devlet ve toplum değeri olarak nitelendirilebilecek bu özellikler
savaşçılık, cihan hakimiyeti, devletçilik, asayiş, fetih, yönetim anlayışı, üstünlük ve kahramanlık olarak
divanlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
2.2. Devlet Adamlığı Özelliklerinden Kişisel Özellikler
Divan şiirinde devlet adamlarına sıklıkla kişisel özellikleriyle de şiirlerde yer verilmiştir. Divan şairi
şiirlerinde devlet adamını yalnızca devlet adamlığı yönüyle değil aynı zamanda kişisel özelliklerini de ön
plana çıkararak övmüştür. Detaylarına aşağıdaki örneklerde değinecek olduğumuz kişisel özellikleri devlet
adamının görev bilgisi, güzel ahlâk, adalet, cömertlik, akıllılık, biyografi, hükmünün yürümesi, beraber
anıldığı ünlü kişilikler, tedbirlilik, kahırlılık, basiret, ilim ehli, dindarlık, sanat, zıllullah, reşitlik şeklinde
sıralamak mümkündür. Bu özellikler hemen her devlet adamın sahip olması beklenen kişisel özellikler
olarak şiirlerde karşımıza çıkmaktadır.
3. Divan Şiirinde Devlet Adamlığı Özellikleriyle Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Bu çalışmada Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın devlet adamlığı yönlerinin en fazla ve en çeşitli olarak
Nâil-i Kadîm Divanı’ndaki 11 numaralı kasidede 15 beyitte devlet adamlığı yönleriyle yer verilmiştir.
3.1. Fetih
Eski Türk toplumlarından itibaren büyük bir öneme sahip olan fetih duygusu destanlarda varlığını
göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da fetih duygusu büyük bir yer tutmuş, Osmanlı sultanları
bu anlayışta fetihten fetihe koşmuştur. Osmanlı Devleti’nin sınırları ne kadar genişlemiş olsa da bu
sınırlara yenilerini ekleme isteği her daim güçlü bir şekilde kendisini göstermiştir. Yeni toprak parçaları
kazanma ve devletin gücünü koruyabilme düşüncesi devletin temel düşüncesi olduğundan fetih
çabalarının varlığı daima devam etmiştir. Bu durum Klasik Türk şiirine de yansımıştır. Klasik Türk şiirinde
devlet adamları yaptıkları fetihler nedeniyle sıkça övülmüştür.
Mustafa Paşa’ya en fazla 5 beyitte fetih duygusu değeriyle birlikte yer verildiği belirlenmiştir. Serdâr-ı
muzafferdir gelen (Gelen zafer elde eden yiğit komutandır.) (KXI/1), gâzî dilâverdir gelen (gelen gazi
yiğittir.) (KXI/2) ifadeleriyle fetih duygusuyla birlikte kahramanlık duygusuna, Fî-sebîli'1-lah guzât-ı dîne
olmuş pîşvâ (Allah yolunda din uğruna gazi olanların önderi olmuş) (KXI/12), Mustafâ Pâşâ-yı gâzî gibi bir
erdir gelen (Gelen Gazi Mustafa Paşa gibi bir yiğittir.)(KXI/15) ifadesiyle fetih duygusuyla birlikte
kahramanlık duygusuna, Gördü kim râh-ı gazâda hidmet-i dergâhına (Gazâ yolunda dergâhının hizmetini
gördü.)(KXI/26) ifadesiyle Mustafa Paşa fetih duygusu değeriyle birlikte yer almıştır. Ayrıca fetih
duygusuyla birlikte kahramanlık duygusuna da 3 beyitte yer verildiği belirlenmiştir.
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3.2. Savaşçılık
Devlet ideallerinin ve değerlerinin en başında gelen savaşçılık özelliği, Klasik Türk şiirinde devlet
adamlarıyla birlikte en fazla rastlanan özelliklerin başında gelmektedir. Özellikle kasidelerde savaşlarda
düşman karşısında galibiyet kazanan komutanın övgüsü sıklıkla kaleme alınmıştır. Şiirlerin yazıldığı
yüzyıllardaki savaş koşulları, at üzerinde geçirilen vakitler, devletin ulaşmış olduğu sınırların genişliği
düşünüldüğünde düşmana karşı savaş mücadelesi vermek hiç de kolay bir süreç değildir. Dolayısıyla bu
kadar zor bir süreçte savaşta başarı elde eden bir devlet adamının şiirlerde bu özelliğiyle övülerek fazlaca
yer bulması kaçınılmazdır. Klasik Türk şiirinde devlet adamının savaşçılık yönüyle övülmesi bazen devlet
adamının gerçekten bu yönüyle elde ettiği başarısından kaynaklanabildiği gibi bazen de savaştaki
başarısızlığından sonra devlet adamının imajını düzeltmek, ona moral ve güç vermek adına savaşçılık
yönüyle övülmüştür.
Nâil-i Kadîm Divanı’nda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya 4 beyitte savaşçılık özelliğiyle değinilmiştir. Âteşefşân-ı saf-ı a’dâ bir ejderdir gelen (Düşman safına gelen, ateş saçan bir ejderdir.)(KXI/7), Hâtır-ı a'dâya
hevl-i rûz-ı mahşerdir gelen (Düşmanın hatrına gelen mahşer gününün korkusudur.)(KXI/16), Havf-ı şemşîri celâlinle kef-i cellâdda (Haşmetinin kılıcının korkusu celladın avucundadır.) (KXI/17), Gördü kim el
sunduğunca tîge bismi'llah ile (Bismillah diyerek kılıcı eline aldığı sürece) (KXI/27) ifadeleriyle Mustafa
Paşa’nın savaşçılık özelliğine değinilmiştir.
3.3. Ünlü Kişilikler
Klasik Türk şiirinde devlet adamları çeşitli yönleri benzetilerek bazı ünlü kişiliklerle birlikte de anılmıştır. Bu
ünlü kişilikler genellikle tarihte çeşitli olumlu özellikleriyle ün kazanmış kişiliklerdir.
Mustafa Paşa’nın Nâil-i Kadîm Divanı’ndaki 4 beyitte ünlü kişiliklerle birlikte anıldığı belirlenmiştir. Şehr-i
dârü’l-mülk-ı Rûma bir Sikenderdir gelen (Rum ülkesinin şehrinin kapısına gelen adeta bir
İskender’dir.)(KXI/8), Pâdişeh-kevkeb vezîr Âsaf u Dârâ-serîr (Padişah şöhretli, Âsâf ve Dârâ tahtlı vezir.)
(KXI/9) ifadesiyle Mustafa Paşa’nın ünlü kişiliklerle birlikte anılmasının yanı sıra görev bilgisine de
değinilmiştir. Âsaf-ı ekrem Nizâmü'I-mülk-i ekberdir gelen (Gelen kişi cömert Âsâf ve yüce
Nizamülmülk’tür.)(KXI/11) ifadesiyle Mustafa Paşa’nın ünlü kişiliklerle birlikte anılmasının yanı sıra,
cömertlik özelliğine ve beraberinde de devletçilik anlayışına yer verilmiştir. Ey dilîr-i Kahramân-kevkeb (Ey
Kahraman şöhretli cesur paşa!) (KXI/16) ifadesiyle Mustafa Paşa’nın ünlü kişiliklerle birlikte anılması
vurgulanmıştır.
3.4. Görev Bilgisi
Nâil-i Kadîm Divanı’ndaki 3 beyitte Mustafa Paşa’nın göreviyle alakalı bilgilere değinilmiştir. Ünlü
kişiliklerle anılması bahsinde geçen örneğin dışında, Müjde ey sadr-ı vezâret kim o dâverdir gelen (Ey
vezirliğin başı müjde, o gelen hükümdardır.) (KXI/1), Sadr-ı dîvâna vücûdun gibi serverdir gelen (Gelen,
divanın başına senin gibi bir liderdir.)(KXI/32) ifadeleriyle Mustafa Paşa’nın görev bilgilerine değinilmiştir.
3.5. Asayiş
Osmanlı toplumunda iç huzurun ve güvenin oluşturulması Osmanlı Devleti için çok büyük bir önem
taşımaktadır. Bazı yüzyıllarda sürekli savaşlardan, istikrarsızlıktan, isyanlardan bıkan devlet ve halkın bir
sükûnet ortamı arayışı söz konusu olmuştur. Böyle zamanlarda asayişin sağlanabilmesi için toplumda ve
özellikle üst düzey devlet adamları tarafından önemli bir çaba gösterilmiştir. Bu çabanın altında yatan asıl
neden ise fetihlere verilen önemdir. Çünkü toplumda hiç huzur ne kadar sağlanabilirse ya da dış saldırılar
karşısında halkın devlete sadakati ne derece korunabilirse fetihlerde de devletin o derece başarılı
olabileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla toplumda asayişin sağlanması önemli bir unsur olarak şiirlerde
karşımıza çıkmaktadır.
Mustafa Paşa divanda yer alan 2 beyitte asayiş özelliğiyle bir arada yer almıştır. Nazm-ı devlet (Devletin
nizamı) (KXI/11), Nazm-ı ahvâl-i re'âyâ emn-i kişverdir gelen (Gelen, toplumun yaşantısına nizam veren ve
ülkenin güvenliğini sağlayandır.)(KXI/13) ifadeleriyle Mustafa Paşa’nın asayiş özelliğine değinilmiştir.
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3.6. Yönetim Anlayışı
Divanda bulunan 2 beyitte ise Mustafa Paşa yönetim anlayışıyla birlikte yer almıştır. Sâzkâr-ı dîn ü devlet
(Din ve devlete uygun olan paşa) (KXI/10), Ya'nî ol fermânber-i şer'-i muttahardır gelen (Gelen, mübarek
şer’î hükme boyun eğendir.)(KXI/12) ifadeleriyle Mustafa Paşa’ya yönetim anlayışına dair bilgilerle
değinilmiştir.
3.7. Adalet
Adalet, Osmanlı halkının ve divan şairinin devlet kademesindeki divan üyelerinden en temel
beklentilerindendir.
Mustafa Paşa Nâil-i Kadîm Divanı’ndaki 2 beyitte adil olması özelliğiyle anılmıştır. Ma'delet-perver hidîv-i
dâd-güsterdir gelen (Gelen, adaleti koruyan, doğruluk yayan vezirdir.) (KXI/10), dûdmân-ı ma'delet (adalet
soyu)(KXI/11) ifadeleriyle Mustafa Paşa’nın adil olmasına değinilmiştir.
Divanda yer alan bir beyitte nakd-ı rif”at (yüksek derecede servet ödeyen) (KXI/11) ifadesiyle Mustafa
Paşa’nın cömertlik özelliğine ve devletçilik anlayışına, kalb-i pâkine (temiz kalbine)(KXI/13) ifadesiyle
güzel ahlak sahibi oluşuna, havfında müdâm (daima korku saçan) (KXI/16) ifadesiyle Mustafa Paşa’nın
kahır vasfına sahip olmasına yer verilmiştir.
Yapılan inceleme neticesinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya şiirlerde çoğunlukla fetih duygusu,
savaşçılık, ünlü kişiliklerle birlikte anılması, görev bilgisi gibi özelliklerle yer verildiği tespit edilmiştir.
Sonuç
Bu çalışmada yapılan araştırma neticesinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın devlet adamlığı yönüyle en
çok ve en çeşitli özellikleriyle Nâil-i Kadîm Divanı’ndaki 11. kasidede yer alan 15 beyitte yer aldığı tespit
edilmiştir. Ulaşılan beyitler Klasik Türk şiirinde devlet adamları için yer verilen özellikler ışığında
incelenmiştir. Bu özellikler devlet ve toplum değerleri ile kişisel özelliklere göre gruplandırılmıştır. Bir
beyitte birden fazla devlet adamı özelliğine rastlandığı da olmuştur. Aynı şekilde yine bir beyitte hem
kişisel özelliğe hem de devlet ve toplum değerlerine yer verildiği de tespit edilmiştir. Bu tespitler
sonucunda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya en fazla fetih özelliği, en az güzel ahlak sahibi olması ve
kahırlılık vasfıyla şiirlerde rastlanmıştır.
Belirlenen devlet adamlığı özelliklerinin pek çoğunu Klasik Türk şiirinde yansıtması, Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa’nın devlet adamlığındaki başarısı ile ilgilidir. Bu durum Klasik Türk şiirinde bahsi geçen bir
devlet adamının görevindeki başarısıyla şiirlerdeki özelliklerinin çeşitliliğinin miktarı arasında bir bağlantı
olduğunu kanıtlar niteliktedir.
Bu çalışmada bir divanıhümayun üyesi olan sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa öncelikle tipler ve
kişilikler bahsinde değerlendirilmiş, ardından devlet adamlığındaki başarısının Klasik Türk şiirindeki
yansımaları olan devlet adamlığı özellikleri gün yüzüne çıkarılmıştır.
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Özet
İzlenebilirlik, bir ürünün mevcut konumuna hangi yolu izleyerek ulaştığının ve hangi işlemlerden geçtiğinin
bilinmesi anlamına gelmektedir. Etkin bir izlenebilirlik, tedarik zincirinin her aşamasında işletmelerin
ürünle ilgili kaliteli bilgi elde etmeleriyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle tedarik zinciri üyeleri arasında bir
bilgi paylaşımına ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca zincir boyunca paylaşılan bu bilgilerin işletmeler için kritik
önemde olması, zincir üyeleri arasında güven unsurunun oluşmasını da gerektirmektedir. Bu çerçeveden
yola çıkan bu çalışmanın amacı, bilgi paylaşımının ve tedarikçiye duyulan güvenin tedarik zinciri
izlenebilirliği üzerindeki etkisini tespit etmektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan iki hipotez,
kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi (PLS-YEM) ile test edilmiştir. Araştırmanın hedef kitlesi
Türkiye’de faaliyette bulunan işletmelerdir. Zaman kısıtı ve işletmelere ulaşma zorluğu nedeniyle,
araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 78 işletmeden veri elde edilmiştir. 78 kişilik
örneklem büyüklüğünün yeterli olduğundan emin olmak için G*Power programından yararlanılarak güç
analizi gerçekleştirilmiştir. 78 anket, minimum örneklem boyutunu karşıladığı için yeterli olarak kabul
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bilgi paylaşımı ve tedarikçiye duyulan güven, tedarik zinciri
izlenebilirliğini olumlu yönde etkilemektedir.
Anahtar kelimeler: Tedarik zinciri izlenebilirliği, bilgi paylaşımı, tedarikçiye duyulan güven, PLS-YEM
The Effects of Information Sharing and Trust in the Supplier on Supply Chain Traceability
Abstract
Traceability means knowing about the path followed by a product to reach its current location and the
processes it went through. Effective traceability is achieved when firms obtain quality information about
the product in all steps of the supply chain. For this reason, information sharing is needed between the
members of the supply chain. Moreover, the critical importance of this information shared along the
supply chain also requires the formation of trust among the members. The purpose of this study, which is
based on this framework, is to determine the effects of information sharing and trust in the supplier on
supply chain traceability. Two hypotheses formed for the objective of this study were tested using the
partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) approach. The target audience of the study
included firms operating in Turkey. Due to time limitations and the difficulty of contacting firms, the
convenience sampling method was used in the study, and data were collected from 78 firms. A power
analysis was conducted using the G*Power program to confirm the adequacy of the sample size. As the 78
survey forms that were obtained met the minimum required sample size criterion, the sample was
accepted to be adequate. According to the results of the study, information sharing and trust in the
supplier affect supply chain traceability positively.
Keywords: Supply chain traceability, information sharing, trust in the supplier, PLS-YEM
1. GİRİŞ
İzlenebilirlik, bir ürünün mevcut konumuna hangi yolu izleyerek ulaştığının ve hangi işlemlerden geçtiğinin
bilinmesi anlamına gelmektedir (Womak ve diğ., 2016: 132). İzlenebilirlik ortaya çıktığı ilk dönemlerden
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itibaren internet ve radyo frekanslı tanımlama gibi teknolojilerle ilişkilendirilmiştir. Sonraki yıllarda ise
nesnelerin interneti ve blok zincir gibi teknolojiler de izlenebilirlik için önem kazanmaya başlamıştır (Shou
ve diğ., 2021: 3). Teknoloji, izlenebilirliğin artırılabilmesinde önemli olabilmekle beraber tek unsur değildir.
Örneğin, Womak ve diğ. (2016) izlenebilirliğin disiplinler arası bir konu olduğunu belirterek tedarik zinciri
ilişkilerine odaklanan daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bosona ve Gebresenbet
(2013), Mattevi ve Jones (2016), Regan vd. (2012), Rombe vd. (2018) de bilginin, tedarik zinciri
izlenebilirliği (TZİ) için oldukça önemli olduğunun altını çizerek bilgi paylaşımındaki engellerin ortadan
kaldırılması gerektiğini vurgulamışlardır. Yıldız Çankaya (2021) da TZİ’nin önündeki engelleri araştırdığı
çalışmasında, izlenebilirlik için teknolojik alt yapı eksikliğinden ziyade bilgiye erişmedeki sorunların daha
önemli olduğunu belirtmiştir. Yazar aynı zamanda üyeler arasındaki güven probleminin de TZİ’i olumsuz
yönde etkilediğinin altını çizmiştir. Benzer şekilde Gunawan vd. (2021), DEMATEL yöntemiyle yaptıkları
araştırmada üyeler arasındaki güven eksikliğinin, etkin bir tedarik zinciri izlenebilirliğinin kurulmasını
güçleştirdiğini ifade etmişlerdir. İşletmeler etkin bir izlenebilirlik için öncelikle tedarik zincirinin her
aşamasında ürünle ilgili kaliteli bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bunun için üyeler arasında bir bilgi
paylaşımının olması gerekmektedir. Ayrıca zincir boyunca paylaşılan bu bilgiler kritik olduğu için güven
unsurunun da oluşması önemlidir. Bu bilgilerden yola çıkarak bu çalışmanın amacı tedarikçi güveninin ve
bilgi paylaşımının tedarik zinciri izlenebilirliği üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda
oluşturulan hipotezleri test etmek için kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi (PLS-YEM)
kullanılmıştır. Araştırmada 78 işletmeden veri temin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bilgi paylaşımı
ve tedarikçiye duyulan güven, tedarik zinciri izlenebilirliğini olumlu yönde etkilemektedir.
2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Tedarik Zinciri İzlenebilirliği
İzlenebilirlik; bir ürünün, hammaddenin ya da malzemenin bulunduğu konumu, geçirdiği işlemleri ve
geçmişine ilişkin tüm bilgileri tedarik zinciri boyunca izleyebilme yeteneğidir (Bechini ve diğ., 2008). Bir
imalat firması için izlenebilirlik; malzeme ve ürünlerin kökenini, envanterini veya teslimatını izleme,
bileşenlerini belirleme ve karmaşık ürünlerin anlaşılmasını sağlama yeteneği olarak ifade edilebilmektedir.
İzlenebilirlik aynı zamanda işletmelerin tedarik zincirindeki ürünlerle ilgili bilgi akışını sürekli olarak
gözlemlemelerini, kaydetmelerini ve tepki vermelerini sağlamaktadır (Shou ve diğ., 2021: 3).
Özellikle gıda ürünlerine karşı son yıllarda tüketicinin hassasiyetinin artmasıyla beraber izlenebilirlik
işletmelerin üzerinde durması gereken bir konu haline gelmiştir. Araştırmalar, ürün kalitesiyle ve
güvenliğiyle ilgili endişelere ve sorunlara, izlenebilirliğin çözüm olabileceğini vurgulamaktadırlar (Zhou ve
diğ., 2021: 2). Womak vd. (2016:148), ürünlerin giderek daha karmaşık hale gelmesinden dolayı,
üreticilerin ve perakendecilerin tedarikte karşılaşılan engeller ve belirsizlikler için izlenebilirliğe yönelmesi
gerektiğini savunmaktadır. Alfaro ve Rabade (2009:105) iyi bir izlenebilirlik sistemi ile stokların ve
hataların azaldığını, verimliliğin artığını ve teslim sürelerinin kısaldığını belirtmişlerdir.
Literatürde izlenebilirlikle ilgili nedensel ilişkilerin araştırıldığı nispeten az sayıda ampirik çalışma olduğu
görülmektedir. Örneğin, Zhou vd. (2021: 4), izlenebilirlik uygulamaları ile sürdürülebilirlik performansı
arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Agyabeng-Mensah vd. (2021: 553) ise tedarik zinciri izlenebilirliğinin
sosyal sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik ve işletme performansı üzerindeki etkisini
araştırmışlardır. Mughal (2019:72), yeşil tedarik zinciri yönetimi ve örgütsel performans arasındaki ilişkide
izlenebilirliğin moderatör etkisini test etmişlerdir. Benzer şekilde Cousins vd. (2019:770), yeşil tedarik
zinciri yönetimi ile çevresel ve operasyonel performans arasındaki ilişkide izlenebilirliğin moderatör
etkisini incelemişlerdir. Son olarak Rahman vd. (2017: 1321) izlenebilirlik ve helal güvence sistemi
arasındaki ilişkileri irdelemişlerdir.
2.2. Tedarikçilere Duyulan Güven
Güven kavramı, tarafların birbirlerinin iyi niyetine ve dürüstlüğüne inanmalarını ifade etmektedir (Zhang,
Huo, 2013: 545). Başka bir tanımda güven, tarafların birbirlerinin zayıf noktalarını istismar etmeyeceğine
karşı duyulan inanç olarak tanımlanmaktadır. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere güven kavramında iki
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taraf bulunmaktadır (Laeequddin ve diğ., 2010: 55). Bu taraflar, iki kişi ya da tedarik zincirindeki iki işletme
olabilir. Tedarik zinciri açısından bakıldığında, zincirinin değer yaratabilmesi ve rekabet avantajı elde
edebilmesi zincirindeki ortaklar arasındaki güvenle yakından ilişkilidir (Baah ve diğ., 2022: 176). Güven,
üyeler arasındaki belirsizliği ve fırsatçılığı azaltarak işletmeleri çeşitli risklere karşı korumakta ve iş
birliğinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır (Zhang, Huo, 2013: 545). Tedarik zincirinde üyeler
arasında güven eksiliği ise maliyetlerinin yükselmesine, esnekliğin azalmasına, performansın düşmesine ve
gecikmelerin artmasına neden olabilmektedir (Baah ve diğ., 2022: 176). Bununla birlikte tedarik zinciri
ağında izlenebilirliğin sağlanması büyük ölçüde güven unsuruna bağlıdır. Çünkü izlenebilirlik ürün ve
süreçlerle ilgili önemli ve kritik bilgilerin paylaşılmasını gerektirmektedir. Eğer tedarik zinciri üyeleri
arasında güven yoksa, işletmeler bilgi sızıntısı riskinden dolayı izlenebilirlik uygulamalarını benimsemeye
istekli olmayabilirler (Shou ve diğ., 2021: 3).
H1: Tedarikçilere duyulan güven, tedarik zinciri izlenebilirliğini pozitif yönde etkilemektedir.
2.3. Bilgi Paylaşımı
Tedarik zinciri yönetimi üzerine yapılan araştırmalar, bilgi paylaşımının rekabet avantajının önemli bir itici
gücü haline geldiğini göstermektedir (Lin, Lee, 2004: 108; Koçoğlu ve diğ., 2011: 1630). Özellikle talep
belirsizliği yüksek olduğunda tedarik zinciri üyelerinin birbirleriyle gerekli bilgileri paylaşarak siparişleri
koordine edebilmeleri ve böylece tedarik zinciri performanslarını iyileştirebilmeleri mümkün
olabilmektedir (Zhao ve diğ., 2002: 322). Bilgi paylaşımı, işletme içinde ve işletmeler arasında bilginin
gönüllü olarak alınmasını ve verilmesini ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bilgi paylaşımının çok
yönlü ve çok taraflı bir süreç olduğu söylenebilir. Literatürde bilgi paylaşımı genellikle üç kategoride
incelenmektedir. Bunlar; tedarikçilerle bilgi paylaşımı, müşterilerle bilgi paylaşımı ve işletmenin iç
süreçlerindeki bilgi paylaşımıdır (Koçoğlu ve diğ., 2011: 1630). Bazı çalışmalar da ise bilgi paylaşımı, örgüt
içi ve örgüt dışı olarak da sınıflandırabilmektedir. İşletme içi bilgi paylaşımıyla ilgili çok sayıda çalışma
bulunmasına rağmen işletmeler arasındaki (tedarikçi, müşteriler ve ortaklar) bilgi paylaşımı konusu ise
hala gelişmeye devam etmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar, örgütler arasındaki yani tedarik zinciri
üyeleri arasındaki bilgi paylaşımının zincir üyelerine birtakım faydalar sağladığını ortaya koymaktadır.
Araştırmalar bilgi paylaşımının; stokların azalmasına ve stok yönetiminin verimli hale gelmesine (Lau ve
diğ., 2002: 357), maliyetlerin düşmesine (Lau ve diğ., 2002: 357), kamçı etkisinin azalmasına (Lotfi ve diğ.,
2013: 301), çevikliğin (Kim, Chai, 2017: 49), tedarik zinciri görünürlüğünün (Dubey ve diğ., 2020: 348) ve
tedarik zinciri performansının (Koçoğlu ve diğ., 2011: 1644) artmasına olumlu yönde katkısının olduğunu
belirtmişlerdir. Sonuç olarak farklı çalışmalar bilgi paylaşımının faydalarına değinmekle birlikte, bilgi
paylaşımının tedarik zinciri izlenebilirliği üzerindeki etkisini araştıran ampirik araştırmalar çok sınırlıdır.
Oysa etkin bir izlenebilirlik sistemi işletmenin gerekli bilgileri toplayabilmesine bağlıdır (Yıldız Çankaya,
2021: 369).
H2: Bilgi paylaşımı tedarik zinciri izlenebilirliğini pozitif yönde etkilemektedir.

Güven

H1
Tedarik
Zinciri
İzlenebilirliği

Bilgi
Paylaşımı

H2
Şekil 1. Araştırma Modeli

196

9th International Management and Social Research Conference
April 23-24, 2022 Istanbul /Turkey
3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
3.1. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Aracı
Araştırmada anketler online olarak toplanmıştır. Anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise araştırmada yer alan
iki bağımsız (güven ve bilgi paylaşımı) ve bir bağımlı değişkene ait ifadeler yer almaktadır. Güven ve bilgi
paylaşımı ölçekleri, Solmaz (2019: 437-438)’ın otel işletmeleri üzerinde yaptığı çalışmadan alınmış ve
orijinal ölçekte yer alan “otelimiz” ifadeleri “işletmemiz” şeklinde düzenlenerek kullanılmıştır. Tedarik
zinciri izlenebilirliği ölçeği ise Shou vd. (2021)’den alınarak Türkçeye çevrilmiştir. Sonuç olarak ankette 5’li
Likert tarzı 15 ifade yer almaktadır.
3.2. Örneklem Yapısı
Araştırmanın hedef kitlesini Türkiye’de faaliyette bulunan işletmeler oluşturmaktadır. Araştırmada zaman
kısıtı ve işletmelere ulaşma zorluğu nedeniyle kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 78 işletmeden
veri toplanmıştır. 78 kişilik örneklem büyüklüğünün yeterli olduğundan emin olmak için G Power program
kullanılarak güç analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz için belirlenen parametreler: f2=0,15 (orta düzey etki
büyüklüğü), α= 0,05, güç=0,80, yordayıcı değişken sayısı=2’dir. Belirlenen parametrelere göre kabul
edilebilir minimum örneklem boyutu 68 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak 78 anket minimum örneklem
boyutunu karşıladığı için yeterli olarak kabul edilmiştir.
3.3. Araştırma Yöntemi
Bu çalışmada hipotezleri test etmek için yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Yapısal eşitlik
modellemesi, faktör analizi ile regresyon analizlerinin birleşiminden oluşan ve genellikle gizil ve gözlenen
değişkenleri içeren modellerin test edilmesinde kullanılan ikinci nesil çok değişkenli istatistiksel analizlerin
genel adıdır (Yıldız, 2021: 21). YEM için kovaryans tabanlı (CB-YEM) ve varyans tabanlı (PLS-YEM) olmak
üzere iki farklı model bulunmaktadır. AMOS ve Lisrel gibi programların kullanıldığı kovaryans tabanlı YEM,
verilerin kovaryans matrisini kullanmakta ve model parametrelerini sadece ortak varyansı dikkate alarak
tahmin etmektedir (Hair ve diğ., 2019: 4 ). SmartPLS, VisualPLS ve WarpPLS gibi programların kullanıldığı
varyans temelli kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik yöntemi ise açıklanan varyansı maksimize etmeyi ve
hata varyanslarını minimize etmeyi hedeflemektedir. Bununla birlikte kovaryans temelli YEM ile
karşılaştırıldığında PLS-YEM’in normal dağılım varsayımı gerektirmemesi, küçük örneklemde de analiz
yapmaya imkân tanıması ve tek ya da iki maddeli değişkenleri de analiz edebilmesi gibi birtakım
özelliklerinden dolayı son yıllarda yoğun bir şekilde tercih edildiği görülmektedir (Yıldız, 2021: 22). Bu
çalışmada da örneklem büyüklüğünün küçük olmasından dolayı PLS-YEM tercih edilmiştir.
4.BULGULAR
4.1. Örneklemin Özellikleri
Araştırmaya katılan işletmelerle ilgili genel bilgiler Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Özellikler
Sektörler
Ambalaj
Elektrik-Elektronik
Metal
Tekstil, Hazır Giyim, Deri
Otomotiv
Ulaştırma, Lojistik
Gıda
İnşaat

Frekans
3
7
4
11
14
8
19
7
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Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Toplam
Çalışan Sayısı
50'den az
50-249
250-499
500-1000
1,000'den fazla
Toplam
Unvan
Üretim müdürü
Satış Pazarlama Uzmanı
Ürün müdürü
Satın alma müdürü
Fabrika müdürü
Müdür yardımcısı
Dış Ticaret Sorumlusu
Lojistik Uzmanı
Üretim Planlama Sorumlusu
İşletme sahibi
Müşteri ilişkileri uzmanı
Diğer
Toplam

5
78

6,41
100

24
26
17
5
6
78

30,76
33,33
21,79
6,41
7,69
100

8
6
5
4
9
7
2
11
6
10
3
7
78

10,25
7,69
6,41
5,12
11,53
8,97
2,56
14,10
7,69
12,82
3,84
8,97
100

4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri için iki farklı bilgisayar programı tercih edilmiştir. Keşifsel faktör analizi
için SPSS programı, doğrulayıcı faktör analizi için SMARTPLS paket programı kullanılmıştır
4.2.1 Keşifsel Faktör Analizi
SPSS programı kullanılarak gerçekleştirilen keşifsel faktör analizinde eksen döndürme yöntemi olarak
“Varimax” yöntemi seçilmiştir. İlk olarak veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığı değerlendirilmiş
ve bunun için Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) değerine ve Barlett test değerine bakılmıştır. Analiz sonuçlarına
göre KMO değeri 0,70’ten büyük; Barlett test değeri ise 0,05’ten küçük olarak bulunmuştur. Daha sonra
faktör yükleri kontrol edilerek beklendiği gibi üç faktörlü bir yapının ortaya çıktığı görülmüştür. Her bir
yapıya ilişkin faktör yükleri Tablo 2’de verilmiştir. Bu tabloya göre tüm faktör yüklerinin 0,50’den yüksek
olduğu ve 0,533 ile 0,847 arasında değiştiği görülmektedir.
Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Güven1
Güven6
Güven2
Güven3
Güven4
Güven5
Bilgi paylaşımı3
Bilgi paylaşımı2
Bilgi paylaşımı4

1
,792
,761
,681
,676
,673
,533

2

,847
,833
,745
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Bilgi paylaşımı1
Bilgi paylaşımı5
İzlenebilirlik2
İzlenebilirlik1
İzlenebilirlik3
İzlenebilirlik4
KMO=0,786; Barlett testi=0,000

,718
,603
,806
,806
,726
,682

4.2.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi
Doğrulayıcı faktör analizi SMARTPLS paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları Tablo
3’te özetlenmiştir. Bu aşamada ilk olarak faktör yükleri kontrol edilmiş ve faktör yüklerinin 0,556 ile 0,896
arasında değiştiği görülmektedir. SMARTPLS programı faktör yükleri için eşik değer olarak 0,70’i kabul
etmektedir. Fakat araştırmada dört maddenin faktör yükünün 0,70’ten küçük olduğu tespit edilmiştir.
Literatürde faktör yükleri 0,40 ile 0,70 arasında olduğu zaman ilgili değişkenin/değişkenlerin ait olduğu
AVE (Çıkarılan Ortalama Varyans- Average Variance Extracted) ve CR (Bileşik Güvenilirlik- Composite
Reliability) katsayılarının kontrol edilmesi ve bu katsayılar eşik değere ulaşmışsa söz konusu maddelerin
ölçekten çıkarılmasına gerek olmadığı belirtilmektedir (Yıldız, 2021: 66). Tablo 3’te görüldüğü gibi tüm
değişkenlerin AVE değeri eşik değer olan 0,50’den yüksektir. Benzer şekilde tüm değişkenlere ait CR değeri
eşik değer olan 0,70’ten yüksektir (Hair ve diğ., 2019: 8). Bu yüzden ölçekten herhangi bir madde
çıkartılmamıştır. Ayrıca Tablo 3’te tüm maddelerin faktör yüklerinin t değerleri de verilmektedir. Tüm t
değerlerinin p<0,01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi

Güven1
Güven2
Güven3
Güven4
Güven5
Güven6
Bilgi paylaşımı1
Bilgi paylaşımı2
Bilgi paylaşımı3
Bilgi paylaşımı4
Bilgi paylaşımı5
İzlenebilirlik1
İzlenebilirlik2
İzlenebilirlik3
İzlenebilirlik4

Faktör
Yükleri
0,813
0,635
0,735
0,556
0,698
0,810
0.827
0,896
0,788
0,683
0,677
0,815
0,796
0,805
0,806

t değerleri
10,696
5,157
11,193
5,137
7,095
10,655
19,143
23,010
6,281
3,695
6,494
17.582
17.434
10,856
13,323

Cronbach’s
Alpha
0,807

rho_A

CR

AVE

0,830

0,860

0,510

0,837

0,861

0,884

0,607

0,820

0,821

0,881

0,649

İç tutarlılık güvenilirliği için Cronbach Alpha, CR ve rho_A katsayıları kontrol edilmiştir. Tüm bu katsayıların
eşik değer olan 0,70’in üzerinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla iç tutarlılık güvenilirliğinin sağlandı
anlaşılmaktadır. İç tutarlılık güvenilirliğinden sonra yakınsak geçerliliği (convergent validity) sonuçları
kontrol edilmiştir. Bunun için incelenmesi gereken ölçütler, faktör yükleri ve AVE katsayılarıdır (Yıldız, 2021:
68). Faktör yüklerinin 0,70’ten ve AVE değerinin ise 0,50’den büyük olması istenmektedir. Tablo 3’te
görüldüğü gibi tüm AVE değerleri 0,50’den büyüktür. Daha önceden belirtildiği gibi dört maddenin faktör
yüklerinin 0,70’in altında çıkmasına rağmen ilgili değişkenlerin AVE ve CR değerleri eşik değeri geçtiği için
ölçüm modelinden çıkartılmamıştır. Tüm bu bulgulara dayanarak yakınsak geçerliliğinin sağlandığı
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söylenebilir. En son aşamada ayrışma geçerliliğinin sonuçları sorgulanmıştır. Ayrışma geçerliliği, birbirleriyle
ilişkilendirilmemesi gereken ölçümlerin veya kavramların gerçekten birbirinden farklı olup olmadığını test
etmek için kullanılmaktadır (Mughal, 2019 :75). Bu aşamada üç ölçüt kontrol edilmiştir: Çapraz yükler,
Fornell-Lacker ölçütü ve Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) katsayılarıdır. İlk olarak çapraz yükler
incelenmiş ve binişik madde tespit edilmemiştir. İkinci olarak Fornell-Lacker ölçütü kontrol edilmiştir.
Fornell-Larcker ölçütüne göre ayrışma geçerliliğinin sağlanabilmesi için her bir yapının AVE katsayısının
karekökü, diğer yapılar arasındaki korelasyon katsayısından büyük olmalıdır (Yıldız, 2021: 71). Tablo 4’te
değişkenlerin kesişim noktalarında görülen değerler, ilgili değişkenin AVE’sinin karaköküdür. Bu değerlerin,
korelasyon katsayılarından yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 4. Ayrışma Geçerliliği Fornell-Larcker
Bilgi paylaşımı
Bilgi paylaşımı
0,779a
Güven
0,318
İzlenebilirlik
0,423
a
AVE değerinin karakökü

Güven

İzlenebilirlik

0,714a
0,469

0,805a

Ayrışma geçerliliği için son olarak HTMT oranı kontrol edilmiştir. Literatürde bu oranın 0,85’in altında olması
gerektiği belirtilmektedir (Mughal, 2019 :75). Tablo 5’te tüm değerlerin 0,85’in altında olduğu ve en yüksek
değerin 0,546 olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında ayrışma geçerliliğinin sağlandığı söylenebilir.
Tablo 5. Ayrışma Geçerliliği Heterotrait-Monotrait Ratio
Bilgi paylaşımı
0,377
0,501

Güven
İzlenebilirlik

Güven
0,546

4.3. Yapısal Model Analizi
Hipotez testlerinden önce değişkenler arasında doğrusallık problemi olmadığını kanıtlamak için VIF
(Variance inflation factor) katsayıları hesaplanmıştır. Literatürde VIF katsayısının 5’in altında olması
gerektiği belirtilmektedir (Hair ve diğ., 2012: 430). Tablo 6’daki VIF katsayılarının 5’in altında olmasından
yola çıkarak değişkenler arasında doğrusallık problemi olmadığı söylenebilir. Doğrusallıkla ilgili
tespitlerden sonra hipotez testi aşamasına geçilmiştir. Tablo 6’da ilişkilere ait standardize edilmiş
katsayılar (β değerleri), bootstrapping yaklaşımı aracılığıyla elde edilen t değerleri ve R2 değeri
görülmektedir. R2 değerine bakarak, güven ve bilgi paylaşımı değişkenlerinin, tedarik zinciri izlenebilirliğini
%30 oranında açıkladıkları görülmektedir.
Tablo 6’daki analiz sonuçlarına göre güven değişkeninin tedarik zinciri izlenebilirliği üzerinde pozitif bir
etkisi bulunmaktadır (β=0,373, t=3,699). Benzer şekilde bilgi paylaşımı da TZİ’i pozitif yönde
etkilemektedir (β=0,304, t=2,690). Bu bilgiler ışığında H1 ve H2 hipotezleri kabul edilmiştir.
Tablo 6. Yapısal Eşitlik Analizi Sonuçları

Güven
Bilgi paylaşımı

β
0,373
0,304

t değeri
3,699
2,690

Tedarik Zinciri İzlenebilirliği
Sig.
0,000
0,007

R2=0,304; Düzeltilmiş R2= 0,285
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5. SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, tedarikçiye duyulan güvenin ve bilgi paylaşımının tedarik zinciri izlenebilirliği
üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada iki tane hipotez oluşturulmuş ve bu hipotezleri test etmek
için PLS-YEM analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre tedarikçiye duyulan güven ve tedarikçiyle
bilgi paylaşımı, tedarik zinciri izlenebilirliğini olumlu yönde etkilemektedir. TZİ literatürü, bu değişkenlerin
izlenebilirlik için önemli olduğunu belirtmekle beraber (Gunawan ve diğ., 2021; Yıldız Çankaya, 2021), bu
konuda yapılan ampirik araştırmalar çok sınırlıdır. Bundan dolayı bu sonuçların literatüre anlamlı katkılar
sağlayabileceği ve etkin bir izlenebilirlik kurmak isteyen işletmelere yol gösterebileceği düşünülmektedir.
Araştırmanın katkı sağlayabileceği düşünülen bir diğer sonuç ise tedarik zinciri izlenebilirliği üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı etkileri olan bu iki değişkenin göreceli üstünlükleridir. Araştırma sonucunda
elde edilen bulgulara göre TZİ üzerinde en etkili olan değişken tedarikçiye duyulan güvendir. TZİ, ürünlerle
ve süreçlerle ilgili önemli ve kritik bilgilerin diğer üyelerle paylaşılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla
üyeler arasında güven faktörü olduğunda paylaşılan bilginin kalitesi ve miktarı da artacaktır. Sonuç olarak
iyi bir izlenebilirlik sistemi geliştirmede güven önemli bir birleşen olarak karşımıza çıkmaktadır.
5.1. Araştırmanın Kısıtları
Araştırmanın verileri gerek işletmelere ulaşma zorluğundan gerekse zaman kısıtından dolayı kolayda
örnekleme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Bundan dolayı araştırma sonuçlarının genellenebilirliği
sınırlıdır. Araştırmadaki bir diğer kısıt ise alıcı-tedarikçi ilişkilerindeki sadece iki bileşenin (güven ve bilgi
paylaşımı) ele alınmış olması, tedarik zinciri izlenebilirliği üzerinde etkili olabilecek diğer değişkenlerin
araştırma kapsamına alınmamış olmasıdır.
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Küresel Ekonomik Yapı ve Pandemi Süreci
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Özet
Toplum yaşamında iktisadi gerçeğin karmaşık niteliği içinde tüm belirleyici ögeler birbiriyle bağlıdır o
yüzden iktisadı düzen içerisinde her şey bir diğeri üzerinde etki yaratıyor. Küresel ekonomide de bunu çok
daha fazla görüyoruz. Küreselleşme de, yeni bir olgu olmayıp son yirmi sene içinde, uluslararası politika ve
diplomasi alanında veya bu alana ait akademik çalışmalar içinde çokça kullanılan terimlerden biri
olmuştur. Buna rağmen, küreselleşmenin kabul görmüş genel bir tanımı bulunmamakta ve bu terim farklı
anlamlarla kullanılmaktadır. Küreselleşmenin, çokça boyutlu bir kavramı olup, tüm boyutlarının karşılıklı
etkileşimi sonucunda şekillenmektedir. Covid-19 pandemisi küresel ölçekte önemli dönüşüm ve
kırılmalara sebep olup olmayacağı tartışmaları, salgının Çin’in Wuhan kentinin dışına çıktığı an kadar
eskide kaldı. Pandeminin küresel bir boyut kazanması, sağlık sektörünün, tedarik zincirlerinin ve
ekonomiden sosyal alanlara kadar geniş çapta hayatın her alanını etkiledikçe, küresel siyasette de
dönüştürücü etkileri gözlemlemek kaçınılmaz olmuştur. İktisat biliminin yaşamış olduğu en büyük talep
şokunun oluştuğu krizlerin başında 1929 yılı Büyük Buhranı gelmektedir. Şu an açıklanan veriler bize Büyük
Buhrandan sonra yaşanan en büyük ekonomik daralmanın olduğunu söylüyor.
Anahtar Kelime: Küresel Ekonomi, Küreselleşme, Covid-19
Global Economıc Structure And Pandem Process
Abstract
In the complex nature of economic reality in social life, all the determining elements are interconnected,
so everything in the economic order has an effect on another. We see this much more in the global
economy. Globalization is not a new phenomenon and has been one of the terms used in the field of
international politics and diplomacy or academic studies in this field in the last twenty years. However,
there is no accepted general definition of globalization and this term is used with different meanings. It is
a multidimensional concept of globalization and shaped by the mutual interaction of all its dimensions.
The debate about whether the Covid-19 pandemic will cause significant transformation and breakdowns
on a global scale is as old as the outbreak came out of Wuhan, China. As the pandemic gaining a global
dimension affects every aspect of the healthcare industry, supply chains, and the economy to social
spheres, it is inevitable to observe transformative effects in global politics. The Great Depression of 1929
is at the beginning of the crises where the biggest demand shock of the science of economics occurred.
The data released now tells us that it will be the biggest economic contraction after the Great Depression.
Keyword: Global Economy, Globalization, Covid-19
Giriş
Yaşantımızda sıkla karşılaştığımız globalleşme kavramının Türkçesi olan küreselleşme, içinde ekonomiyi
barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanım olarak belirsizlikler içerse de son zamanlar da
ortaya çıkmış ilişkiler ve yeni yaşam tarzları küreselleşmenin niteliği hakkında bizlere fikir vermektedir.
Toplum ve insanlara günden güne birbiriyle örtüşen hatta ülke sınırlarının aradan kalktığı faaliyetler
gerçekleştirmişlerdir. Farklı ülkelerden insan bir araya gelip fikir, mal ve hizmet alışverişinde bulunup
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deneyimlerini paylaşmaktadır. Bu çalışmanın 2 ayrı amacı bulunmaktadır. Birincisi küresel ekonomi başlığı
altında küreselleşme ve bölgeselleşme kavramlarının değerlendirilmesi, ikincisi de Covid-19 pandemi
sonrası küresel ekonomideki kırınımların incelenmesidir. Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde
küresel ekonomi ve küreselleşme kavramlarının tanımlarına geniş yer verilmiş, ikinci bölümde
küreselleşme ve bölgeselleşme arası farklardan bahsedilmiş ve son olarak Covid-19 pandemi süreci ile
birlikte ekonomide küreselleşmenin geldiği noktalara değinilmiştir.
1.Küreselleşme Ve Küresel Ekonomi Kavramları
Büyük bir tek elden oluşan küresel pazara bütünleşmiş mal ve hizmet alışverişi olarak küresel ekonomiyi
tanımlayabiliriz. Araştırma, geliştirme ve satış yapmak amacıyla katılan birey ve şirketlerin pazarladığı,
sınırları olmayan bir yapıdır. Günümüzün yaygın terimlerinden birisi olan küreselleşme; ekonomik amaçlar
ön planda olarak başlayıp, sosyal ve siyasi hayatı da etkileyip tüm dünyayı sarmıştır. Neoliberal ekonomi
politikaları kabul edip devletlerin ekonomik akışa karışmadan piyasanın görünmez yüzünün ekonomide
egemen oluşunu benimseyip, diğer ülkelere de benimsetmek için çalışmalar yapmışlardır. Bu durum kabul
edilmeye başladıktan sonra başta bilişim teknolojilerindeki gelişmelere özelliklede internetin gelişmesine
bağlı olarak başka alanlara da küreselleşmenin hızlıca yayılımını sağlamıştır. Teknolojinin ayılmasıyla dünya
ekonomisini ele geçiren küreselleşmenin kökleri birkaç yüzyıl öncesine kadar uzanmaktadır. Küreselleşme
için; sermaye, insan, mal, ürün ve fikirlerin hiçbir sınır tanımaksızın, tüm evren üzerinde özgürce
dolaşabilmesi diyebiliriz.
2.Küreselleşme ve Bölgeselleşme Arasındaki Farklar
Tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleşme beraberinde bölgeselleşmeyi de getirmiştir. Zamanla
gelişmeler ülkeler arasında bölünmelere yol açmış ve açmış ve her ülke çıkarı doğrultusunda bir yol
çizmiştir. Kimileri küreselleşmenin iyi olduğunu savunurken, kimileri de bölgeselleşmeyi kendilerine daha
yakın görüp savunmaktadır. Bölgeselleşme bir alanı bölgeler olarak adlandırdığımız daha küçük bölümlere
bölme olayıdır. Yabancı ve dolaysız bölge içi ticaret faaliyetleri yürütülür. Eskiden ulus olarak ifade
edilirken şimdi eyalet sisteminden bahsedilmektedir. İş dünyasında bölgeselleşmeye yönetim aracı da
denir. Dünyaca kabul gören görüş, ürününün, fikirlerinin ve diğer yönlerinin değiş tokuşuyla uluslararası
bütünleşme süreci de denebilir. Küreselleşme, ekonomilerin tüm dünyadaki devlet sınırları boyunca
büyüyüp uyum sağlamasını desteklerken; bölgeselleşme bir alanı daha küçük bölümlere ayırır ve kendi
kabuğundan dışarıya çıkmaz. Küreselleşme birçok işletmenin uluslararası düzeyde ticaretine yani serbest
pazarda aktif rol almasına izin verirken; bölgeselleşme sisteminde kendi içlerinde bir nevi paslaşarak
tekellerin büyüme olasılığını çok daha fazla yükseltirler. Küreselleşme kültürlerin kaynaşıp çoğalmasını
savunurken; bölgeselleşme bunum tam tersini bölge dışına çıkmaya gerek duymaz. Küreselleşme
uluslararası toplum da doğal afet, felaketler vb. durumlardan sebep oluşacak zarara müdahale etmeye
istekliyken; bölgesel bir sistemde bize dokunmayan yılan kırk yıl yaşasın mantığıyla diğer ülkelerin hiçbir
işine karışılmaz.
3. Covıd-19 Pandemi Süreci ile Küreselleşmenin Geldiği Nokta
Küreselleşmenin ülkelerce bu kadar yaygın ve benimsenmiş olup sürekli pozitif getirilerinden
bahsederken, bir yandan da son birkaç yıldır yaşamış olduğumuz Covid19 süreci düşünüldüğünde negatif etkileriyle de karşılaştık. Küreselleşemeye bu kadar hızlı ayak uyduran
dünya düzeninde gerek seyahatlerin gerekse ticaret ve mal hareketlerinin artışıyla, var olan salgının çok
hızlı bir şekilde ülkeler arasında yayılmıştır. Küreselleşmeden yalnızca tüketim anlamında yararlanan
ülkelerin kırılmalar yaşadıklarını ve küresel güç denilen ülkelerin bile sıkıntı yaşadıklarını gördük.
Küreselleşmeyle beraber farklı alanlara yönelen büyük güç olarak bahsedilen dünya pazarına hâkim
ülkelerin de başta sağlık olmak üzere birçok temel ihtiyacı görmezden geldiğini, ne kadar yetersiz
olduklarını söyleyebiliriz. Yoğun bakım ve servislerde yer olamayışları, ölüme terkedilen yüzlerce insan,
aynı şekilde ülkede üretim ve tüketimi etkileyen birçok olayla karşı karşıya kalınmıştır. Pandemi süreç
yönetimini bölgeselleşme içinde bakacak olursak aynı kırılmalar ve olumsuzluklar söz konusudur. Bu
süreçte birlik ve beraberlikleriyle her zaman övünen AB ülkeleri bile birbirlerine destek konusunda yetersiz
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kalmış herkes kendi ülkesinin canının derdine düşmüştür. Uluslararası ve ulusal hava yolu uçuşlarının
biranda kesintiye uğraması, ülke içerisinde şehirlerarası yolculuk edilemediği, belki de aile fertlerinin bile
görüşemediği, karantina şartlarının sıkılaştırıldığı, alışveriş merkezlerinin mağazaların dükkânların
kapatıldığı, bir yandan da tüm yaşamsal faaliyetlerin teknoloji sayesinde internet üzerinden yürütülmeye
çalışıldığı, yüzyıllardır unutulan talep şokuyla karşılaşılan bir dönem yaşatmıştır. IMF’nin açıkladığı veriler
bize Büyük Buhrandan beri en büyük daralmanın yaşanacağını söylemekteydi ve günümüze bakıldığında
fiyatlardaki artışlar, enflasyon, piyasadaki dalgalanmalar ve ülkelerin yıllık büyüme hedeflerinin çok altında
kalması vb. gibi durumlar söylentilerin doğruluğunun ispatı niteliğinde denilebilir.
Sonuç
Hiç planlarda olmayan beklenmedik zamanda karşılaştığımız Covid - 19 pandemi süreci bizlere küresel
yönetim, uluslararası işbirlikleri ve dayanışma temellerinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı, hassas ve yeni
sistemlerin oluşabileceğini göstermiş oldu. Küresel olarak bütün insanları temel açıdan etkileyen hayat
devamlılığını ilgilendiren bir kriz zamanında yeterli iletişimin ve ulusların koordinasyon olamayışı krizdeki
boyutların iyice büyümesine sebebiyet vermektedir. Covid-19 sürecinde bir kez daha görmüş olduk ki,
ülkelerin mukayeseli üstünlüklerden yararlanıp ilk olarak kendi kendine yetebilmeleri, aynı zamanda
büyümelerini arttırıp sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayı sağlamak için de küresel mekanizmaya da bir
yandan uyum sağlaması, üretmekten vazgeçmeyen, nüfusu zinde tutabilen ülke konumunda olmaları
gerekiyor. Her ülke, ekonomisinin fırsat verdiği ölçüde dışa bağımlı olmadan kimsenin merhametine
kalmadan, gerek duymadan kendi yağında kavrulabilmesi çok büyük önem arz etmektedir.
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Özet
Bu araştırma, KKTC’de ilkokullarda görev yapan okul yöneticilerinin konuşma becerilerini birlikte görev
yaptıkları öğretmenlerin gözünden belirlemeyi amaçlamaktadır. Alanyazında okul yöneticisinin konuşma
becerisinin en çok öğretmenleri etkilediği üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda KKTC’deki durumu
değerlendirmenin ve öğretmenlerin gözünden okul yöneticilerinin konuşma becerilerini analiz etmenin
alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Araştırmanın problem cümlesi, “Öğretmenlerin gözünden
okul yöneticilerinin konuşma becerileri nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Araştırmada görüşme tekniğiyle
veri elde edilmiş ve nitel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim
öğretim yılında KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan 10 öğretmen oluşturmaktadır.
Araştırmada, öğretmenlerin görüşleri içerik analizi temelinde çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
okul yöneticilerinin konuşurken ses, beden dili, içerik ve dinleyicilere etki gibi konularda özen göstermeleri
gerektiği ortaya konmuştur. Okul yöneticilerinin konuşma becerilerinden kaynaklı sorunlarının emir verici
ve kırıcı konuşmalar olduğu ortaya konmuştur. Söz konusu problemlerin temel nedeninin ise yöneticilerin
kendilerini geliştirememiş olmaları ve özgüven eksikliği olarak belirlenmiştir. Öğretmenler, okul
yöneticilerinin konuşmalarında yaşanan sorunları kendi çabalarıyla, deneyim kazanarak ve hizmet içi
eğitim kursları alarak düzeltebileceklerini belirtmiştir. Okul yöneticisinin konuşma becerisinin neden
önemli olduğuna ilişkin öğretmen görüşleri ise üç tema altında gruplandırılmıştır. Bunlar; okul içerisinde
yer alan bireyleri başarılı bir şekilde yönetmek ve yönlendirmek, başarılı bir lider olarak herkesi aynı çatı
altında toplamak ve bir arada tutabilmek, son olarak da yöneticilik görevlerini başarılı bir şekilde yerine
getirebilmek ve herkesi motive edebilmek şeklinde ortaya konmuştur.
Anahtar sözcükler: Okul yöneticisi, iletişim, sözlü iletişim, konuşma becerisi, öğretmen görüşleri
How Do School Administrators Speak? An Assessment From The Teachers’ Point of View
Abstract
This research aims to determine the speaking skills of school administrators working in primary schools in
the TRNC from the perspective of their teachers. In the literature, it is emphasized that the speaking skill
of the school administrator affects the teachers the most. In this context, it is thought that evaluating the
situation in the TRNC and analyzing the speaking skills of school administrators from the eyes of teachers
will contribute to the literature. The problem sentence of the research is, "How are the speaking skills of
school administrators determined by the teachers?" In the research, data was obtained using the
interview technique and a qualitative study was carried out. The study group of the research consists of
10 teachers working in primary schools affiliated to the TRNC Ministry of Education in the 2019-2020
academic years. In the research, the opinions of the teachers were analyzed on the basis of content
analysis. According to the results of the research, it was revealed that school administrators should pay
attention to issues such as voice, body language, content and influence on the listeners while speaking. It
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has been revealed that the problems of school administrators arising from their speaking skills are
imperative and hurtful speeches. The main reason for these problems was determined as the inability of
the managers to improve themselves and the lack of self-confidence. It is stated that the teachers can
correct the problems encountered in the speeches of the school administrators by gaining experience and
taking in-service training courses. If school administrators want to improve their speaking skills, they
should pay attention to different areas. It is very important for school administrators to have knowledge
and skills in speech, content, style and effectiveness.
Keywords: School administrator, communication, verbal communication, speaking skills, teachers views.
Giriş
Toplum için çok önemli bir yapı taşı olan eğitimde en temel beceri iletişimdir. Eğitim etkinliklerinin başarılı
bir şekilde devam edebilmesi için iletişimin etkili olması gerekir (Aslan ve Güneyli, 2008). İletişimin sağlıklı
olmadığı bir eğitim ortamında, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler istedikleri hedeflere ulaşamayabilir
(Pauley, 2010). Eğitim kurumlarında iletişime yön veren kişiler yöneticiler ve öğretmenlerdir. Eğer yönetici
ve öğretmenler iletişimi doğru bir şekilde kuramazsa bu durumdan en olumsuz etkilenen öğrenciler olur.
Bu nedenle müdürlerin, müdür yardımcılarının ve öğretmenlerin iletişim alanında gerekli bilgilere sahip
olmaları çok önemlidir (Çetinkaya, 2011).
Yöneticiler okuldaki işleyişten sorumlu olan en yetkili kişilerdir ancak okuldaki işleyişi tek başına
yürütmeleri neredeyse imkansızdır. Bu nedenle yöneticinin okuldaki diğer çalışanlarla işbirliği içinde
olması gerekir (Kaymak, 2015) ve bu işbirliği için en gerekli araç iletişimdir. Okuldaki çalışanlar, yöneticiler
tarafından güdülenirlerse okuldaki sorunlar en aza indirgenir ve herkes görevini mutlu, başarılı ve üretken
bir şekilde yerine getirebilir (Asar ve Çelikten, 2016; Aslan ve Özgan,2008).
Okul yöneticilerinin okulda gerçekleştirmiş olduğu tüm etkinliklerin temelinde sözlü iletişim vardır (Aypay
ve Şekerci, 2009). Okul yöneticilerinin okul içerisinde karar vermeleri ya da plan oluşturmaları sözlü
iletişim sayesinde olur (Robbins, Decenzo ve Coulter, 2013). Okul yöneticilerinin öğretmenlerle işbirliğinin
temelinde de sözlü iletişim vardır (Arlestig,2007). Okul yöneticilerinin öğretmenlerle sözlü iletişim
kurarken çok resmi olmaları, iletişimi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle okul yöneticisinin
sözlü iletişim sürecinde samimiyeti dengede tutabilme becerisi önemlidir (Tuzcuoğlu vd., 2009). Bazı okul
yöneticilerinin korkutma ve tehdit dilini kullandığı ortaya çıkarken, bazılarının ise daha ılımlı ve sakin bir
ses tonuna dayalı yapıcı ve motive edici dil kullandığı görülmektedir (Üstüner, 2016).
Okul yöneticilerinin okuldaki tüm paydaşlarla sözlü iletişim kurarken dikkat etmeleri gerekenler şunlardır:(
Bakioğlu ve Hesapçıoğlu, 2001)




Okul yöneticileri isteklerini öğretmenlere, öğrencilere ve diğer görevlilere anlaşılır ve açık bir
şekilde açıklamalıdır.
Okul yöneticisi takdir ettiği ve benimsemediği davranışları açıkça söylemelidir.
Kurumu geliştirmek için izlenecek yollar konusunda okul paydaşları bilgilendirilmelidir.

Okul yöneticilerinin öğretmenlerle iletişimi: Okul yöneticileri ile öğretmenlerin sözlü iletişimini engelleyen
birçok etken vardır. Bunlardan en önemlisi, yöneticilerin kişisel özellikleridir. Eğer okul yöneticisinin ya da
öğretmenin özgüveni eksik olursa, gelişigüzel ve tutarsız hareketler sergilerse, sesi çok iyi duyulmazsa,
gereğinden uzun veya az konuşursa sözlü iletişim sağlıklı olamaz (Şaşı, 2008; Tuzcuoğlu vd., 2009). Okul
yöneticisinin konuşma eylemini gerçekleştireceği zamanı iyi seçmesi gerekmektedir (Güneş, 2014).
Örneğin öğretmenlerin gergin olduğu dönemlerde konuşma yapılırsa iletilmek istenen mesajlar
öğretmenler tarafından yanlış yorumlanabilir. Öğretmen toplantılarında ise okul yöneticileri iletmek
istedikleri mesajları, anlaşılır bir dille açıkladığı zaman okul yöneticisi öğretmenler için ilgi odağı olur
(Baltaş ve Baltaş, 2009).
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Okul yöneticilerinin öğrencilerle iletişimi: Okul içerisinde, öğrencilerin konuşmaya ve görüşmeye en çok
çekindikleri kişiler okul yöneticileridir. Okul yöneticileri katı olmasalar da, öğrenciler onları gördükleri
zaman konuşmaya çekinirler. Bu nedenle okul yöneticileri öğrencilerle sözlü iletişim kurarken çok dikkat
etmeli ve özen göstermelidirler (Tschannen-Moran ve Gareis, 2015). Okul yöneticileri öğrencilerle
genellikle bayrak törenlerinde sözlü iletişim kurarlar (Asar ve Arifoğlu, 2018; Şahin, 2013). Bunun dışında
öğretmenlerin şikayeti üzerine de öğrenciler, okul yöneticileri ile sözlü iletişime girerler. Okul
yöneticilerinin öğrencilerle sözlü iletişim kurma durumları çok sık olmadığı için görüşülen zamanlarda
açıklayıcı ve çocukların seviyesine inerek konuşmalar yapmak önemlidir. Okul kurallarına uyulmadığı
zaman okul yöneticilerinin üslubunun çok sert olduğu gözlemlenmektedir (Asar ve Arifoğlu, 2018).
Okul yöneticilerinin velilerle iletişimi: Velilerin okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşmeleri öğrenciler
açısından birçok yarar sağlamaktadır (Yıldırım, 2004). Örneğin öğrencilerin okuldaki ihtiyaçlarını
belirlerken özellikle küçük yaşlardaki öğrencilere ulaşmak çok önemlidir (Ayık ve Ada,2009). Okul
yöneticilerinin velilerle iletişimde açık, anlaşılır ve akıcı olmaları önemlidir (Şahan, 2011). Teknoloji çağı ile
birlikte sosyal medya kullanımı velilerle yönetici ilişkilerinde daha kolay iletişim kurabilme olanağını
sağlamıştır. Günün her saatinde iletişim kurabilme olanağı sağlayan sosyal medya araçları, yönetici ve veli
bağını güçlendirmiştir ancak yüz yüze iletişimin eksikliği de hissedilmektedir. Yüz yüze iletişimde jest,
mimik, beden dili gibi destekleyici ögelerden yoksun bir şekilde iletişim kurulmaktadır. Diğer önemli bir
konu ise okul yöneticisinin iyi bir dinleme becerisine sahip olmazsa, velilerle sağlıklı iletişim kuramayacağı
gerçeğidir.
Okul yöneticilerinin okuldaki çalışanlara iletişimi: Okul yöneticileri okulda görev yapan sekreter, temizlik
görevlileri ve kantinde satış yapan çalışanlarla sözlü iletişim kurmalıdır. Kurumun temizliği ve öğrencilerin
sağlıklı beslenmeleri son derece önemlidir. Okulun düzenli ve sağlık koşullarının uygun olması
gerçekleştirilen etkinliklerin başarısı için oldukça gereklidir. Sözü edilen okul ortamını oluşturabilmek için
okul yöneticileri okuldaki çalışanlarla etkili iletişim kurmalıdır.
Alanyazında okul yöneticilerinin sözlü iletişim becerileri araştırılırken özellikle konuşma becerisine vurgu
yapılmaktadır (Dağ, 2014). Bunun yanında okul yöneticilerinin dil becerileriyle ilgili birçok araştırma
gerçekleştirildiği görülmektedir. Türkçe alanyazında en çok okul yöneticilerinin güdüleyici dil kullanma
durumlarının araştırıldığı dikkat çekmektedir. Özgan ve Aslan’ın (2008) araştırmasında, ilköğretimde görev
yapan okul müdürlerinin sözlü iletişim becerilerinin öğretmenlerin motivasyonuna etkisi araştırılmıştır.
Motivasyonel dil ve öğretmenlerin öz yeterliliği arasındaki ilişkinin araştırıldığı başka bir çalışma ise Demir
(2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Arslan ve Yener (2016) okul yöneticilerinin güdüleyici dil kullanma
durumlarını değerlendirmişlerdir. Son olarak Özen’in (2015) çalışmasında da okul yöneticilerinin kullanmış
oldukları güdüleyici dil ele alınmıştır. Konuşma becerisi ile ilgili diğer çalışmalara bakıldığında ise, bayrak
törenlerinde okul müdürlerinin yaptıkları konuşmaların araştırıldığı görülmüştür (Asar ve Arifoğlu, 2018).
Ortaöğretim eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin görüşleri alındığı “Okulda diyalog
sürecini oluşturma ve geliştirmede okul yönetiminin rolü’’ başlıklı çalışma, Bülbül ve İşginöz (2012)
tarafından gerçekleştirilmiştir. Şanlı, Altun ve Karaca’nın (2014) araştırmasında, öğretmen ve öğrenciler
tarafından okul müdürlerinin iletişim becerileri değerlendirilmiştir. Konan’ın (2013) çalışmasında okul
yöneticilerinin okuma becerileri üzerinde durulmuştur. Son olarak Fidan ve Küçükali (2014), okul
yöneticilerinin iletişim becerileri ile örgütsel değer arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.
Yurt dışındaki çalışmalara bakıldığında Agnon’un (1999), ortaokulda görev yapan okul yöneticilerinin
topluluk önünde yaptıkları konuşmaları incelediği görülmektedir. Bredeson’un (1987) çalışmasında, okul
yöneticilerinin kendi görev yaptığı okullarda iletişim sürecini nasıl yönettikleri üzerinde durulmuştur.
Egboka ve Alike, (2018), yürüttükleri nicel araştırmada ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin
iletişim becerileri ile öğretmenlerin iş performansları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Kaminska (2016),
güçlü bir okul oluşturmak için bir okul müdürünün iletişim şekli başlıklı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Klein
(2017), öğretmenler ve okul yönetimi arasındaki açık ve özgün diyaloğun ilerletilmesi adımları konusuna
ışık tutmuştur. Wentz (1998), okul liderleri için başarılı iletişim adlı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Sophia
(2004) okul müdürlerinin öz-değerlendirme liderlik becerileri ile kişilerarası iletişim yeterliliklerinin ilişkisini
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ele almıştır. Tyler (2016), ilköğretim okullarındaki müdürlerin iletişim davranışlarını analiz etmiştir. Son
olarak Berkovich ve Eyal (2017) ise, okul yöneticilerinin iletişim uygulamalarının öğretmenlerin duygusal
sıkıntıları üzerindeki etkilerini araştırmıştır.
Yurt içindeki ve dışındaki yukarıda sözü edilen okul yöneticilerinin sözlü iletişim ve konuşma becerileriyle
ilgili çalışmalarda, okul yöneticisinin iletişim becerisinin ne denli önemli olduğu ortaya konmuştur.
Çalışmalarda okul yöneticisinin konuşma becerisinin en çok öğretmenleri etkilediği dikkat çekmektedir. Bu
bağlamda KKTC’deki durumu değerlendirmenin ve öğretmenlerin gözünden okul yöneticilerinin konuşma
becerilerini analiz etmenin alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Araştırmanın problem cümlesi,
“Öğretmenlerin gözünden okul yöneticilerinin konuşma becerileri nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Bu
problem cümlesini yanıtlamak için aşağıdaki alt problemler oluşturulmuştur:
1. Etkili bir okul yönetimi için okul yöneticisi nasıl konuşmalıdır?
2. Okul yöneticisinin konuşmalarında onaylanan ve onaylanmayan özellikler nelerdir?
3. Okul yöneticisinin okula başlarken yaptığı konuşmalar nasıldır?
4. Okul yöneticisinin okul paydaşlarıyla (öğretmen, öğrenci, veli, okul çalışanları) konuşmaları nasıldır?
5. Okul yöneticilerinin konuşma sorunları nelerdir ve konuşma sorunları nasıl çözümlenebilir?
6. Okul yöneticilerinin etkili konuşma becerisine sahip olmalarının önemi nedir?

Yöntem
Bu bölümde araştırma deseni, çalışma grubu, veri toplama aracı ve süreci ile verilerin analizi sunulmuştur.
Araştırmanın Deseni
Bu araştırma KKTC’de bulunan ilkokul düzeyindeki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan okul
yöneticilerin sözlü iletişim becerilerine dayalı konuşma becerilerine ilişkin görüş ve önerileri ortaya
koymayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin görüşlerinden yararlanılmıştır. Seçilen bir
konu üzerine görüş toplanması ve bu görüşlerin incelenmesini hedef alan bu çalışmada nitel araştırma
yöntemi ve durum çalışması modeli kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
ilkokullarda görev yapan, zaman ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar sebebi ile kolay ulaşabilir olan 10
öğretmenden oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme türlerinden biri olan maksimum çeşitlilik
temel alınmıştır. Öğretmenlerin yaş, kıdem, cinsiyet, eğitim düzeyi, görev yaptığı ilçe vb. sosyo-ekonomik
değişkenlerin çeşitlendirilmesi amaçlanmış ve böylelikle maksimum çeşitlilik sağlanmıştır.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlere İlişkin Demografik Bilgiler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
21-30
31 yaş üstü
Eğitim düzeyi
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

N
8
2
3
7
3
4
3
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Meslekteki kıdem yılı
1-5
6-10
11-15
Görev yaptığı ilçe
Lefkoşa
Girne
Güzelyurt

1
7
2
5
3
2

Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri elde etmek için nitel araştırma yönteminin kullanıldığı görüşme formu kullanılmıştır.
Görüşme formu yarı yapılandırılmış görüşme sorularından oluşmuştur. Öğretmenlere sorulmak üzere 6
soru hazırlanmıştır. Sorular içerisinde bu sorulara yön veren alt sorular da bulunmaktadır. Sorulara
ilişkiniki alan uzmanından (eğitim yönetimi ve Türkçe eğitimi alanlarından) görüş alınmıştır. Uzmanların
görüş ve önerileri dikkate alınarak sorular tekrar düzenlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüş formu Milli
Eğitim Bakanlığına sunulmuş, etik açıdan incelenmiş ve devlet okullarındaki öğretmenlere uygulanmak
üzere izin alınmıştır. Uygulama izni ekte sunulmuştur.
Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında ilk olarak araştırmacının belirlediği öğretmenlerden randevu alınmıştır. Randevu
alınırken araştırmacının ne amaca hizmet ettiği katılımcılara söylenmiştir. Katılımcılara uygun olan yerde
ve uygun olan zamanda veriler yüz yüze diyalog kurularak görüşme soruları aracılığı ile toplanmıştır.
Görüşme süreleri yaklaşık 30 ile 60 dakika arasında değişmiştir. Katılımcılara elde edilen verilerin bilimsel
amaçlarla kullanılacağı vurgulanmış, isimlerinin kesinlikle kullanılmayacağı belirtilmişve gönüllülük esasına
göre yanıt vermeleri sağlanmıştır. Görüşme gerçekleştirilirken katılımcılardan izin alınarak kayıt
yapılmıştır. Ses kayıtları yazılı hale getirilmişve analiz edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmadaki veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizi, aralarında benzerlik
olan verileri bir grup altında toplayarak okuyucunun kavrayabileceği şekilde analiz etmektir (Kıncal,2015).
Araştırma soruları kategori olarak temel alınmıştır. Daha sonra yazılı dokümanlardaki veriler okunmuş ve
benzerlik gösterenler gruplandırılarak temalar oluşturulmuş ve isimlendirilmiştir. Temaları açıklayabilmek
için öğretmen görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Katılımcıların isimlerini açıkça yazmamak için
(Ö1,Ö2,Ö3…) gibi kodlar kullanılmıştır. Katılımcıların görev yaptıkları eğitim kurumlarının isimleri de gizli
tutulmuştur.
Geçerlik ve Güvenirlik
Gerçekleştirilen tüm görüşmelerin ardından, katılımcılara verdikleri yanıtları gözden geçirerek kontrol
etme fırsatı sunularak çalışmanın güvenirliğini sağlamak amaçlanmıştır. Araştırmada inandırıcılığını
sağlayabilmek için uzman incelemesi gerçekleştirilmiştir. Temaların geçerliğini sağlayabilmek için
araştırmadaki katılımcıların görüşlerinden sıkça doğrudan alıntı yapılmıştır. Araştırmada yazılan veriler
araştırmacılar tarafından depolanıp saklanmıştır.

211

9th International Management and Social Research Conference
April 23-24, 2022 Istanbul /Turkey
Bulgular
Bulgular bölümünde görüşme formundaki sorular temel alınarak 6 kategori oluşturulmuş ve her
kategorinin temaları sunulmuştur. İçerik analizi sonucunda oluşturulan temalar araştırmacının yorumları
ile kısaca açıklanmış ve öğretmen görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılarak yorumlar desteklenmiştir.
Kategori 1. Okul Yöneticisi Nasıl Konuşmalı?
Bu kategori altında içerik analizi sonucunda 8 temaya ulaşılmıştır. Söz konusu 8 tema aşağıda
sunulmuştur.
Tablo 2. Etkili Bir Okul Yönetimi İçin Okul Yöneticisinin Konuşma Becerisinin Nasıl Olması Gerektiğine
İlişkin Öğretmen Görüşleri

Tema 1: Açık, akıcı ve anlaşılabilir bir dille konuşmalı
Tema 2: Hitap şekline dikkat etmeli
Tema 3: Beden dilini etkili kullanmalı
Tema 4: Motive edici konuşmalı
Tema 5: Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak konuşmalı
Tema 6: Empati kurarak konuşmalı
Tema 7: Konuşurken etkin dinlemeyi bilmeli
Tema 8: Diksiyonuna ve ses tonuna dikkat etmeli

“Açık, akıcı ve anlaşılabilir bir dille konuşmalı” temasında öğretmenler, okul yöneticilerinin anlaşılabilmesi
için ve etkili iletişim kurabilmeleri için cümlelerinin açık ve anlaşılır olması gerektiğine dikkat çekmişlerdir.
Ayrıca akıcı konuşmanın da çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bu temayla ilgili görüş belirten iki
öğretmenin görüşü şöyledir:
“Okul yöneticileri, imalardan kaçınıp ne demek istediklerini açık açık söylemelidirler. Özellikle
vurgulamak istedikleri noktaları ses tonu değişimi veya öğretmenlerin dikkatini çekici bir nida ile
söylemelidirler. Yöneticiler konuşurken dinlenip dinlenmediklerine dikkat etmelidir. Eğer
konsantrasyon dağılmışsa gerekirse konuşmalarına kısa bir ara vermelidirler.” Ö1
“Hitap şekline dikkat etmeli’’ temasında öğretmenler, okul yöneticilerinin konuşmalarının etkili olması için
hitap şekillerinin büyük rol oynadığı görüşünü belirtmişlerdir. Okul yöneticileri görgü kuralları
çerçevesinde iletişim kurdukları tüm kişilere hitap ettikleri takdirde başarılı bir konuşma becerisine sahip
olabilirler, şeklinde bir görüş ortaya konmuştur. Bu konuyla ilgili görüş belirten bir öğretmenin görüşü şu
şekildedir:
“Etkili bir okul yönetimi için, yöneticinin konuşmasına, gerek öğretmenlere gerek öğrencilere hitap
şekline çok önem vermesi gerekir. Emredici, kırıcı, her şeyin en doğrusunu kendinin bildiği
iddiasında olan konuşma şekillerinden kaçınılmalıdır. Kaba bir üsluptan uzak durmalı ve emir verici
ifadelere yer vermemelidir.’’Ö2
“Beden dilini etkili kullanmalı’’ temasında ise öğretmenler, okul yöneticilerinin başarılı konuşma
becerilerine sahip olması, beden dilini etkili kullanmalarıile açıklanmıştır. Okul yöneticileri göz teması
kurarak, jest ve mimikleriyle konuşmalarını desteklerse iletmek istediği mesajların daha etkili olacağını
ortaya koymuşlardır. Bu konuyla ilgili bir öğretmenin görüşü aşağıdaki gibidir:
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“Okul yöneticisinin yapacağı konuşmalar ve öğretmenlerle olan diyaloğu okul yönetimini etkili bir
şekilde gerçekleştirmesi adına önem taşımaktadır. Okul yöneticisi konuşurken jest mimik ve beden
diline dikkat etmelidir. Bunları iyi kullanan bir yöneticinin iletişimi daha kuvvetli ve anlaşılır
olacaktır.” Ö10
“Motive edici konuşmalı’’ temasında öğretmenler, okul yöneticisinin motive edici konuşmalarının başarılı
bir okul yönetimi için oldukça önemli olduğu görüşüne değinmişlerdir. Öğretmenlere göre okul içerisindeki
tüm bireylerin motive olmalarını sağlayan konuşmalar sayesinde okul yöneticilerinin okul yönetimindeki
başarısı artabilir. Bu tema ile ilgili bir öğretmen şöyle demiştir:
“Okul yöneticisi konuşurken yapıcı olmalıdır. Konuşma olumsuz ve yıkıcı olmamalı, olumlu ve yapıcı
olmalıdır. Yapıcı konuşmalar yapan okul yöneticileri, okulda olumsuz olan davranışlar varsa
bunların düzeltilmesine ve olumlu davranışlara dönüşmesine neden olur. Bu nedenle yapıcı
konuşmalar her zaman olumlu ve motive edicidir.” Ö5
“Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak konuşmalı” temasında, okul yöneticilerinin her öğretmen,
öğrenci veya çalışanın farklı kişisel özelliklere sahip olduğu gerçeğinden hareketletekdüze ve kalıp şeklinde
konuşmasının etkili olamayacağı ortaya konmuştur. Bu temayla ilgili bir öğretmen şöyle demiştir:
“Okul yöneticilerinin konuşmaları her öğrenciyi aynı derecede etkilemeyebilir. Örneğin
öğrencilerden bazıları daha duygusal olduğu için okul yöneticisinin konuşmaları onlarıçok farklı
etkileyebilir. Bu nedenle okul yöneticileri öğrencileri tanıyıponların kişisel özelliklerinin bilincinde
olarak konuşmalarını gerçekleştirmelidir.” Ö7
Bir diğer temada ise “Empati kurarak konuşmalı’’ ifadesi üzerinde durulmuştur. Günlük yaşamda olduğu
gibi okul hayatında da empati becerisinin büyük önem taşıdığını belirten öğretmenler, okul yöneticilerinin
başarılı okul yönetimi için ihtiyaç duydukları bir diğer becerinin ise empati kurarak konuşma olduğunu
belirtmişlerdir. Bu tema ile ilgili öğretmen görüşü şöyledir:
“Okul yöneticisi kendi fikirleri net olan fakat öğretmenlerinin fikirlerini de dinlemeye açık, empati
kurabileceği konuşmalar yapmalıdır. Okul yöneticisinin konuşmaları, emir kipiyle olursa, bu okulda
öğretmen ve yönetici arasındaki işbirliğini ve fikir alışverişini kısıtlar. Ancak empati becerisini
kullanarak konuşursa işbirliği ve fikir alışverişi artar.” Ö10
Öğretmenlerin üzerinde durduğu bir başka tema ise “Konuşurken etkin dinleyebilmeli’’ adlı temadır. Etkili
konuşma becerisine sahip olmanın ancak etkili dinleme becerisiyle mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Bu
tema ile ilgili öğretmen görüşü aşağıda sunulmuştur:
“Okul yöneticisi konuşurken diğer okul personellerinin de düşüncelerini dinlemelidir. Etkin bir
dinleyici olduğu zaman herkesin istek ve eksiklerini anlar. Sorunlara çözüm bulur ve okulda başarılı
bir yönetim gerçekleştirmiş olur. Yönetici etkili yönetim sağlayabilmek için öğretmenlerin ve
öğrencilerin de düşüncelerine değer vererek onları dinlemeli; işbirliği yaparak ve onların fikirlerini
alarak sürece onları da katmalıdırlar.” Ö8
“Diksiyonuna ve ses tonuna dikkat etmeli’’ temasında öğretmenler, diksiyon ve ses tonunu iyi
ayarlayabilen bir okul yöneticisinin, okulda herkes tarafından dikkatle dinlendiğini belirtmişlerdir. Bir
öğretmenin bu temayla ilgili görüşü şöyledir:
“Okul yöneticileri okul yönetimini başarıyla yerine getirmek için Türkçeyi iyi konuşmalı ve gerekli
vurgu-tonlama gibi unsurlarla desteklemelidir. Özellikle vurgulamak istedikleri noktaları ses tonu
değişimi veya öğretmenlerin dikkatini çekici bir nida ile söylemelidirler. Diksiyonu iyi olan ve ses
tonunu iyi ayarlayan bir okul yöneticisi, etkili konuşma becerisine sahip olur ve okulu başarılı bir
şekilde yönetir.” Ö1
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Kategori 2. Okul Yöneticisinin Konuşmasında Onaylanan ve Onaylanmayan Özellikler
Bu kategori altında içerik analizi sonucunda iki tabloya yer verilmiştir:
Tablo 3. Okul Yöneticilerinin Konuşmalarında Onaylanan Özelliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tema 1: Ses tonunu etkili kullanması
Tema 2: Sakin konuşması
Tema 3: Demokratik olması
Tema 4: Özgüveni yüksek bir konuşma yapması
Tema 5: Akıcı, açık ve anlaşılır bir dil kullanması
Tema 6:Motive edici ve çözüm odaklı olması
Tema 7: Beden dilini etkili kullanması

Tablo 3’te okul yöneticilerinin konuşmalarında onaylanan özellikler öğretmenler tarafından dile
getirilmiştir. İlk görüşme sorusundaki bir okul yöneticisi nasıl konuşmalı sorusuna verilen yanıtlar, bu
soruda beğenilen özellikler olarak belirtilmiştir. Okul yöneticilerinin konuşmalarında;“ses tonlarını etkili
kullanması”, “akıcı, açık ve anlaşılır bir dil kullanması”, “motive edici olmaları” ve “beden dillerini etkili
kullanmaları” beğenilen özellikler olarak sunulmuştur. Bu görüşlerin yanında farklı olarak aşağıda
açıklanan temalarda okul yöneticilerinin konuşmalarında beğenilen özelliklere yer verilmiştir:
“Sakin konuşma” adlı temada kimi öğretmenler okul yöneticilerinin sakin bir şekilde konuştuğunu ve
birçok durum karşısında sakinliklerini koruyarak sorunların büyümeden çözülmesini sağladığını
belirtmişlerdir. Bu temayla ilgili bir öğretmen görüşü şu şekildedir:
“Kendi okul yöneticimin konuşmasında en çok beğendiğim özellik konuşmasına başlamadan önce
öğretmenlerin dikkatlerini toplaması ve konuşma esnasında sakin ve dingin konuşmasıdır.
Konuşurken kelimeleri yutmadan tane tane ve sakince konuşmasıdır. Kimi yöneticiler gibi kavga
eder gibi bağırarak konuşmaz. Problem durumlarından bahsederken bile sakinliğini korur.” Ö1
“Demokratik olması” temasında öğretmenler, okul yöneticilerinin demokratik olmalarının en çok takdir
edilen davranışlarından biri olduğunu ortaya koymuşlardır. Demokratik okul yöneticileri, öğretmenlerin
her zaman saygısını kazanmıştır. Herkese aynı samimiyetle konuşmaları ve öğretmenlerden görüş alarak
konuşma yapmalarıbeğenilen davranışlardandır. Bu tema ile ilgili bir öğretmenin görüşü aşağıda
verilmiştir:
“Demokratik olması ve herkesin fikrini dinlemesi beğendiğim özellikleri arasındadır. Örneğin
öğretmen toplantılarında bir konuyla ilgili karar alınırken oylama yapmaktadır. Konuyla ilgili farklı
fikirleri değerlendirmekte ve daha mantıklı bir fikir olduğunu düşünüyorsa kararı değiştirebilmekte,
yönlendirebilmektedir. Ayrıca kararlar alınırken konuyla ilgili detaylı bilgileri öğretmenlere
vermektedir. Konuşurken öğretmenlere saygılı bir üslupla yaklaşmaktadır.”Ö4
“Özgüveni yüksek konuşma yapması’’ adlı temada, okul yöneticilerinin kendindenemin bir şekilde
konuşma yapmalarının öğretmenler tarafından her zaman takdir edilen bir davranış olduğu
yansıtılmıştır.Okul yöneticileri kararlı, kendinden emin olduğunda ve bu yönde konuşmalar yaptığında
öğretmenler yöneticilerini rol aldıklarını ve daha etkili bir şekilde dinlediklerini ortaya koymuşlardır. Bu
temayla ilgili bir görüş şöyledir:
“Toplantılarda konuşurken kendinden çok emindir. Karşısındakilerin fikirlerine önem vererek
onlardan görüş alır. Her zaman konuşmasını toparlayarak sonlandırır. İşlerin bitirilmesi için
tarihleri net şekilde belirtir.”Ö7
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Tablo 4. Okul Yöneticilerinin Konuşmalarında Onaylanmayan Özelliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tema 1. Üslubunu etkili kullanamaması
Tema 2. Kişiye göre farklı konuşmalar yapması ve ayrım yapması
Tema 3. Farklı fikirlere hoşgörülü olmaması ve savunmacı
konuşması
Tema 4. Beden dilini etkili kullanamaması
Tema 5. Kısa, öz ve etkili konuşmaması
Okul yöneticilerinin konuşmalarında onaylanmayan özellikler 5 temada ortaya konmuştur. “Üslubunu
etkili kullanamama’’, öğretmenlerin okul yöneticilerindeki beğenmediği davranışlar arasındadır. Bu
temada, okul yöneticilerinin konuşmalarının öğretmenler üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu ve
işlerini olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Bir öğretmen şöyle demiştir:
“Beğenmediğim davranışlarından biri, yaşının büyük olmasından dolayı öğretmenleri çocuğu gibi
görüp onlara bir öğrenciye kızar gibi konuşmasıdır.” Ö3
“Kişiye göre farklı konuşmalar yapması ve ayrım yapması’’ adlı temada okul yöneticilerinin adil olmadığı ve
konuşmaların üslubunun kişiden kişiye değiştiği ortaya konmuştur. Böylesi konuşmalar yapan okul
yöneticilerinin öğretmenlerin gözünde değer kaybettiği dile getirilmiştir. Bu temayla ilgili bir öğretmenin
görüşü şöyledir:
“Okul ile ilgili alınacak kararlar için alan öğretmenleri ile konuşma yapmıyor. Örneğin, okul
etkinlikleri, gezileri gibi durumlarda sadece sınıf öğretmenleri bilgilendirilip alan öğretmenleri ile
konu ile ilgili bir konuşma yapmamaktadır. Özetle okul yöneticisi alan öğretmenleri ile çoğu
konuda konuşma yapmaktan kaçınıyor ve toplu olarak konuşmayı da tercih etmeyip sorunlara
neden oluyor.”Ö5
“Farklı fikirlere hoşgörülü olmaması ve savunmacı olması” ise araştırmada ortaya çıkan başka bir tema
olmuştur. Okul yöneticilerinin eleştiriye açık olmaması ve her zaman kendi fikirlerinin doğru olduğunu
ortaya koyması öğretmenlerin okul yöneticilerinde onaylamadığı diğer bir özelliktir. Bir öğretmen şöyle
demiştir:
“Okul yöneticim biz öğretmenlerin düşüncelerine ve fikirlerine saygı göstermiyor. Öğretmenlerin
düşüncelerine saygılı olmadığı için konuyu en sonunda kendi istediği şekilde bir sonuca bağlar. Ben
ne dersem o olur, yaklaşımı hakimdir.”Ö2
“Beden diline etkili bir şekilde yer vermemesi” öğretmenlerin, okul yöneticilerinde onaylamadığı bir diğer
özelliktir. Bu tema ile ilgili bir öğretmenin görüşü aşağıda verilmiştir:
“Okul yöneticim konuşurken beden dilini etkili kullanmıyor. Hep oturur vaziyette elleri kolları
genellikle bağlı olarak konuşmasını sürdürüyor. Beden dilini etkili kullanırsa kendini daha iyi
dinletebileceğine ve konuşmasının daha verimli olabileceğine inanıyorum.”Ö1
“Kısa, öz ve etkili konuşmaması” üzerinde durulan bir diğer temadır. Okul yöneticilerinin konuşmalarını
uzun sürdürmesi ve vermek istediği mesajı etkili bir şekilde aktaramaması öğretmenler tarafından olumsuz
bir özellik olarak ortaya konmuştur. Bir öğretmenin görüşü şöyledir:
“Müdür konuşmalarını çok uzun tutar. Kısa, öz ve etkili konuşma yönünden de oldukça başarısızdır.
Örnek verecek olursam bazı toplantılarımız 20 dakika olan teneffüs süresini aşar. Hatta bazen bir
saati de geçer. Günün sonunda ise hiçbir karara varılmamış olur.”Ö2
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Kategori 3. Okul Yöneticilerinin Okul Başlarken Yaptığı Konuşmalar
Bu kategori temelinde içerik analizi sonucunda 4 tablo oluşturulmuştur.
Tablo 5. Okul Yöneticilerinin Yapmış Oldukları Okulu Açış Konuşmalarının Gerekliliğine İlişkin Öğretmen
Görüşleri
Tema 1. Öğrencilerin tümüne seslenildiği için uygun olması
Tema 2. Önemli konular hatırlatıldığı için gerekli olması
Tema 3. Çok uzun sürdüğü için etkisiz olması

“Öğrencilerin tümüne seslenildiği için uygun olması” görüşü öğretmenler arasında en çok belirtilen görüş
olarak ortaya çıkmıştır. Okul yöneticilerinin, öğrencilerin tümüne seslenme ve konuşma yapma şansı
bulması önemlidir. Bir de bu konuşmaların okula başlarken bir başka deyişle öğrencilerin zihinlerinin en
dinlenmiş oldukları zamanda yapılması da etkili olmaktadır. Bu temayla ilgili bir öğretmenin görüşü
aşağıda yer almaktadır:
“Sabah konuşmaları tüm öğrencilere ulaşmak için en önemli zamanlardır. Bu sürelerde yapılan
duyurular, bütün öğrencilere iletilir ve istenilen konularda bilgilendirilir.” Ö6
“Önemli konular hatırlatıldığı için gerekli olması” görüşü de sıklıkla dile getirilmiştir. Bu temada öğrenci ve
velilere önemli bilgiler aktarıldığı için okulu açış konuşmalarının çok gerekli olduğu savunulmuştur. Bu
görüşlerden biri aşağıda belirtilmiştir:
“Okul yöneticisinin sabah okula başlarken yaptığı konuşmaları yerinde buluyorum. Öğrenciler
açısından belli konuların hatırlatılması konusunda gerekli bir uygulama olduğunu düşünmekteyim.
Öğrenciler üzerinde genel anlamda olumlu izlenimler bıraktığını hissetmekteyim.” Ö7
“Çok uzun sürdüğü için etkisiz olması” görüşü de bazı öğretmenler tarafından ortaya konmuştur.
Konuşmaların gereksiz yere uzaması ve gerekli konulardan çok öğrencileri ilgilendirmeyen konulardan
bahsedildiği için okul yöneticilerinin sabah yaptıkları konuşmaları kimi öğretmenler yersiz bulduklarını
söylemişlerdir. Bu tema ile ilgili bir öğretmenin görüşü şu şekildedir:
“Her sabah yapılan sabah konuşmalarının çok uzun tutulması bence hoş bir durum değildir.
Müdürümüz konuşmaya başladı mı susması pek mümkün olmuyor. Çocuklara için bir şey ifade
etmeyen konulardan bahsediyor. Öğretmenler olarak birbirimizle bakışıyor ve bu konuşmalara
anlam veremiyoruz. Ders kaybı da cabası.”Ö2
Okul yöneticilerinin okulu açış konuşmalarını ne sık gerçekleştirdiğine ilişkin öğretmen görüşleri 4 farklı
temada gruplandırılmıştır.
Tablo 6. Okul Yöneticilerinin Okulu Açış Konuşmalarını Ne Sıklıkta Gerçekleştirdiğine İlişkin Öğretmen
Görüşleri
Tema 1.Çok sık sabah konuşmanın yapılmaması
Tema 2. Haftada 1 veya 2 kez
Tema 3. Haftada 2 veya 3 kez
Tema 4. Her gün gerçekleşmesi
Tablo 6’daki iki temaya ilişkin öğretmen görüşleri aşağıda sunulmuştur:
“Sabah konuşmalarını çok sık yapmamaktadır. Hava koşullarının kötü olduğu
zamanlardaöğrenciler direkt sınıfa gitmekte, toplanmamaktadırlar. Havanın güzel olduğu
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günlerde, haftanın her günü andımızı okumak için toplanılmaktadır. Konuşmayı ise sadece belirli
günlerde(törenlerde), okulda sorunlar yaşandığı zaman, duyuru yapılacağı zaman veya yarışmaya
katılan öğrencileri tebrik etmek amaçlı gerçekleştirmektedir.”Ö4
“Gerektiği kadar konuşmaktadır. Haftada 2 veya 3 kez, gerekli duyuruların olduğu durumlarda,
çocukların dikkat sürelerini hesaba katarak onları sıkmadan sabah konuşmalarını
gerçekleştirmektedir.” Ö8
Tablo 7. Okul Yöneticilerinin Okul Açış Konuşmalarında Hangi Konulara Yer Verdiğine İlişkin Öğretmen
Görüşleri
Tema 1. Acil konular ve duyurular
Tema 2. Sosyal-kültürel etkinliklerden söz edilmesi
Tema 3. Okulla ilgili kurallar ve uyarıların belirtilmesi
Tema 4. Belirli gün-haftalarda günün anlam ve öneminin anlatılması
Tema 5. Çocuğu ilgilendirmeyen konulardan söz edilmesi

Okul yöneticilerinin okula başlarken yaptıkları konuşmaların hangi konularla ilgili olduğu öğretmen
görüşleri çerçevesinde belirlenmiş ve Tablo 7’de sunulmuştur.
Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticileri sabah konuşmalarında “acil konulardan” bahsetmektedirler.
Önemli ve hemen iletilmesi gereken bilgiler, öğrenci ve öğretmenler sınıflara girmeden sabahleyin okul
yöneticileri tarafından iletilmektedir. Bu temayla ilgili bir görüş şöyledir:
“Genellikle acil konulardan bahsetmektedir. Örneğin o gün bir gezi olacaksa ve onunla ilgili bir duyuru
var ise sabah konuşması yapmaktadır. Kimi zamanda gün içerisinde toplantı yapılacaksa bunun
saatini ve gündemini duyurmak için kısa bir konuşma yapmaktadır. Dolayısı ile sabah konuşmaları
genellikle çok kısa olmaktadır. Bunun birsebebi de eğitim süresinden gitmemesi içindir.” Ö1
“Sosyal-kültürel etkinliklerden bahsedilmesi” temasında, sosyo-kültürel etkinlikler konusunda çocuklarının
hazırlıklı gelmeleri için konuşma yapılmaktadır. Bu tema ile ilgili bir öğretmen şöyle demiştir:
“Yaklaşan eğitsel geziler hakkında öğrencilere bilgiler verir ve gezi programını öğrencilere açıklar.
Öğrencilerden gezi programındaki tarihi yerleri araştırmalarını ve hazırlıklı gelmelerini ister.”Ö9
Okul yöneticilerinin sabah konuşmalarında en çok yer verdiği konulardan biri de “okulla ilgili kurallar ve
uyarılar”dır. Okul yöneticileri öğrencilerin üniformalarına dikkat etmeleri, sınıf ve okulu temiz tutmaları,
problem davranışlarını düzeltmeleri, derslerine özen göstermeleri gibi konularda konuşmaktadır. Bir
öğretmenin görüşü şöyledir:
“Genellikle her şeyin yolunda olup olmadığını sorar, teneffüslerde gidilmemesi gereken bölgeleri
söyler, derslerin nasıl gittiğini sorar ve kılık kıyafet hakkında öğrencileri uyarır.”Ö10
“Belirli gün ve haftalarda günün anlam ve öneminden bahsetmesi” temasında okul yöneticilerinin özel
günler hakkında bilgi verdiği üzerinde durulmuştur. Özel günlerin neden önemli olduğu ve bu günlerde
neler yapılması gerektiği konularında okul yöneticilerinin açıklayıcı bilgiler sunduğu ortaya konmuştur. Bu
tema ile bir öğretmenin görüşü şu şekildedir:
“Okul yöneticisi, özel günlerin önemi gibi vurgulanması gereken konulardan bahsetmektedir. Özel
günlerde öğrencilerin ne yapmaları gerektiğini belirtir. Örneğin günün anlamına ilişkin şiir
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ezberleyerek okula gelmelerini belirtir. Özel günlerle ilgili sorular sorularak doğru cevap veren
öğrencileri ödüllendirir.”Ö8
Bazı okul yöneticilerinin ise öğrencileri ilgilendirmeyen konulara değindiği öğretmenler tarafından
belirtilmiştir. Bu görüşlerden biri şöyledir:
“Bu soruyu cevaplamak zor çünkü her konudan çok konuşurdu. Genel duyuru da yapardı, belirli bir
günse o konuda da konuşurdu, sabah okuduğu bir haberi de gelir çocuklarla konuşurdu. Bazen
siyasete bile girerdi. Çocukları ilgilendirmeyen, onlara hiçbir şey ifade etmeyen konulardan
konuşurdu. Her sabah en az 15-20 dakika konuşurdu.” Ö2

Tablo 8. Okul Yöneticilerinin Okulu Açış Konuşmalarının Süresi İle İlgili Öğretmen Görüşleri
Tema 1. 1-2 dk.
Tema 2. 3-5 dk.
Tema 3. 6-10 dk.
Tema 4. 11-20 dk.
Okul yöneticilerinin 1 ile 20 dakika arasında değiştiği öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Konuyla ilgili
öğretmen görüşleri şöyledir:
“Genellikle çok kısa süreli konuşmalar yapmaktadır. Yaklaşık 1-2 dakika sürmektedir. Konuşmasının
çok ender 3-5 dakika sürdüğü de gözlemlenmiştir. Hatta bazı törenlerde kendisi hiç konuşma yapmaz,
günün anlam ve önemini de görevli öğrenciler gerçekleştirir.” Ö4
‘’Okul yöneticim her sabah en az 15-20 dakika arası konuşmalar yapmaktadır. Öğrencilerimin
canlarının çok sıkıldığını ve arkadaşlarıyla konuşup müdürlerini dinlemediklerimi gözlemledim. Okul
yöneticisi bunların farkında olduğunu ancak yine de konuşmasını gereksiz yere uzattığını görüyorum.
Ben bu kadar uzun konuşmalar yapmasını doğru bulmuyorum.” Ö2
Kategori 4. Okul Yöneticisinin Okuldaki Paydaşlarla Konuşmaları
Bu kategori altında okul yöneticilerinin; öğretmen, öğrenci, çalışanlar ve velilerle gerçekleştirdikleri
konuşmaların nasıl olduğu 4 tabloda sunulmuştur.

Tablo 9. Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerle Olan Konuşmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tema 1. Motive edici ve uygun bir ses tonu ile konuşma yapması
Tema 2. Açık, anlaşılır ve yol gösterici konuşmalar yapması
Tema 3.Yüz yüze konuşmalarda öğretmenleri olumsuz etkilemesi
Tema 4. Emir verici ve kırıcı bir dil kullanması
Bu başlık altındaki öğretmen görüşleri 2. kategoride yer alan okul yöneticilerinin konuşmalarında
beğenilen ve beğenilmeyen yönler sorularında verilenlerin tekrarı şeklinde olmuştur. Tablo 8’deki ilk iki
tema beğenilen, son iki tema ise beğenilmeyen özellik olarak dikkat çekmektedir. Sözü edilen temalara
ilişkin birer öğretmen görüşü sırasıyla aşağıdaki gibidir:
“Öğretmenleri ile konuşurken öğretmenlerini motive etmeye çalışmaktadır. Daha başarılı olmak
için neler yapılacağı konusunda örnekler verir. Bu yönden okul yöneticisini çoğu zaman başarılı
buluyorum.” Ö7
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“Okul yöneticisinin öğretmenlerle olan konuşmalarını etkili buluyorum. Yönetici yeri geldiğinde
öğretmenini odasına çağırır birebir görüşmeler yapar. Öğretmenlerin düşüncelerine önem verir,
onları dinler. Öğretmenlerin sıkıntılarına etkili çözümler sunar. Kendisinin öğretmenle ilgili bir
sıkıntısı varsa açık anlaşılır uygun bir dille, tatlı bir ses tonuyla derdini anlatır. Her şey yolundaysa
öğretmenleriyle toplu olarak sohbet eder, onlara arkadaşça yaklaşır, empati kurar, zaman zaman
öğretmenlere olumlu pekiştireçler verir. Konuşmalarıyla öğretmenleri motive eder, demokratik,
huzurlu bir çalışma ortamı sağlar.” Ö8
“Yöneticimiz, öğretmenlere görev verirken öncelikle rica ediyor. Bazı öğretmenler okul yöneticisi
rica edince dediğini uyguluyor. Fakat bir kısmı itiraz ediyor. İtiraz edenlerle tartışma süreci başlıyor
ve son olarak okul yöneticisi yetkisini kullanarak ve genellikle emir vererek öğretmenleri
görevlendiriyor. Bir kısım öğretmen ise hiçbir şekilde, ne rica ile ne de emir vererek harekete
geçiyor.” Ö3
“Maalesef öğretmenlerle olan konuşmasında çok ciddi sıkıntılar vardır. Çok nadir kibarca yaklaşır.
Genelde yüksek bir ses tonuyla konuşur. Emrederek konuşması çok kırıcıdır. “Ben müdürüm, ben ne
dersem o olur” yaklaşımına sahip olması sağlıksız bir iş ortamına neden olmaktadır. Bu durumdan
öğretmenler olumsuzetkilenmekte, kimse işini yapmak istememektedir. Zorunlu ve gönülsüz iş
yapmamıza sebep olmaktadır. Ayrıca plansızdır. Size son dakika iş verir ve hemen halletmenizi
bekler. Bunu da çok hoş olmayan bir şekilde söyler. Üslubunda çok ciddi sıkıntılar vardır. Bu durum
öğretmenleri mutsuz ve isteksiz yapar.”Ö2
Tablo 10. Okul Yöneticilerinin Öğrencilerle Olan Konuşmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tema 1. Motive edici bir konuşma yapması
Tema 2. Tutarsız konuşmalar yapması
Tema 3. Yeterince konuşma yapmaması
Tema 4. Kibar ve içten bir dil kullanması
Tema 5. Zorlayıcı, ürkütücü ve kaba konuşmalar yapması

Okul yöneticilerinin öğrencilerle olan konuşmalarını değerlendiren öğretmenlerin görüşleri önceki
sorularda verilen yanıtlarla benzerlik göstermiştir. Okul yöneticisinin motive edici konuşmalar yaptığı
gerek beğenilen özellikler gerekse öğretmenlerle olan konuşmalarda dile getirilmiştir. Bu tabloda
farklılaşan görüşler; tutarsızlık, yeterince konuşmama, samimi ve kibar konuşma ile zorlayıcı, korkutucu ve
kaba konuşmadır. Bu temalara ilişkin açıklama ve öğretmen görüşleri aşağıda sunulmuştur.
“Tutarsız konuşmalar yapması” temasında, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticileri bazı durumlarda
hiç beklenilmeyen tepkiler göstererek öğrencilerde şaşkınlık yaratmakta ve onları olumsuz
etkilemektedirler. Bir öğretmenin görüşü şöyledir:
“Öğrencilerle konuşması nispeten daha iyidir. Çocuklara sevecen yaklaşır. Sınıfta sorun çıkaran bir
öğrenciyi müdüre gönderdiğinizde çocuğa kızmaz. Güzelce nasihat verir. Aslında esas kızması
gereken noktada sakin davranır. Bu dengesiz durum öğrencileri de şaşırtır. Sabah yaptığı uzun ve
çoğu zaman da anlamsız konuşmalar öğrencilerin canını sıkmaktadır. Bir de bazen üniformasız
çocukları küçük düşürücü konuşma yapmaktadır.”Ö2
Öğretmen görüşlerine göre bazı okul yöneticileri öğrencilerle yok derecede az konuşmaktadır. Bu temayla
ilgili görüş şu şekildedir:
“Açıkçası öğrencilerle konuştuğunu pek gözlemlemedim. Bu nedenle öğrencilerle etkili bir iletişim
kurduğunu düşünmüyorum.” Ö4
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“Kibar ve içten bir dil kullanması” temasında ise öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticileri
öğrencilerle içten ve dostça konuşmaktadırlar. Okul yöneticisininetkili bir ses tonu ile öğrencilerde güven
duygusu oluşturduğu belirtilmiştir. Bu tema ile görüş aşağıda verilmiştir:
“Yönetici öğrencilerle iç içedir. Onlara samimi bir ses tonuyla konuşur. Sorunlarıyla birebir ilgilenir.
Yeri geldiğinde sevgi dolu sözcüklerle başlarını okşadığı da olur, yeri geldiğinde sert ya da hafif
yüksek bir ses tonuyla uyardığı da olur. Okul kurallarının zaman zaman müdür tarafından
vurgulanması veya yanlış davranışlar gösteren öğrencilerin müdür tarafından cezalandırılması
öğrencilerin istenmeyen davranışları gösterme sıklığında azalmaya neden olmaktadır. Müdürün
tatlı-sert bir tavır takınması, gerektiği zamanlarda hafif yüksek bir ses tonuyla uyarılarda
bulunması öğrencileri olumlu etkilemektedir.”Ö8
Kimi okul yöneticilerinin ise öğrencileriyle zorlayıcı ve ürkütücü konuşmalar yaptığı ve öğrencilerin bu
durumdan olumsuz etkilendiği ifade edilmiştir. Baskıcı ve kızgın bir ses tonu ile konuşma yapan okul
yöneticisi öğrencilerin korkmasına neden olmakta ve bu durum da öğrencileri olumsuz etkilemektedir.
“Öğrencilerle konuşma yaparken herhangi bir olay karşısında onları korkutan bir ses tonuyla olaya
yaklaşıyor ve tehdit eder gibi konuşmalar yapıyor. Hem ses tonu yüksek hem kaba bir üslupla
konuşmayı tercih ediyor. Bu tarz konuşmalar öğrencilerde endişe yaratıyor ve onları olumsuz
etkiliyor.”Ö5
Tablo 11. Okul Yöneticilerinin Okul Çalışanlarıyla Konuşmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tema 1. Rica ile istek ve dileklerini iletmesi
Tema 2. Kırıcı ve kaba konuşmalar yapması
Tema 3. Çalışanlarla pek konuşma yapmaması
Tema 4. Motive edici ve teşvik edici konuşmalar yapması
Tema 5. İçten ve kibar bir dille konuşması
Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin konuşmalarının öğretmen ve
öğrencilere olduğu gibi olumlu ve olumsuz olabildiğini ortaya koymuşlardır. Tablo 10 incelendiğinde okul
yöneticilerinin motive edici ve içten-kibar bir dille konuştuğu ortaya konmuştur. Buna karşın kırıcı ve kaba
konuşmalar da yaptıkları dile getirilmiştir. Bu soruya ilişkin farklı temalar iki tanedir: Rica ile istek-dileklerin
iletilmesi ve çalışanlarla pek konuşma yapmamasıdır.
Okul yöneticilerinin “okuldaki hizmet görevlilerine rica yöntemi ile istek ve dileklerini iletmesi” temasına
ilişkin katılımcı görüşleri değerlendirildiğinde okuldaki çalışanların bu durumdan memnun kalıp işlerini
aksatmadan mutlu bir şekilde yaptıkları dile getirilmiştir. Bir öğretmen(Ö1), “Diğer çalışanlar ile
konuşmaları gayet iyidir. Konuşmasında asla emir kipleri kullanmaz. İstek ve dilek kipleri ile saygı
çerçevesinde istediklerini yaptıran, etkileyici konuşması ile karşısındakini ikna edebilen bir yöneticidir.”
demiştir.
“Çalışanlarla pek konuşma yapmaması” temasında ise okul yöneticilerinin çalışanlara yeterince
konuşmadığı, iletişimde sınır koyduğu ve bu nedenle onların üzerinde pek etkisi olmadığı ifade edilmiştir.
Bir öğretmenin görüşü şöyledir:
“Aynı şekilde okul çalışanlarıyla konuşmasına da henüz şahit olmadım; fakat öğretmenlere
çalışanlarla ilgili şikâyette bulunduğunu gözlemledim ve bunun da doğru bir davranış olduğunu
düşünmüyorum. Yine çalışanların yalan söylediklerine dair imaları ve işlerini yapmadıklarıyla ilgili
şikayetlerini öğretmenlere iletmesi, onlarla sorunlarını çözmemesi bence sorunların büyümesine yol
açmıştır. En temel sorun, okul yöneticilerinin çalışanlarla yeterince konuşmamasıdır.” Ö4
Bu soruyla ilgili diğer temalarla ilişkili dikkat çekici öğretmen görüşleri aşağıda sunulmuştur:
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“Okuldaki çalışanlarla durum daha vahimdir. Kavgaları polise kadar yansımıştır. Okulda yaşanan
bir miktar paranın kaybolması üzerine müdür hademeleri suçlamış,bunun üzerine birbirleri
arasında çok kırıcı konuşmalar geçmiştir. Okul sekreteriyle de kavga etmiş ‘Ben ne dersem onu
yapacaksınız, başka bir şey yapmayacaksınız. Sen kimsin de benim işime karışıyorsun’ şeklinde
konuşan müdür maalesef çalışanların kalbini kırmış ve onları işi bırakma noktasına kadar
sürüklemiştir.” Ö2
“Hademeler kahve çay servisleri ile ilgili görevlerini tam yaptığı için onlarla motive edici
konuşmalar yapmaktadır. Konuşmalarında hem motive edici kelimeler kullanıyor hem kibar bir ses
tonu ile konuşma yapıyor. Sekreterine ise kendi özel işlerini yaptırdığı için resmi bir dille konuşmak
yerine seviyesiz ve gereğinden samimi bir dil kullanmayı tercih ediyor. Bu da sekreterin görevlerini
iyi bir şekilde yerine getirmemesine neden oluyor.”Ö5
“Okul yöneticisinin okuldaki çalışanlarla yaptığı konuşmalar oldukça içtendir. Yeri geldiğinde daha
ciddi bir üslup takınsa da çoğu zaman onlarla bir iş arkadaşı gibi konuşur. Bu da okuldaki
çalışanların kendini daha rahat hissetmesini ve bazı konularda onların da kendi fikrini çekinmeden
söylemesini sağlar.”Ö10
Tablo 12. Okul Yöneticilerinin Velilerle Olan Konuşmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tema 1. Motive edici, teşvik edici ve ikna edici konuşmalar yapması
Tema 2. Tatmin edici konuşmalar yapmaması
Tema 3. Suçlayıcı konuşmalar yapması
Tema 4. Gereğinden fazla samimi konuşmalar yapması
Bu soruya ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde okul yöneticilerinin velileri motive edici
konuşmalarının olduğu görülmektedir. Bunun dışında önceki sorulardan farklı olarak “tatmin edici
konuşmalar yapmama”, “suçlayıcı konuşma” ve “ gereğinden fazla samimi konuşma” gibi temaların ortaya
çıktığı görülmektedir. Tablo 11’deki temalara ilişkin birer öğretmen görüşü sırasıyla aşağıda sunulmuştur:
“Okul yöneticisi velilere oldukça ilgili gösterir ve konuşmalarına da bu yansır. Okulda sorun çıkaran
çocukların ailelerinisık sık okula davet eder, onlarla odasında görüşür. Bu da okul yöneticisinin
velilerle olan diyaloğunu artırır ve velilerin gözünde onu daha saygın bir hale gelir. Okulun
ihtiyaçlarını, yapılması gerekenleri okul yöneticisi bilmesine rağmen velilerden fikir ve destek de
alır böylece onları da okulun birer parçası haline getirir.” Ö10
“Velilerle bire bir konuşmasını gözlemleme şansım olmadı. Veli toplantısı yapıldığı bir gün velilerle
iletişimini görebilme şansım oldu. Okula yeni gelen bir müdür olarak bazı sorunlarla ilgili araştırma
yapmamış olduğundan, aileler büyük bir tartışma başlattılar ve gerek ulaşım gerekse maddi
konulara ilişkin müdürün üzerine gittiler. O gün müdür, yeterli araştırma yapmadığı ve tatmin edici
cevaplar vermediğine dair eleştiriler aldı. Belki de bu sorunlar görevde yeni olmasından kaynaklı
olabilir; fakat gözlemlediğim kadarıyla velilerle iyi bir iletişimi yok ve veliler müdüre pek
güvenmiyorlar.”Ö4
“Genelde velilerle de arası çok kötüdür. Sen diliyle suçlayıcı konuşma yaklaşımı nedeniyle okulda
birçok kavga yaşanmıştır. Okuldan çocuğunu alan veliler de olmuştur. Velileri soğutmuş, uzaklaştırmıştır.
Son yapılan etkinliklere az sayıda velinin katılması bunun göstermektedir. Elbette iyi anlaştığı veliler var
ama az.”Ö2
“Velilerle gereğinden fazla samimi olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman onlarla odasında özel
olarak konuşur ve onlara fazla zaman ayırır. Ancak her şeyin fazlasının zarar olması gibi
samimiyetin fazla olmasının veliler üzerinde ters etki yaptığına şahit oluyorum. Müdürün velilere
karşı ilgili tavırları,veliler tarafından yanlış algılanmaktadır Yönetici, velilerin gözünde saygınlığını
kaybetmekte ve aşırı samimiyetten dolayı öğretmenlerleilgili müdüre sık sık şikayet gelmektedir.
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Okul yöneticisi velilerini tabii ki dinlemeli ancak yeri geldiğinde onlarla arasında bir sınır çizmeli ve
ciddi bir tavır takınmalıdır.”Ö8
Kategori 5. Okul Yöneticilerinin Konuşma Sorunları ve Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi
Bu kategori altında okul yöneticilerinin konuşma becerisinden kaynaklanan sorunları, sorunların nedenleri
ve sorunların nasıl düzeltilip konuşma becerilerinin düzeltilebileceği ele alınmış ve bulgular üç tabloda
sunulmuştur.
Tablo 13. Okul Yöneticilerinin Konuşma Becerilerinden Kaynaklı Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri

Tema 1. Beden dili, jest-mimik ve ses tonunu etkili kullanmama
Tema 2. Emir verici ve yıkıcı konuşma
Tema 3. Hitap şeklinin düzgün olmaması
Tema 4. İkna edici olmaması ve yanlış anlaşılmalara yol açması
Tema 5. İşbirliği içinde olmayan konuşmalara yer vermesi

Tablo 13’te içerik analizi sonucunda ortaya çıkarılan temalar, okul yöneticilerinin beğenilmeyen konuşma
özellikleri ve paydaşlarla olan konuşmalarında ortaya çıkmış, bir başka deyişle tekrarlanmıştır. Her temaya
ilişkin bir öğretmen görüşü sırasıyla aşağıda sunulmuştur:
Beden dili, jest–mimik ve ses tonunu etkili kullanmama temasına ilişkin bir öğretmenin görüşü şöyledir:
“Ülkemizdeki okul yöneticilerinde karşılaştığımız konuşma becerileri ile ilgili sorunlar; bazılarının
ikili iletişim kurarken göz teması kurmaktan kaçınmaları, bazılarının da kullandığı beden dili, jest
ve mimiklerle karşısındaki kişilere ‘Ben senden daha üst makamdayım.’ mesajı vermeleridir.”Ö3
Emir verici ve yıkıcı konuşma teması ile ilgili bir öğretmenin görüşü şöyledir:
“Olumlu ve yapıcı konuşmak yerine, yıkıcı ve olumsuz konuşmalar yapmak, okul yöneticilerinde
gördüğüm problemlerin başında gelir. Birçok yöneticide, başkaları hakkında kötü sözler
söyleyerek kendini yüceltme özelliği vardır.Kişilere birey olarak değer göstermeyip çalışan olarak
yaklaşıyorlar.”Ö4.
Aynı temayla ilgili diğer bir öğretmen ise, “Otoritelerinin sarsılması endişesine kapılıp öğretmen fikirlerini
dinlememeleri ya da emir verir şeklinde konuşmalarıdır.” Ö5 demiştir.
Okul yöneticilerinin sık sık “sen dili” kullandıkları, üslup ve hitaplarında sorunlar olduğu ortaya konmuştur.
Bir öğretmen, “Şimdiye kadar 6 farklı müdürle çalıştım. En ciddi sıkıntının ‘sen dili’ ile konuşmaları
olduğunu söyleyebilirim. Kişiler birbirine hitap ederken daha dikkatli olmalıdır. Hangi yaş grubu olursa
olsun saygıda kusur etmemeli ve suçlayıcı, karşı tarafı incitici konuşulmamalıdır.” Ö2
“İkna edici olmaması ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkması” temasına ilişkin bir öğretmenin görüşü (Ö8)
şöyledir:“Konuşmalarıyla karşısındaki kişide merak uyandırmaz, heyecan yaratmaz ve ilgisini canlı tutmaz.
Bazen de yanlış anlaşılmalar ortaya çıkaracak konuşmalar da yaparak farklı yorumların ortaya çıkmasına
da neden oluyor.”
Bazı okul yöneticilerinin ise işbirliği içerisinde olmamaları, farklı fikirlere hoşgörüyle yaklaşmamaları ve
değişim için yeni fikirleri kabul etmemeleri ortaya çıkan diğer sorunlardır. Bu tema ile ilgili bir öğretmenin
görüşü aşağıda verilmiştir:
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“Gözlemlediğim kadarıyla en büyük sorun yönetimin öğretmenlerle yeterince işbirliği içinde olmaması
öğretmenle konuşmayı reddetmesi ve kendilerini yönetim odalarına kapatmalarıdır.”Ö6
Tablo 14. Okul Yöneticilerinin Konuşma Becerilerinden Kaynaklı Sorunların Nedenlerine İlişkin Öğretmen
Görüşleri
Tema 1. Yüksek egoya sahip olmaları
Tema 2. Liderlik ve etkili konuşma becerileri konularında eğitim almamaları ve
kendilerini geliştirememeleri
Tema 3.Sözcük dağarcığının fakirliği
Tema 4. Özgüven eksikliği
“Yüksek egoya sahip olmaları” temasında okul yöneticilerinin makamından dolayı kendini diğer
çalışanlardan üstün görmelerinin konuşmalarına olumsuz yansıdığı belirtilmiştir.
“Bazı yöneticiler kendilerini üstün gördüklerinden dolayı, kişilerin ne durumda oldukları ve ne
hissettikleriyle hiç ilgilenmez hatta hatırlarını bile sormazlar. Onlar için tek önemli şey, işlerin
yolunda gitmesidir; fakat insanla çalışılan bir meslekte, kişileri önemsememek kişilerin kendilerini
değersiz hissetmelerine neden olur.” Ö3
Diğer bir öğretmen ise soruya ayrıntılı bir şekilde şöyle yanıt vermiştir:
“Konuşma sorunlarının başlıca nedeni yönetimin kibirli tavrıdır. Tabii ki yönetim öğretmenin üst
makamıdır ancak bu okul yöneticileritarafından yanlış anlaşılmaktadır. Üst makam demek
odalara kapanıp evrak işi yapmak ya da okulun tadilat işlerini yapmak değildir. Yönetici, kendini
öğretmenden ve eğitimden çok fazla soyutlamıştır. Ancak öğretmenin tek derdi de eğitimdir
genellikle. Bu yüzden yönetimle en çok eğitimle ilgili konuşmak ister ancak yönetimintek derdi
okulun mali durumu ve fiziksel yapısıdır. Bunedenle KKTC’de yönetici ve öğretmen ortak bir konu
bulup konuşamamaktadır.” Ö6
Liderlik ve etkili konuşma becerileri konularında okul yöneticilerinin eğitim almamaları ve yönetici olarak
seçilirken belirlenen ölçütlerin yeterli olmaması okul yöneticilerindeki konuşma sorunlarının
nedenlerinden bir diğeridir. Bu tema ile ilgili bir öğretmenin görüşü aşağıda sunulmuştur:
“Konuşma sorunlarının nedeni maalesef eğitim sistemindeki yönetici seçme şeklinden
kaynaklanıyor. Yönetici adayları belirli bir kapsamı çalışıp birçok kurstan da belgeler yani kriter
puanları toplayıp sınav başarısı da eklenince yönetici oluyorlar. Kimse yönetici adaylarını diksiyon,
etkili konuşma becerileri konusunda bir değerlendirmeye tabi tutmuyor. Dolayısı ile birey yaşantısı
içerisinde nasılsa, nasıl bir konuşma biçimi varsa onu doğrudan yöneticilik yaşantısına
yansıtıyor.”Ö1
Sözcük dağarcığının fakirliği ise konuşma sorunlarına yol açan bir diğer nedendir. Bir öğretmen şöyle
demiştir:
“Okul yöneticileri topluluk önünde konuşurken kelime haznesi zayıf olduğu dikkat çekmektedir
ve heyecan kaynaklı da devrik cümleler kurmaktadırlar.”Ö3
Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin konuşma problemlerindeki sorunların nedenlerinden biri
de okul yöneticilerinin özgüven eksikliğidir. Bir öğretmen, “Konuşma sorunlarının nedenleri temelde,daha
önce topluluk önünde çok fazla konuşma yapmamış olmak ve özgüven eksikliğidir. Yöneticiler rahatlık
kazanamamışlar, yaratıcılık ve üretkenliklerinin sınırlı olması nedeniyle de konuşmalar sıkıcı ve aynı
cümlelerin tekrarından oluşmaktadır. Kalıplaşmış konuşmaların dışına çıkamamaktadırlar.”Ö10
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Tablo 15. Okul Yöneticilerinin Konuşma Problemlerini Nasıl Düzelteceğine ve Konuşma Becerilerini Nasıl
Geliştireceğine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tema 1. Kişilerin kendi gayretleri ile kendini geliştirmeleri
“Kişilerin kendi
kendini
geliştirmeleri”
ilişkin
bir
şöyle demiştir:
“Konuşma

Tema 2. Tüm okul paydaşlarının ortak amaç altında toplanmaları
Tema 3.Etkili konuşma becerilerine ilişkin hizmet içi eğitim
kursları almak

çabaları ile
temasına
öğretmen

Tema 4. Empati kurmaya ve daha sosyal olmaya çalışmak

sorunlarının düzeltilebilmesi için öncelikle kişinin konuşmasında sorun olduğunun farkına varması ve
bunu kabullenmesi gerekmektedir. Sorun olan noktaları saptayıp düzeltilebilir.” Ö1. Diğer bir
öğretmen ise, “Çok fazla kitap okuyarak, dünyaya bakış açılarını geliştirerek, yeniliğe değişime açık
olarak,örnek liderlerin özellikleri konuşmaları araştırılıp incelenerek, jest, mimik ve beden diline dikkat
ederek, diksiyon çalışılarak, öz değerlendirme yapılarak, ses tonlarına dikkat ederek, karşısındaki
dinleyici düşünerek konuşma yaparsa bu konuşma sorunları düzeltilebilir.” demiştir. Ö8
“Tüm okul paydaşları ortak amaç altında toplama” temasına ilişkin bir öğretmen, “Birlikte daha çok
zaman geçirerek ve işbirliği içinde olup yardımlaşarak, ayrıca dayanışma içerisinde olunursa samimiyet
artar, herkes birbirini daha iyi tanır ve okul yöneticisinin konuşma sorunları da ortadan kalkar.” demiştir.
Ö7
Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin “etkili konuşma becerilerine ilişkin hizmet içi eğitim
kursları alma” ları da önemlidir. Bir öğretmenin görüşü şöyledir:
“Sözlü iletişim konularında eğitimler almalıdırlar. Ama müdür olduktan sonra değil, müdür olmadan
önce bu eğitimden geçilmelidir. Gerekirse müdür sınavlarında bu da bir kriter olmalıdır. Ayrıca varolan
müdürler düzenli olarak denetlenmeli ve öğretmen ve öğrencilerle iletişim durumları
değerlendirilmelidir.” Ö2
“Empati kurmak ve daha sosyal olmaya çalışmak’’ da konuşma becerisinden kaynaklı sorunların
düzeltilmesinde öğretmenler tarafından bir öneri olarak belirtilmiştir. lar o şekilde düzeltilebilir. Bir
öğretmen (Ö9) “Öncelikle yönetici, öğretmenlik yıllarını hatırlayarak empati yapabilir, sosyal becerilerini
geliştirme konusunda eğitimler alabilir, seminerlere katılabilir, kendini geliştirmek için güncel çalışmaları
takip edebilir.” demiştir.
Kategori 6. Okul Yöneticilerinin Etkili Konuşma Becerisine Sahip Olmalarının Önemi
Bu kategori altında içerik analizi sonucunda bir tablo oluşturulmuş ve aşağıda sunulmuştur:
Tablo 16. Okul Yöneticilerinin Etkili Konuşma Becerisine Sahip Olmasının Neden Önemli Olduğuna Dair
Öğretmen Görüşleri
Tema 1. Okul içerisinde yer alan bireyleri başarılı bir şekilde yönetmek ve
yönlendirmek
Tema 2. Başarılı bir lider olarak herkesi aynı çatı altında toplamak ve bir
arada tutabilmek
Tema 3. Yöneticilik görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirebilmek ve
herkesi motive edebilmek
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Tablo 16’da sunulan 3 temaya ilişkin öğretmen görüşleri sırasıyla aşağıda sunulmuştur:
“Kesinlikle önemlidir. Yönetici demek adı üstünde bir topluluğu yönetmek, yönlendirmek demektir.
Üzerine dikkatleri çekemeyen,etkili konuşup gerekli güdülemeyi yapamayan, sözünü dinletemeyen,
konuşması ile ikna edemeyen yöneticilerin görevlerini yapmada büyük sıkıntılar çekeceğini
düşünüyorum. Bu bağlamda yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri gereken bir konu olan konuşma
becerilerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.” Ö1
“Çok önemlidir. Okul yöneticisinin bir lider olması gerektiğini düşünüyorum; çünkü sadece
öğretmenlerle değil, öğrencilerle, velilerle, okul çalışanlarıyla, çevreyle, bakanlıkla vs. etkili iletişim
kurması ve herkesi aynı amaç altında toplayabilmesi gerekmektedir. Bir amaca herkesi yönlendirmek
için onları bu amaca inandırmak gereklidir. Bu da herkesle etkili bir şekilde konuşabilmesine ve onları
ikna edebilmesine bağlıdır. Gerekli olan durumlarda çatışmaları çözebilmesi ve çatışmaları lehine
döndürebilmesi, etkileyici konuşmasına bağlıdır. Her şeyden önemlisi konuşmalarıyla saygı duyulan bir
insan olmalıdır; çünkü hiç kimse saygı duymadığı, inanmadığı ve değer vermediği bir insanla verimli ve
etkili bir şekilde çalışamaz.” Ö4
“Bir insan konuşurken karşısındaki kişiyi kırmadan konuşabilmelidir. Özellikle sorumluluk sahibi
bireylerde etkili bir konuşma onu motive ederken kötü bir konuşma da motivasyon düşüklüğüne sebep
vermektedir.” Ö5
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmada okul yöneticisi nasıl konuşmalı kategorisine ilişkin bulgular değerlendirildiğinde, konuşmanın
niteliği kadar konuşmanın etkisinin de öğretmenler için önemli olduğu ortaya konmuştur. Öğretmenler,
okul yöneticisinin konuşmalarında güdüleyici olmanın önemini, dinleyicileri düşünerek empati kurmanın
gerekliliğini ve bireysel farklılıkları dikkate alarak konuşmanın değerini dile getirmişlerdir. Hargie’ye (2011)
göre okul yöneticileri, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yönetme görevini gerçekleştirirken etkili
iletişim becerileri sayesinde de bireylerin bir bütün olarak uyum ve işbirliği içinde görevlerini yerine
getirmelerini sağlamaktadır. Aydoğan ve Kaşkaya (2010) ile Ada ve diğerleri (2015) ise, yönetim ve
iletişimin birbirine bağlı olduğunu, okul yöneticilerinin yönetim görevini başarı ile yerine getirebilmeleri
için etkili sözlü iletişim bir başka deyişle konuşma becerilerine sahip olmanın gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
Öğretmenler kimi okul yöneticilerinin konuşmalarında; ses, beden ve üslup gibi özellikleri beğendiklerini
belirtmişlerdir. Bunların yanı sıra psikolojik etmenlere de vurgu yapmışlardır. Özgüvene sahip olarak
konuşma ve sakin konuşabilme gibi özellikler beğenilmektedir. Öte yandan konuşmanın içeriği, açık ve
anlaşılır olması da olumlu özellikler arasında dile getirilmiştir. Son olarak iletişim kurma sürecinde etkili
konuşma becerisine sahip olmanın (çözüm odaklı olma, demokratik olma gibi) çok önemli olduğunun da
üzerinde durulmuştur. Akgöz ve Sezgin (2009) de bu araştırmanın bulgularıyla örtüşen şekilde etkili
konuşma becerisine sahip okul yöneticisinin, söyleyeceği konuyu önceden belirlediğini, zaman olarak en
elverişli saati seçtiğini, söylenmesi gereken yere önceden karar verdiğini, usulüne göre konuştuğunu,
olayları açık bir şekilde aktardığını, anlaşılır bir dille ve yüz yüze iletişim kurmaya önem gösterdiğini ve
iletinin alıcı tarafından kavranıp kavranmadığını kontrol ettiğini belirtmektedir.
Araştırmada okul yöneticilerinin olumsuz konuşma özellikleri üç başlık altında dile dile getirilmiştir. Okul
yöneticilerinin ses, ses tonu, beden dili ve üslupla ilgili sorunlar yaşadığı; konuşma içeriğinin açık ve
anlaşılır olması ile ilgili sorunlar yaşadığı ve son olarak okul yöneticilerinin konuşmalarının öğretmenlere
etkisi konusunda sorunlar yaşadığı belirtilmiştir. Sabuncuoğlu ve Gümüş (2008), okul yöneticisi ses tonu ve
vurgularını kullanamaz, dinleme becerisinde sorun yaşar, söyleyeceklerini yalın ve açık bir dille
açıklayamazsa ve kullanması gereken sözcükleri iyi seçemezse sözlü iletişimde sorun yaşayacağını ortaya
koymaktadır. Böyle bir durumda ise okul yöneticisinin tam anlaşılamayacağını, okuldaki görevlilerin
görevlerini başarı ile yerine getiremeyeceğini ve okulda fikir ayrılıkları yaşanıp çatışmalar ortaya
çıkabileceğini belirtmektedir.
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Okul yöneticilerinin okula başlarken yaptıkları konuşmalarla ilgili araştırma bulguları değerlendirildiğinde
ise kimi yöneticilerin bu bağlamda başarılı olduğu, kimilerinin ise süreci olumsuz yönettiği ortaya
konmuştur. Okula başlarken yapılan konuşmaları olumlu değerlendirilen okul yöneticileri; tüm öğrencilere
hitap etme olanağı yakalamakta, okul kurallarını açıklamakta ve acil konulara, sosyo-kültürel olaylarla
belirli gün ve haftalara ilişkin özlü bilgiler vermektedir. Bu süreci yönetemeyen okul yöneticileri ise uzun
konuşmakta, gereksiz konuları gündeme getirmekte ve öğrencilerin ilgisini çekememektedir. Asar ve
Arifoğlu’nun (2018) araştırmasında bayrak törenlerinde okul yöneticilerinin farklı amaçlar için konuşma
yaptıklarını ortaya koymuştur. Bu amaçlar; duyuru yapma, uyarma ve disiplin sağlama amaçlıdır. Bu
bulgudan hareketle uyarma ve disiplin sağlama amaçlı konuşmalarda okul yöneticilerinin daha katı bir
tutum sergiledikleri söylenebilir. Konuşma konusunun ne olduğu okul yöneticisinin konuşmalarını ve hitap
şeklini etkileyebilmektedir. Aynı çalışmada öğretim kademelerine göre de okul yöneticilerinin
konuşmalarındaki hitap şekillerinin değiştiği ortaya konmuştur. İlkokul düzeyindeki çocuklara yönelik
konuşmalarda okul yöneticilerinin cezalandırma, korkutma ve tehdit etme amacıyla katı bir tutum
sergiledikleri belirtilmiştir. Lise öğrencilerine yönelik ise okul yöneticilerinin emir verici bir şekilde
konuştukları belirlenmiştir. Buna karşın ortaokul öğrencilerine saygılı davranıldığı görülmüştür. Araştırma
bulgularından hareketle okul yöneticilerinin içinde bulundukları duruma, konuşma yapacağı konuya ve
hitap edeceği öğrenci grubuna göre okul açılış toplantılarındaki konuşma tarzının değişiklik gösterebildiği
söylenebilir.
Okul yöneticilerinin paydaşlarla (öğretmen, çalışanlar, öğrenciler ve veliler) olan konuşmalarında dikkat
çeken önemli özellikler şöyledir: Motive edici olma, açık, anlaşılır ve yol gösterici olma, kibar ve içten
olma, ses tonunu etkili kullanma ve ikna edici olma. Okul yöneticilerinin paydaşlarla olan
konuşmalarındaki olumsuz durumlar ise öğretmenler tarafından şöyle özetlenmiştir: emir verme ve kırıcı
olma, tutarsız konuşma, yeterince konuşmama, zorlayıcı ve ürkütücü konuşma, suçlayıcı olma ve
gereğinden çok samimi olma. Okul yöneticilerinin paydaşlarla konuşmaları değerlendirildiğinde özellikle
konuşmalarındaki içeriğin ve konuşmanın etkisinin dikkate alındığı, sesletim ve beden dilinin ikinci planda
kaldığı görülmektedir. Türkçe alanyazındaki birçok çalışmada öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine göre
okul yöneticilerinin iletişim becerileri değerlendirildiğinde, olumsuz görüşlerin sıklıkla ortaya konduğu
görülmektedir. Şanlı, Altun ve Karaca’nın (2014) araştırmasında öğretmenler ve öğrenciler, okul
yöneticileriyle olan iletişimlerini başarılı bulmamışlardır. Söz konusu çalışmada okul yöneticilerinin liderlik
becerilerini geliştirme konusunda hizmet içi eğitim almalarının gerekli olduğundan söz edilmiştir. Buna
karşın kimi okul yöneticilerinin güdüleyici dili kullandığı (Arslan ve Yener,2016; Demir, 2018; Özen, 2015;
Özgan ve Aslan, 2008) ve bu durumun da başta öğretmenler olmak üzere tüm okul paydaşları üzerinde
etkili olduğunu ortaya koyan çalışma sonuçlarının da olduğu söylenmelidir.
Okul yöneticilerinin konuşma sorunlarının nedenlerine ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde kişisel
gelişim, mesleki gelişim ve dil gelişimi konusunda sorunlar olduğu ortaya konmuştur. Kişisel gelişim
bağlamında özgüven ve empati, mesleki gelişim bağlamında liderlik ve dil gelişimi bağlamında ise sözcük
dağarcığının ve diksiyon eğitiminin gerekli olduğu ortaya konmuştur. Okul yöneticilerinin konuşma
becerilerini geliştirebilmek için hem kişisel çaba göstermeleri hem de Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet içi
eğitim kurslarına katılmaları gerektiği vurgulanmıştır.
Okul yöneticisinin konuşma becerisinin neden önemli olduğuna ilişkin öğretmen görüşleri ise üç tema
altında gruplandırılmıştır. Bunlar; okul içerisinde yer alan bireyleri başarılı bir şekilde yönetmek ve
yönlendirmek, başarılı bir lider olarak herkesi aynı çatı altında toplamak ve bir arada tutabilmek, son
olarak da yöneticilik görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirebilmek ve herkesi motive edebilmek
şeklinde ortaya konmuştur. Dağ (2014) etkili konuşmanın önemini ortaya koyduğu çalışmasında, bu
araştırmanın bulgularıyla örtüşen görüşler dile getirmiştir. Okul yöneticisinin etkili konuşma becerisi, hem
kendi için hem de yönetme sorumluluğunda olduğu okuldaki tüm bireyler için önemlidir. Bu nedenle okul
yöneticilerinin konuşma becerisi, yönetim becerileri içinde en gerekli becerilerden biri olup geliştirilmesi
ve desteklenmesinin okul yönetimine ve eğitim ile ilgili paydaşlara katkı sağlayacağı bilinmelidir.
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Bu araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:






Konuşmada sesletim, içerik, üslup ve etkileyicilik konularında okul yöneticilerinin bilgi ve beceri
sahibi olmaları çok önemlidir.
Okul yönetiminde konuşma becerisinin farklı ortamlarda ve paydaşlarla göre değişiklik
gösterebileceği gerçeğinden hareketle okul yöneticilerinin değişimi yönetebilme becerilerini
kazanmaları son derece önemlidir.
Okul yöneticilerinin konuşma becerilerine ilişkin başarılı örneklerin paylaşılıp konuşulması ve
olumsuz örneklerin ise dikkate çözümlenmesi, yöneticilik eğitimi sürecinde yararlı olabilir.
Okul yöneticilerinin yalnızca hizmet içi eğitimlerle konuşma becerilerinin geliştirilebileceğini
düşünmemeleri ve kendi çabalarıyla da kişisel gelişimlerini sağlayabilecekleri konusunda
farkındalık sahibi olmaları çok önemlidir.
Topluluğa yönelik konuşma ve toplantılarda etkili konuşma gibi konularda özellikle eğitim
yönetimi alanında çalışmalar yapılması ve okul yöneticilerinin liderlik becerilerinin geliştirilmesi
önerilebilir.
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Özet
Bütçeleri devletin finansal kaynaklarından farklı olan özel öğretim kurumları yine Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı öğretim kurumlarıdır. Her derece ve türde kurulan özel öğretim kurumları açılış ve işleyişiyle ilgili
esasları özel eğitim kurumları yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Öğrencilerin ilk akademik öğrenmelerinin
başladığı temel eğitim düzeyindeki özel öğretim kurumlarının özelliklerini araştırmak önemli görülmüştür.
Bu çalışmanın amacı temel eğitim düzeyindeki özel öğretim kurumlarının farklı açılardan öğretmen
görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre tasarlanan
çalışmada görüşme tekniği kullanılmıştır. Online ortamda hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu 20212022 Eğitim öğretim yılında Malatya ilinde görev yapan öğretmenlere açılmıştır. Hazırlanan formda 14
öğretmenden gelen cevaplar incelenmiş, veriler betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma
verilerine bağlı olarak öğretmenlerin görüşleri; özel öğretim kurumları ile ilgili olumlu yönler, gelişime açık
yönler, bu kurumlarda karşılaşılan /karşılaşılabilecek riskler ve öneriler olmak üzere farklı temalarda
sunulmuştur. Sonuç olarak, özel okulların fiziki yapıları, denetimi, görev yapan öğretmenlerin karşılaştığı
sorunlar, uygulanan müfredat, okullar arası rekabet, ekonomik sorunlar ön plana çıkmaktadır.
Anahtar Kelime: Özel öğretim, temel eğitim, özel okul
Teacher's Opinions On Private Education Institutions At The Basic Education Level
Abstract
Private education institutions, whose budgets are different from the financial resources of the state, are
educational institutions affiliated to the Ministry of National Education. The principles regarding the
opening and operation of private education institutions of all degrees and types are regulated by the
regulation of private education institutions. It has been considered important to investigate the
characteristics of private education institutions at the basic education level, where students' first
academic learning begins. The aim of this study is to evaluate private education institutions at the basic
education level according to the opinions of teachers from different perspectives. The interview
technique was used in the study, which was designed according to the case study, one of the qualitative
research methods. The structured interview form prepared in the online environment was opened to
teachers working in Malatya in the 2021-2022 academic year. In the prepared form, the answers from 14
teachers were examined, and the data were evaluated with descriptive and content analysis. Depending
on the research data, the opinions of the teachers; It has been presented in different themes such as
positive aspects about private education institutions, aspects that are open to development, risks and
suggestions encountered in these institutions. As a result, the physical structures of private schools, their
supervision, the problems faced by the teachers, the applied curriculum, the competition between
schools, and the economic problems come to the fore.
Keywords: Special teaching, primaryeducation, privateschool
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Giriş
Eğitim sistemimizde örgün ve yaygın olmak üzere iki farklı türde verilen eğitimin örgün eğitim bölümünde,
öğrenciler resmi ya da özel okullara devam etmektedirler. Parasız ve herkese açık olan resmi okullarda
tüm giderler devlet tarafından karşılanırken paralı olan özel öğretim kurumların giderleri gerçek veya tüzel
kişilerde tarafından karşılanmaktadır. Dünyada meydana gelen değişim ve gelişmelerle birlikte ihtiyaç
duyulan nitelikli insan gücünün topluma kazandırılmasında özel sektörden yeteri kadar yararlanılması
gerektiği ifade edilebilir (Parlar, 2006).
Toplumda yaşanan farklı olaylar, siyasal dönüşümler, ekonomik imkânlar resmî okulların yanında alternatif
olarak özel okulların da çoğalmasına neden olmuştur. Bolay, Türköne ve İsen’e (1996,205) göre özel
öğretimin çoğalmasının üç nedeni bulunmaktadır. Bunlar; Kamu(Resmi) okulların artan öğrenci
kapasitesini karşılayamamasıdır. Öğrenciler kalabalık okullarda eğitim görmek ya da uzak mesafedeki
okullara gitmek yerine ekonomik yeterliliklerine göre özel öğretim kurumlarını tercih etmektedirler. Kamu
(Resmi) okullarının giderek nitelik bakımından yetersiz olması bir başka sebeptir. Velilerin çocuklarına
daha iyi bir eğitim verme arzusu ise sık görülen bir başka nedendir.
Özel okullar hakkında yapılan çalışmalarda (Akyüz, 2011; Kulaksızoğlu, Çakar, Dilmaç, 1999; Küçükçayır ve
Cemaloğlu, 2016; Uygun, 2003), özel okulların kurulma süreci açıklanarak özel öğretim kurumlarının MEB
mevzuatına uygun koşulları sağlaması gerektiği, idari yapısı ve işleyişinin mevzuat şartlarına
uygunyapılmasının önemi vurgulanmıştır. Özel okullarda uygulanan programların özellikleri ve yabancı dil
ders içeriğinin farklı olduğu belirtilerek özel öğretim okullarının yapısı ve işleyişi ile kamu kesimindeki
öğrenci yoğunluğunu azalttığı ifade edilmiştir.
Altun-Aslan’a (2019) göre 2000’li yıllarda özel okullaşma eğitim alanında önemli bir konudur. Yürürlüğe
giren yasa ve yönetmeliklerle 2014 yılında dershaneler kapatılmış, bir kısmının özel okula
dönüştürülmesine izin verilmiştir (Garipağaoğlu, 2016). Bu durum özel okulların sayısında ciddi bir artışa
sebep olmuştur. Ancak bu yaygınlaşma eğitimde kalite ve verimlilik meselelerini tartışmaya açmıştır.
Bugün hemen hemen her ilde resmî okulların yanında özel okullar bulunmakta ve eğitim sürecinde yer
almaktadır. Bu açıdan eğitimde kritik öğrenmelerin gerçekleştiği temel eğitim düzeyindeki özel okullara
ilişkim mevcut görüşlerin toplanması önemli görüşmüştür. Bu çalışmanın amacı temel eğitim düzeyindeki
özel öğretim kurumlarının farklı açılardan öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir.
Yöntem
Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre tasarlanan çalışmada görüşme tekniği
kullanılmıştır. Creswell (2007)’e göre durum çalışması; araştırmacının belirli bir zaman diliminde
belirlenmiş bir veya birkaç durumu çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları (gözlemler, görüşmeler,
görsel-işitseller, dokümanlar, raporlar) ile derinlemesine incelenmesidir. Araştırma sürecinde ortaya çıkan
durumların ve duruma bağlı temaların açıklandığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır. Online ortamda
hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu 2021-2022 Eğitim öğretim yılında Malatya ilinde görev yapan
öğretmenlere açılmıştır. Öğretmenlerden gelen cevaplar betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir.
Miles ve Huberman’a (1994) göre betimsel analiz, toplanan nitel verilerin analizinde, detaylı inceleme
gerektirmeyen verilerin işlenmesinde kullanılır. İçerik analizi ise toplanan nitel verilerin daha detaylı
incelenmesini, bu verileri anlatan kavram, kategori ve temaların belirlenmesini ve kategoriler arasındaki
ilişkilerin açıklanmasını gerektirir.
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Çalışma Grubu
Katılımcıların özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların özellikleri
Katılımcılar

Cinsiyet

Branş

Mesleki
Deneyim

K1

K

Sınıf Öğretmeni

8

K2

K

Sınıf Öğretmeni

19

K3

E

Sınıf Öğretmeni

24

K4

K

Sınıf Öğretmeni

13

K5

K

Sınıf Öğretmeni

17

K6

K

Branş Öğretmeni

4

K7

E

Sınıf Öğretmeni

13

K8

E

Sınıf Öğretmeni

25

K9

K

Sınıf Öğretmeni

22

K10

E

Sınıf Öğretmeni

8

K11

K

Branş Öğretmeni

15

K12

K

Branş Öğretmeni

11

K13

K

Branş Öğretmeni

10

K14

E

Branş Öğretmeni

7

Tablo 1’de katılımcıların özellikleri yer almaktadır. Tablo verilerine göre 5 erkek 9 kadın olmak üzere
araştırmaya 14 öğretmen katılmıştır. Katılımcılar hem özel öğretim kurumları hem de devlet kurumlarında
temel eğitim düzeyinde çalışmış sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleridir. Bu kapsamda 5 branş
öğretmeni ve 9 sınıf öğretmeni araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Öğretmenlerin deneyimleri 4 yıl ile
24 yıl arasında değişmektedir. Öğretmenlerin bazıları atanmayı beklerken özel öğretim kurumlarında
çalışmış bazıları hem devlet hem özel öğretim kurumlarında halen çalışmakta bazıları ise devlet
kurumlarında emekli olmuş özel öğretim kurumlarında çalışmaya başlamıştır.
Veri Toplama Aracı ve Analizi
Araştırmacılar tarafından yapılandırılmış görüşme formu online olarak hazırlanmıştır. Görüşme formunda
öğretmenlerin cinsiyeti, branşı, mesleki yılı ve özel okullarda çalışma durumu gibi farklı demografik
özellikleri sorulmuştur. Araştırma amacına uygun olarak dört tane açık uçlu soru görüşme formunda yer
almaktadır. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında Malatya ilinde görev yapan öğretmenlere açılmıştır.
Hazırlanan formda hem özel okul hem de resmi devlet kurumlarında çalışan öğretmenlerden gelen
cevaplar incelenmiş ve veriler betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Belirli bir konuda yapılan
nitel çalışmaların derinlemesine incelenip düzenlenmesi anlamına gelen analiz sürecinde Merriam &
Grenier (2019) ve Miles & Huberman (1994) belirttiği aşağıdaki adımlar takip edilmiştir.





Öğretmenlerden gelen görüşler kodlanmıştır.
Analiz sürecinde araştırma verilerine bağlı olarak kod, kategori ve temalar bulunmuştur.
Belirlenen kod, kategori ve temalar düzenlenmiştir.
Bulgular tanımlanarak yorumlanmıştır.
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Araştırmanın geçerli ve güvenirli olması için farklı adımlar uygulanmıştır. Araştırma sürecine, hazırlanan
görüşme formuna ilişkin uzman görüşü alınmış, katılımcıların mailleri alınarak görüşleri online süreçte
teyit edilmiştir. Katılımcılar, kendileri için uygun zaman diliminde, istedikleri mekanda online formu
doldurmuşlardır. Katılımın gönüllü olduğu bu süreçte, katılımcılar görüşme sürecinde katılım süresini
kendileri belirlemişlerdir. Analiz aşamasında iki araştırmacı ayrı ayrı kodlama çalışmasını yapmış ortak
fikirde olunan görüşler tablolar halinde sunulmuştur.
Bulgular
Tablo 2. Özel öğretim kurumlarının olumlu yanlarına ilişkin öğretmen görüşleri
Özel Öğretim Kurumlarının olumlu yanları
Okulun fiziksel altyapı açısından güçlü olması
Malzeme ve materyal açısından her türlü imkâna sahip olunması
Eğitim programının çeşitli olması
Yabancı dil eğitiminin nitelikli olması
Okul misyonuna göre farklı becerileri olan öğretmenlerle çalışılması
İkili eğitim yapılmaması
Özel okulların iç denetim mekanizmasının güçlü olması
Hazırbulunuşluk seviyesi yüksek öğrencilerle çalışılması
Tablo 2’de Özel öğretim kurumlarının olumlu yanlarına ilişkin öğretmen görüşleri yer almaktadır. Bu
kapsamda öğretmenler; okulun fiziksel altyapı açısından güçlü olması, malzeme ve materyal açısından her
türlü imkâna sahip olunması, eğitim programının çeşitli olması, yabancı dil eğitiminin nitelikli olması, okul
misyonuna göre farklı becerileri olan öğretmenlerle çalışılması, ikili eğitim yapılmaması, özel okulların iç
denetim mekanizmasının güçlü olması ve hazırbulunuşluk seviyesi yüksek öğrencilerle çalışılması
konularında özel öğretim kurumlarını güçlü görmektedirler.
Tablo 3. Özel öğretim kurumlarının gelişime açık yönlerine ilişkin öğretmen görüşleri
Özel Öğretim Kurumlarının gelişime açık yönleri
Öğrenciler açısından maliyetli olması
Pandemi sonrası uygulamalarda değişikliklerin sıklıkla yaşanması
Öğrencilerin devamsızlığı/sürekli eğitime katılmaması
Rekabet ortamının fazla olması
Ailelerin eğitim sürecinde müdahale etme çabalarının olması
Sınav odaklı yaklaşımın fazla olması
Sosyal ve psikolojik olarak desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin çoğunlukta olması
MEB tarafından açılan kurslara özel eğitim kurumlarından eğitimcilerin kabul edilmemesi

Bazı seçmeli derslerin (İngilizce, akıl ve zekâ oyunları, satranç, robotik kodlama vb.) ana sınıfı ve
1.sınıflar öğrencilerinin seviyelerine uygun olmaması (program akışı daha ağır)
Ders saatleri sayılarının fazla olması ve içeriklerinin ağır olması sonucunda öğrencinin
motivasyonunun düşmesi
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Tablo 3’te özel öğretim kurumlarının gelişime açık yönlerine ilişkin öğretmen görüşleri yer almaktadır. Bu
kapsamda öğretmenler; öğrenciler açısından maliyetli olması, pandemi sonrası uygulamalarda
değişikliklerin sıklıkla yaşanması, öğrencilerin devamsızlığı/sürekli eğitime katılmaması, rekabet ortamının
fazla olması, ailelerin eğitim sürecinde müdahale etme çabalarının olması, sınav odaklı yaklaşımın fazla
olması, sosyal ve psikolojik olarak desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin çoğunlukta olması, MEB tarafından
açılan kurslara özel eğitim kurumlarından eğitimcilerin kabul edilmemesi, bazı seçmeli derslerin
(İngilizce, akıl ve zekâ oyunları, satranç, robotik kodlama vb.) ana sınıfı ve 1.sınıflar öğrencilerinin
seviyelerine uygun olmaması (program akışı daha ağır) ve ders saatleri sayılarının fazla olması ve
içeriklerinin ağır olması sonucunda öğrencinin motivasyonunun düşmesi açılarından özel öğretimi
zayıf bulmaktadırlar.
Tablo 4. Özel öğretimkurumlarında yaşanacak risklere ilişkin öğretmen görüşleri
Özel Öğretim Kurumlarında yaşanacak riskler
Maddi sorunlar yaşanması
Öğretmen kadrolarında yetersizlikler
Çeşitli yapıda kurgulanan programları öğretmenlerin etkili uygulayamaması
MEB tarafında yapılan denetimlerde ön yargıların olması
Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmeninin dönem içinde MEB’de atanması
Özel eğitim öğrencileri ile yeterince ilgilenilememesi

Tablo 4’te Özel öğretim kurumlarında yaşanacak risklere ilişkin öğretmen görüşleri yer almaktadır. Bu
kapsamda öğretmenler; maddi sorunlar yaşanması, öğretmen kadrolarında yetersizlikler, çeşitli yapıda
kurgulanan programları öğretmenlerin etkili uygulayamaması, MEB tarafında yapılan denetimlerde ön
yargıların olması, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmeninin dönem içinde MEB’de atanması ve özel
eğitim öğrencileri ile yeterince ilgilenilememesi açılarından özel öğretim kurumlarını riskli görmektedirler.
Tablo 5. Özel Öğretim Kurumlarında yaşanacak risk ve sorunlara karşı önerilere ilişkin öğretmen
görüşleri
Özel Öğretim Kurumlarında yaşanacak risk ve sorunlara karşı öneriler
Özel öğretim okullarında sınav odaklı gelişim anlayışından uzakta öğrencilerin yeteneğini
keşfetmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Ders saatleri azaltılmalı, derslerin içerikleri öğrenci gelişim durumuna göre tekrar
düzenlenmelidir.
Denetim mekanizması adil bir şekilde işletilmelidir.
Öğrencilerde ve velilerde oluşan maddi kaygılar azaltılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları
yapılmalıdır.
Özel öğretim kurumlarındaki ihtiyaca uygun olarak resmî okullarla uyumlu ilerleyen hizmet içi
eğitimlerin planlanmalıdır
Evrak işleri azaltılmalıdır.
Meslek kanunu özlük hakları noktasında daha da genişletilerek öğretmenlik mesleğinin itibarını
yükseltecek şekilde düzenlenmelidir.
Aile ve öğrencilerin öğretmenler üzerindeki baskısını kontrol edecek uygulamalar yapılmalıdır.
Tablo 5’te özel öğretim kurumlarında yaşanacak risk ve sorunlara karşı önerilere ilişkin öğretmen görüşleri
yer almaktadır. Bu kapsamda öğretmenler; özel öğretim okullarında sınav odaklı gelişim anlayışından
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uzakta öğrencilerin yeteneğini keşfetmeye yönelik çalışmalar yapılması, ders saatlerinin azaltılması,
derslerin içerikleri öğrenci gelişim durumuna göre tekrar düzenlenmesi, denetim mekanizmasının adil
bir şekilde işletilmesi, öğrencilerde ve velilerde oluşan maddi kaygılar azaltılmasına yönelik
bilgilendirme çalışmaları yapılması yönünde öneriler geliştirmişlerdir.
Sonuç ve Tartışma
Temel eğitim düzeyindeki özel öğretim kurumlarının çalışmalarının öğretmen görüşlerine
değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen verilere göre aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir.
Öğretmenler özel eğitim kurumlarını; fiziksel altyapı, ekonomik yeterlilik, öğrenci özellikleri, özel öğretim
kurumlarının farklı program uygulamaları ve çeşitli içeriklerde çalışmalar yapmalarını olumlu yön olarak
görmektedirler. Öğretmenler yer aldıkları kurumlara göre çalışmalarının değiştiğini ifade etmişlerdir. Bu
değişimde ekonomik yeterliliklerle birlikte öğrenci özellikleri de önemli rol oynamaktadır. Öksüz (2018)
özel öğretim kurumlarının ve bu kurumlarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin, kamu kurumları ve bu
kurumlarda görev yapan sınıf öğretmenlerine göre değerler eğitimine daha çok önem verdiği ortaya
çıkmıştır. Özel öğretim kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenleri evrensel değerleri daha çok
önemserken, kamu kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenleri evrensel ve ulusal değerleri eşit
derecede önemsediğini tespit etmiştir.
Katılımcılar özel öğretim kurumlarının; maliyetli bir eğitim süreci olması, pandemi sonrasında sık sık okul
içi çalışmalara kısıtlama getirilmesi veya değiştirilmesi, öğrencilerin ve ailelerin özellikleri, kurumun amacı
ve eğitime bakış açısı yönlerinden zayıf bulmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarında hedef kitlenin
özellikleri ve memnuniyet durumlarının önemli olduğu söylenebilir. Özel öğretim kurumlarının öğrenci ve
ailelerini memnun etmesinin okul imajı açısından gerekli olduğunu belirten Fındıkçı (1997) ve Jones (1979)
bununla beraber okul personellerinin memnuniyet düzeylerinin, okulun özelliklerinin hedef kitleye
tanıtılmasının da önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bozgeyikli ve Şat’a (2014) göre özel okullar ayakta
durabilmek, öğrenci kaydı alabilmek, eğitim platformunda rekabet edebilmek ve kendileri ile öğrencileri
ve velileri arasında nitelikli bir iletişim kurabilmek, en temelde kaliteli eğitim vermek için kendilerini sürekli
yenilemek durumundadırlar.
Öğretmenler özel öğretim kurumlarını; ekonomik yetersizlikler yaşanması, eğitimci kadrolarının
oluşturulması, okulların denetiminde yaşanan sıkıntılar, farklı içerikteki programların işlevsel
uygulanamaması ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması
açılarından riskli görmektedirler. Katılımcılar eğitimci kadrolarının oluşturulamaması durumunu ele alarak
okul ile öğretmen arasındaki ilişkiyi önemsemişlerdir. Taşdan’a (2010) göre resmi ve özel ilköğretim
okullarında görevli öğretmenlerin, bireysel ve örgütsel değerlere ilişkin algı puanları arasında orta
düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Özel ilköğretim okullarında öğretmenler ve
okul arasındaki değer uyum düzeyi, resmi ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin değer uyum düzeyinden
daha yüksektir.
Öğretmenler; sınav odaklı yaklaşımın önlenmesi, öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirme yapılması, ders
saatlerinin ve içeriklerinin azaltılması, meslek kanunun özlük hakları noktasında genişletilmesi yönünde
önerileri bulunmaktadır.
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